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Sutrumpinimai ir sąvokos
BVM – Bendrasis vertinimo modelis
EFQM – Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis
EIPA – Europos viešojo administravimo institutas
ES – Europos Sąjunga
EUPAN – Europos viešojo administravimo tinklas
KVM – Kokybės vadybos metodai ir priemonės
VAI – Viešojo administravimo institucijos / įstaigos
VPI – Vartotojų pasitenkinimo indeksas
VRM – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija
VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
VSAKIS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema
Kokybės vadybos metodas (ir / ar kokybės vadybos modelis) – tai kokybės vadybos
principais grįstas veiklos organizavimo būdas, skirtas su kokybe susijusiai organizacijos veiklai
nukreipti ir valdyti (pvz., ISO, BVM, EFQM ir kt.).
Bendrieji veiklos rodikliai – tai organizacijos veiklos ir vykdomų procesų kiekybinis
matas.
Vartotojo pasitenkinimo indeksas (VPI) – indeksas, išreiškia procentinį vartotojų
pasitenkinimą viešosiomis / administracinėmis paslaugomis, kur 100 proc. reiškia visišką
pasitenkinimą.
Viešojo administravimo institucija – kolegialus ar vienvaldis viešojo administravimo
subjektas, pagal įstatymus turintis įgaliojimus leisti norminius administracinius aktus.
Viešojo administravimo įstaiga – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, pagal
įstatymus turinti įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą.
Visuotinė kokybės vadyba – į vartotojo poreikius orientuota kokybės užtikrinimo
iniciatyva, pabrėžianti nuolatinį veiklos tobulinimą, vadovų įsipareigojimus ir darbuotojų
dalyvavimą arba jų įgalinimą, kuriant savitą organizacinę kokybės kultūrą, kuria siekiama
racionalizuoti visas organizacijos veiklos sudėtines dalis.
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Santrauka
Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), tobulindama kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose (toliau – VAI) stebėseną ir siekdama
paskatinti VAI didesnį dėmesį kreipti į viešųjų paslaugų kokybę ir piliečių aptarnavimą, 2009 m.
pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo 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. VP1-4.3-VRM-01-V-01-018) (toliau – projektas) pagal 20072013 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“. Vienas pagrindinių šio projekto tikslų – sukurti
kokybės vadybos metodų taikymo VAI stebėsenos sistemą, leidžiančią ne tik kiekybiškai
fiksuoti įdiegtus kokybės vadybos metodus, bet ir matuoti bei analizuoti kokybės vadybos
modelių, metodų ir priemonių (toliau – kokybės vadybos metodų) taikymo poveikį organizacijų
veiklai ir pokyčiams. Tikėtina, kad kokybės vadybos metodų (toliau – KVM) taikymo ir
poveikio / pokyčių VAI stebėsenos metodika (toliau – Stebėsenos metodika) suteiks galimybę
tiek VRM, tiek VAI nuosekliai stebėti įdiegtų KVM poveikį organizacijai ir vertinti pokyčius
tiek organizacijai, tiek jos teikiamų paslaugų vartotojui.
Stebėsenos metodikos tikslas – matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir VAI teikiamų
viešųjų / administracinių paslaugų 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 kokybės vadybos
modelius.
▪

Stebėti KVM poveikį VAI bendriesiems veiklos rodikliams.

▪

Matuojant vartotojų pasitenkinimo viešosioms / administracinėmis paslaugomis

indeksą, fiksuoti VAI taikomų kokybės vadybos metodų poveikį vartotojui.
Matuojant KVM taikymo poveikį VAI ir VAI teikiamų viešųjų / administracinių

▪

paslaugų vartotojams, identifikuoti tobulintinas kokybės vadybos taikymo sritis VAI.
Stebėsenos metodika parengta vadovaujantis prielaida, kad KVM taikymas VAI lemia
geriau vykstančius procesus organizacijoje, o tai savo ruožtu turi įtakos teikiamų paslaugų
kokybei.
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KVM taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo VAI stebėsenos modelį sudaro bendroji 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 organizacijai ir vartotojui. Poveikį organizacijai
atspindi bendrieji veiklos rodikliai, o poveikį vartotojui gali atspindėti tiek bendrieji veiklos
rodikliai, tiek vartotojų pasitenkinimo indeksas.
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 įgyvendinimui.
Bendrosios stebėsenos tyrimais siekiama:
▪

fiksuoti situaciją apie įdiegtus / planuojamus diegti kokybės vadybos metodus ir

priemones bei jų įgyvendinimo stadijas VAI,
▪

nustatyti kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymo sunkumus ir priežastis,

trukdančias diegti ir / ar sertifikuoti (išoriškai vertinti) kokybės vadybos modelius,
▪

nustatyti kokybės vadybos gerinimo iniciatyvas VAI ir įvertinti planuojamus VAI

veiksmus kokybės vadybos srityje.
Poveikio stebėsena gali būti vykdoma dviem būdais:
▪

Bendrųjų veiklos rodiklių įvertinimas. Bendrieji veiklos rodikliai atspindi VAI
veiklos sritis, kurios susijusios su 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 viešosiomis /
administracinėmis paslaugomis gali būti įvertintas apskaičiuojant vartotojų
pasitenkinimo indeksą.

Stebėsenos metodikoje yra integruotos KVM stebėsenos tyrimo, bendrųjų veiklos rodiklių
stebėsenos ir vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis matavimo
tyrimų metodikos bei pateikti praktiniai paaiškinimai

apie minėtų tyrimų organizavimą,

vykdymą, rezultatų apibendrinimą ir interpretavimą.
Rekomenduojama, kad už Stebėsenos metodikos įgyvendinimą ir susijusių tyrimų
iniciavimą bei organizavimą būtų atsakinga VRM.
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Summary
Improving the monitoring of the application of quality management methods in Lithuanian
public administration institutions / agencies (hereinafter referred to “PAI”) and seeking to
encourage PAI to pay more attention to the quality of public services and service of citizens, in
2009, the Ministry of the Interior (hereinafter referred to as the “MoI”) launched the project
“Promotion of the Implementation of Quality Management Methods and Improvement of the
Quality of Public Services and Service of Citizens in Public Administration Institutions and
Agencies. Abbreviation. Quality Initiatives of the Public Administration Sector” (Project No.
VP1-4.3-VRM-01-V-01-018) (hereinafter referred to as the “Project”) financed by the European
Social Fund under Measure VP1-4.3-VRM-01-V “Public Service Quality Initiatives” of Priority
4 “Strengthening Administrative Capacities and Increasing Efficiency of Public Administration”
of the Human Resources Development Operational Programme for 2007-2013. One of the key
objectives of this project is to develop a system to monitor the application of quality
management methods in PAI enabling not only to record the installed quality management
methods quantitatively but also to measure and analyse the impact of the application of quality
management models, methods and measures (hereinafter referred to as “quality management
methods”) on the activities of organisations and changes in them. It is likely that the monitoring
methodology applicable to the application of quality management methods (hereinafter referred
to as “QMM”) and impact thereof on / changes in PAI (hereinafter referred to as the “Monitoring
Methodology”) will provide a possibility to both the MOI and PAI to consistently monitor the
impact of the implemented QMM on the organisation and assess changes both for the
organisation and the consumer of the services provided by it.
The purpose of the Monitoring Methodology is to measure the impact of the application of
QMM on PAI and consumers of public / administrative services provided by PAI. The
Monitoring Methodology is aimed at achieving the following objectives:
▪ To record the situation in connection with the implemented / planned to be
implemented QMM and their stages in PAI by identifying any difficulties and reasons hindering
the implementation and/or certification of quality management methods.
▪ To monitor the impact of QMM on the common performance indicators of PAI.
▪ To record the impact of the quality management methods applied by PAI on the
consumer when measuring the consumer satisfaction index with public / administrative services.
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▪ To identify the areas of application of quality management methods to be improved
when measuring the impact of QMM on PAI and consumers of public / administrative services
provided by PAI.
The Monitoring Methodology has been prepared on the basis of the precondition that the
application of QMM in PAI tends to determine smoother processes in the organisation, and this
affects the quality of provided services.
The monitoring model of the measurement of QMM application and impact / changes in
PAI consists of common monitoring and monitoring of the impact on / changes in PAI and
consumers of the services provided by PAI (hereinafter referred to as the “impact monitoring”).
Common monitoring is carried out on the basis of monitoring of the application of QMM in PAI.
Impact monitoring comprises the measurement of impact on / changes for the organisation and
the consumer. The impact on the organisation is reflected by common performance indicators,
whereas the impact on the consumer may be reflected by both common performance indicators
and the customer satisfaction index.
Common monitoring is carried out by observing and analysing the situation related to the
application of QMM in PAI, i.e. by conducting repeated studies on the quality management
methods and measures applied by PAI, the stages of implementation thereof, problems that have
arisen in different stages of the implementation thereof, and any obstacles in the successful
implementation of models and measures.
Common monitoring studies are aimed at:
▪ recording the situation related to the implemented / planned to be implemented quality
management methods and measures and the stages of implementation thereof in PAI,
▪ identifying any difficulties in the application of quality management methods and
measures and reasons hindering the implementation and/or certification (external assessment) of
quality management models,
▪ determining quality management improvement initiatives in PAI and assessing the
planned actions of PAI in the area of quality management.
Impact monitoring may be carried out in the following two ways:


Assessment of common performance indicators. Common performance indicators
reflect the fields of PAI activities related to the efficiency and results of activities
and directly or indirectly affected by the application of QMM in PAI, namely, the
fields of finances, employees, modernisation, transparency, and service of
individuals.
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Measurement of consumer satisfaction with public / administrative services. Both
qualitative (for example, focussed discussion groups) and quantitative (for
example, consumer interview survey) research methods may be applied to the
assessment of consumer satisfaction and expectations. Consumer satisfaction with
public / administrative services may be assessed by calculating the consumer
satisfaction index.

The Monitoring Methodology integrates the methodologies used to study QMM
monitoring and common performance indicator monitoring and to measure consumer satisfaction
with public / administrative services and contains practical explanations about the organisation,
implementation, summarisation and interpretation of results of these studies.
It is recommended that the MOI be responsible for the implementation of the Monitoring
Methodology and initiation and organisation of related studies.
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Įvadas
Kokybės valdymas yra neatsiejama viešojo administravimo sektoriaus dalis. Kokybė
viešajame sektoriuje valdoma planuojant veiklą, organizuojant ir vykdant vidaus organizacijų
administravimo kontrolę. Viešojo administravimo kokybės valdymo nuostatos įtvirtintos
Lietuvos Respublikos teisės aktuose:
▪

pagrindinio viešąjį administravimą reglamentuojančio teisės akto – LR Viešojo
administravimo įstatymo1 10 straipsnyje nurodoma, kad viešojo administravimo
kokybės valdymas įgyvendinamas valstybės ir viešojo administravimo subjekto
lygiais, o svarbiausias valstybės lygio viešojo administravimo kokybės valdymo
būdas yra viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsena, kuria siekiama
laiku atkreipti dėmesį į viešojo administravimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti
neigiamų pasekmių prevencijos priemones;

▪

viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsenos tvarkos apraše2 įtvirtinti šie
principai: tikslingumas – viešojo administravimo stebėsenos metu kaupiama,
analizuojama, apibendrinama ir vertinama tik ta informacija, kurios reikia viešojo
administravimo stebėsenos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, nepertraukiamumas –
viešojo administravimo stebėsena vykdoma nuolat, ir nešališkumas – viešojo
administravimo stebėsenos metu informacija kaupiama, analizuojama ir vertinama be
išankstinės nuostatos;

▪

viešojo administravimo tobulinimo tarpinstituciniame veiklos plane3 tarp pagrindinių
sričių buvo išskirtas viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės gerinimas, apimantis
asmenų, kurie kreipiasi į viešojo administravimo institucijas ir įstaigas, aptarnavimo
kokybės gerinimą taikant „vieno langelio“ principą ir naujus, patogesnius viešųjų ir
administracinių paslaugų teikimo būdus.

Viešojo administravimo stebėseną valstybės lygmeniu organizuoja VRM. Taip pat VRM,
siekdama paskatinti VAI didesnį dėmesį kreipti į viešųjų / administracinių paslaugų kokybę ir
piliečių aptarnavimą, pradėjo vykdyti KVM taikymo VAI stebėseną: nuo 2009 m. pradėtas
įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Kokybės vadybos
modelių diegimo ir viešųjų paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo gerinimo skatinimas
viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. Santrumpa. Viešojo administravimo sektoriaus
1

LR Viešojo administravimo įstatymas. Žin., 2006, Nr. 77-2975.
LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2007,
Nr. 110-4499.
3
LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 15680.
2

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

12

kokybės iniciatyvos“ (projekto Nr. VP1-4.3-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“. Šio projekto vienas pagrindinių tikslų – sukurti KVM
taikymo VAI stebėsenos sistemą, leidžiančią ne tik kiekybiškai fiksuoti įdiegtus KVM, bet ir
matuoti bei analizuoti KVM taikymo poveikį organizacijų veiklai ir pokyčiams. Tikėtina, KVM
taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo VAI stebėsenos metodika suteiks galimybę VAI
nuosekliai stebėti įdiegtų KVM poveikį organizacijai ir vertinti pokyčius tiek organizacijai, tiek
jos teikiamų viešųjų / administracinių paslaugų vartotojui.
Rengiant Stebėsenos metodiką buvo konsultuojamasi su Lietuvos viešojo administravimo
instituto ekspertais, VRM, Finansų ministerijos, savivaldybių administracijų atstovais, taip pat
remtasisi Europos Sąjungos šalių gerąja praktika.
Stebėsenos metodikos ataskaitą sudaro šie skyriai:
▪

Viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo stebėsenos Europos Sąjungoje apžvalga

▪

Bendrosios nuostatos

▪

Stebėsenos metodikos koncepcija

▪

Bendroji stebėsena – KVM taikymas VAI

▪

Poveikio stebėsena - poveikio / pokyčių matavimo VAI ir jos teikiamų paslaugų
vartotojui

stebėsena

(bendrieji

veiklos

rodikliai,

vartotojų

pasitenkinimo

viešosiomis / administracinėmis paslaugomis tyrimai)
▪

Stebėsenos metodikos taikymas VAI bei išvados ir rekomendacijos.

Viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumo stebėsenos Europos Sąjungoje
apžvalga parengta remiantis kitų Europos Sąjungos šalių gerąją patirtimi taikant kokybės
vadybos ir veiklos valdymo stebėsenos mechanizmus: atlikta Europos Sąjungos valstybių viešojo
administravimo sektoriaus kokybės vadybos ir veiklos valdymo stebėsenos analizė, remiantis ja
parengta stebėsenos metodikų taikymo šiame sektoriuje apžvalga.
Antrame Stebėsenos metodikos skyriuje pateiktos bendrosios nuostatos, kuriose
apibrėžiamas Stebėsenos metodikos tikslas ir uždaviniai, šios metodikos nauda VAI.
Trečiame skyriuje pristatoma Stebėsenos metodikos koncepcija. Stebėsenos metodiką
sudaro: bendroji stebėsena bei poveikio / pokyčių VAI ir vartotojų pasitenkinimo VAI
teikiamomis paslaugomis stebėsena.
Bendroji stebėsena vykdoma remiantis KVM taikymo VAI stebėsena, kuri apibūdinama
ketvirtame skyriuje.
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Penktame ir šeštame Stebėsenos metodikos skyriuose aprašomos poveikio / pokyčių VAI ir
jos teikiamų paslaugų vartotojams stebėsenos principai, svarba bei pateikiamos šiai stebėsenai
atlikti reikalingos tyrimų metodikos. Poveikį VAI atspindi bendrieji veiklos rodikliai, o poveikį
vartotojui gali atspindėti tiek bendrieji veiklos rodikliai, tiek vartotojų pasitenkinimo
paslaugomis indeksas. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis
matavimo

indekso skaičiavimo metodika integruota į Stebėsenos metodiką ir pateikiama

šeštame skyriuje.
Septintame skyriuje atskleidžiamas praktinis Stebėsenos metodikos pritaikymas,
pateikiami taikymo etapai, pristatomi rezultatų apibendrinimo ir integravimo principai.
Stebėsenos metodikos pabaigoje pateikiamos išvados ir praktinės rekomendacijos šią
metodiką taikysiančioms VAI, prieduose – klausimynų ir duomenų rinkimo formų pavyzdžiai,
apibendrintas atliktų tyrimų (Kokybės vadybos metodų taikymo stebėsenos tyrimas (2011 m.),
Veiklos efektyvumo kiekybinių rodiklių tyrimas (2011 m.) ir Kiekybinio rinkos tyrimas (2011
m.) rezultatų integravimo pavyzdys, KVM taikymo stebėsinos tyrime dalyvaujančių VAI sąrašas
bei kita praktinė informacija.
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1.

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SEKTORIAUS VEIKLOS EFEKTYVUMO STEBĖSENOS
EUROPOS SĄJUNGOJE APŽVALGA
Siekiant apžvelgti kaip stebimas, analizuojamas ir vertinamas viešojo administravimo

sektoriaus veiklos efektyvumas Europos Sąjungos (toliau – ES), tikslinga iš arčiau susipažinti su
Europos viešojo administravimo tinklo narių veikla ir patirtimi skatinant kokybės iniciatyvas ir
naujoves, skirtas teikti geresnes viešojo administravimo paslaugas, vartotojų pasitenkinimui,
efektyvesniam viešajam administravimui.
Neformalaus bendradarbiavimo ir keitimosi gerąja patirtimi tarp ES narių valstybių
viešojo administravimo srityje ištakos siekia septintojo dešimtmečio antrąją pusę, kai Europos
Komisijos Taryboje buvo sudarytas komitetas, atstovaujamas generalinių direktorių, atsakingų
už viešąsias paslaugas narėse valstybėse, ir Europos Komisijos atstovų. Neformalus
bendradarbiavimas išsiplėtojo iki Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public
Administration Network, toliau – EUPAN), kurio veikloje dalyvauja generaliniai direktoriai,
atsakingi už viešąjį administravimą ES narėse valstybėse, Europos Komisija ir šalys stebėtojos.
EUPAN sudėtyje šiuo metu yra 42 nariai (27 ES valstybės narės, 8 kitos valstybės, nesančios ES
sudėtyje (Kroatija, Juodkalnija, Islandija, Norvegija ir kt.) ir 7 organizacijos (EIPA, EGPA,
OECD ir kt.). Šio neformalaus tinklo veikla organizuojama 3 lygiais: politiniu (ministrai ir EK
atstovai, atsakingi už viešąjį administravimą), valdymo (generaliniai direktoriai) ir techniniu
(darbo grupės ir jų pogrupiai)4.
EUPAN misija – didinti Europos viešojo administravimo veiklos efektyvumą, stiprinti
konkurencingumą ir gerinti kokybę, plėtojant naujus įrankius ir metodus, keičiantis gerąja
patirtimi tarp ES narių valstybių, Europos Komisijos ir šalių stebėtojų.
EUPAN vizija – bendradarbiaujant su skirtingais partneriais įvairiose srityse
(žmogiškųjų išteklių, inovacijų, kokybės, e-Valdžios) prisidėti prie Lisabonos strategijos
įgyvendinimo, didžiausią dėmesį viešajame valdyme skiriant piliečiui, stiprinant veiklos
efektyvumą ir į vartotojus orientuotas viešąsias paslaugas Europoje.
Ypatingą dėmesį didinant viešojo administravimo veiklos efektyvumą, gerinant paslaugų
kokybę, matuojant ir valdant vartotojų pasitenkinimą, kokybės vadybos metodų sklaidą skiria
EUPAN Inovacijų teikiant viešąsias paslaugas darbo grupė ir šios grupės pogrupiai
(Bendrojo vertinimo modelio ir Vartotojų pasitenkinimo matavimo ir valdymo, CSM LT).
Pagrindinis minėtos darbo grupės ir jos pogrupių veiklos tikslas – skatinti kokybės vadybos
4

The EUPAN – HANDBOOK. Portugal, 2007. 48 p.
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taikymą ir į vartotojus orientuotą viešąjį administravimą Europoje. Svarbus EUPAN Inovacijų
teikiant viešąsias paslaugas darbo grupės veiklos rezultatas – sukurtas Bendrasis vertinimo
modelis ir kas antri metai organizuojamos Europos kokybės konferencijos, skirtos dalytis
patirtimi ir pristatyti gerosios praktikos viešojo administravimo tobulinimo srityje pavyzdžius.

Paveikslas 1. EUPAN struktūros schema
Ministrai

GD

VAIMD

GRT

GD Troika

Troika sekretoriatas

ŽI DG

NKT

ITVP DG

E-Valdžia

BVM

Sutrumpinimai:
GD – generaliniai direktoriai
ŽI DG – žmogiškųjų išteklių darbo grupė
ITVP DG – inovacijų teikiant viešąsias paslaugas darbo grupė
BVM – bendrojo vertinimo modelio grupė
NKT – nacionaliniai kontaktiniai taškai
VAIMD – viešojo administravimo institutų ir mokyklų direktoriai
GRT – ekspertų, veikiančių geresnio reglamentavimo srityje, neformalus tinklas

EUPAN veiklą koordinuoja ES narė valstybė, 6 mėnesius pirmininkaujanti ES Tarybai.
EUPAN darbo grupių veikla organizuojama atsižvelgiant į EUPAN generalinių direktorių
tvirtinamus 18 mėnesių EUPAN vidutinės trukmės prioritetus ir veiklos programas.
2009 m. gruodžio mėn. Švedijoje 53-ojo generalinių direktorių posėdžio metu buvo
pritarta 18 mėnesių EUPAN vidutinės trukmės prioritetų ir veiklos programų įgyvendinimo
laikotarpiui nuo 2010 vasario 1 d. iki 2011 liepos 30 d. Patvirtintų EUPAN prioritetų ir
veiklos programų horizontalioji kryptis – efektyvus ir tausojantis, piliečiams tarnaujantis
viešasis administravimas.
EUPAN prioritetų ir veiklos programų sritys:
▪

Pirmoji prioritetinė sritis – efektyviai veikiantis viešasis administravimas – siejama su
teisingu dalykų darymu, kaštų panaudojimo efektyvumu, kokybe, rezultatais ir poveikiu
viešajam sektoriui.
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Antroji prioritetinė sritis – į piliečius orientuotas viešasis administravimas – nukreipta į

▪

paslaugų valdymą ir aukštesnę kokybę, piliečių chartijas, piliečių pasitenkinimą
paslaugomis ir jo matavimą.
Trečioji prioritetinė sritis – tausojantis viešasis administravimas – apima ekonominį,

▪

socialinį ir aplinkosauginį tvarumą.

Nuo 2010 vasario 1 d. iki 2011 liepos 30 d. patvirtintus EUPAN prioritetus
išskleidžiančios ir veiklas jungiančios teminės sritys yra5:
▪

viešojo administravimo subjektų indėlis į plėtrą ir konkurencingumą;

▪

viešojo administravimo subjektų finansinis stabilumas ir patvarumas;

▪

sąlygos, būtinos efektyvesnei veiklai; sąveika tarp politikų ir valstybės tarnautojų;
administracinės naštos piliečiams mažinimas; dėmesys vartotojui / klientui.

Minėtu EUPAN veiklos laikotarpiu didžiausias dėmesys skirtas6:
▪

valdymo efektyvumo matavimui (angl. governance performance measurement),
mėginant

apibrėžti

indikatorius,

tinkančius

bendrai

pamatuoti

Europos

viešojo

administravimo sektoriaus valdymo efektyvumą, siekiant geriau funkcionuojančio ir į
piliečius orientuoto viešojo sektoriaus;
▪

diskusijoms, kokia EUPAN veikla turėtų būti prisidedant prie Europa 2020 strategijos
įgyvendinimo;

▪

rengiant rekomendacijas, siekiant vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimų
rezultatus perkelti į viešojo administravimo reformų lygmenį;

▪

stiprinant informacinių technologijų vaidmenį viešajame administravime;

▪

tobulinant Bendrojo vertinimo modelį, atliekant studiją ir renkant informaciją apie šio
modelio 2006 m. versijos taikymo esamą situaciją ir problemas.

Svarbu pažymėti, kad Austrijai pirmininkaujant ES Tarybai, EUPAN iniciavo veiklos
efektyvumo indikatorių rinkinio, skirto pamatuoti valdymo veiklos efektyvumą narėse
valstybėse, sudarymą. 11 narių valstybių pasiūlė 780 skirtingų indikatorių, daugiausia nukreiptų
pamatuoti vertikalų valdymą, dėmesį sutelkiant ties centrinėmis viešojo administravimo veikimo
sritimis. Iniciatyvos buvo tęsiamos pirmininkaujant Švedijai, tačiau pripažinta, kad universalių
atsakymų nėra, tik nustatyti panašūs baziniai klausimai ir problemos atliekant viešojo
administravimo veiklos efektyvumo vertinimą Europoje. Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu
pradėtas ir šiuo metu tebetęsiamas PERF (angl. Performance of Governance) projektas, skirtas
valdymo efektyvumo indikatorių inventorizacijai. Projekto tikslas nėra tiesiog atlikti faktinį
matavimą. Siekiama surinkti / nustatyti bendrus valdymo efektyvumo indikatorius, o ne

5
6

www.eupan.eu
www.eupan.eu
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duomenis tiems indikatoriams išmatuoti. Pačios EUPAN narės gali apsispręsti, kaip pritaikyti
kitų šalių patirtį matuojant valdymo efektyvumą. Diskutuojant apie EUPAN indėlį į Europa 2020
strategijos įgyvendinimą tampa akivaizdu, kad šios strategijos įgyvendinimas ir tikslų pasiekimai
ženkliai priklausys nuo viešojo administravimo sektorius veiklos visoje Europoje.
PERF projekto įgyvendinimo metu indikatoriai suskirstyti pagal 5 sritis:
1) Pajėgumai inovacijoms. Viešojo administravimo inovacijos gali būti apibrėžiamos
kaip viešųjų paslaugų teikimas geresniu būdu taikant naujus viešojo administravimo procesus,
arba pritaikant privačiame sektoriuje ar kitose šalyse jau egzistuojančius įrankius, atitinkančius
nacionalines / vietines reikmes. Matuojamas ne pats inovatyvumas, bet pasiruošimas
inovacijoms. Jei viešasis administravimas turi didelius gebėjimus inovacijoms, gali sparčiau
reaguoti į aplinkos pokyčius ir pritaikyti naujas technologijas. Pvz.: indikatoriai viešojo
administravimo sektoriaus organizacijos lygmenyje: viešojo administravimo sektoriaus
organizacijų, turinčių inovacijų strategiją, procentas; viešojo administravimo sektoriaus
organizacijų, vykdančių organizacinės plėtros projektus, skaičius; konkrečių inovacijų veiksmų
egzistavimas.
2) Valdžios atvirumas. Pastarasis matavimas tampa vis sudėtingesniu, jei atvirumas
interpretuojamas platesne prasme: tai tik pirmas žingsnis publikuojant informaciją apie valdymą
ir viešąjį sektorių; daug pažangesnis lygmuo apima atskaitomybę. Viešojo intereso informacijos
prieinamumas visur yra standartas. Viešai paskelbtos informacijos dydžio matavimas yra
paprastas lyginant su tuo, kai matuojama, kaip ta informacija buvo panaudota. Atskaitomybė ir
trečiųjų šalių įtraukimas į valdymo sprendimų priėmimą reikalauja papildomų tyrimų siekiant
rasti tinkamas matavimo priemones. Atvirumo matavimas padeda siekti pasitikėjimo viešuoju
valdymu.
3) Valstybės tarnautojų motyvacija yra esminis žmogiškųjų išteklių vadybos veiksnys.
4) Vartotojų pasitenkinimas. Indikatorius skirtas matuoti, kas valdymo srityje daroma
siekiant patenkinti vartotojų poreikius viešojo administravimo sektoriuje. Norint patobulinti
valdymą ir orientuoti jį į pilietį / vartotoją, svarbu turėti aiškų suvokimą apie pastarųjų roles
viešajame sektoriuje, viešųjų paslaugų prigimtį ir veiksnius, taip pat mechanizmus, turinčius
įtakos vartotojų pasitenkinimui. Centrinį vaidmenį vartotojų pasitenkinime vaidina lūkesčiai ir
nuovokos. Informacijos apie tai turėjimas sudaro galimybę valdyti vartotojų pasitenkinimą.
Tokių indikatorių pavyzdžiai: Kokybės barometras Italijoje, Viešųjų paslaugų vartotojų
pasitenkinimo indeksas Lietuvoje, Partnerių pasitenkinimo indeksas Vengrijoje.
5) Administracinės naštos mažinimas. Administracinė našta – bendrai naudojama
sąvoka, siejama su biurokratija, valstybe ir valdžia. Kiekvienam naujai priimtam teisės aktui ar
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teisės akto projektui ir iš to kylantiems reikalavimams turi būti atliekama poveikio analizė, naujų
įsipareigojimų kaštai turi būti mažesni nei socialinė nauda. Naujos technologijos, ypač e-valdžios
sprendimai teikia galimybių supaprastinti administracinius procesus, trečiosioms šalims leidžia
taupyti pinigus ir laiką. Administracinės naštos mažinimo tikslas inicijuoja veiksmus, skirtus
tęsti informacinių įsipareigojimų, sąlygojamų priimtų teisės aktų, nuolatinį vertinimą.
Administracinė našta skaičiuojama pasitelkiant Standartinio sąnaudų modelio (angl. Standart
Cost Model, CSM) metodologiją.
Pagrindinis tikslas matuojant viešojo administravimo veiklos efektyvumą –
palengvinti sprendimų priėmimą. Akivaizdžiais faktais pagrįstas politikos formavimas
sąlygojamas informacijos apie viešojo administravimo veiklos efektyvumą. Tokiu būdu
indikatoriai yra skirti vertikaliam valdymui pamatuoti centrinėse viešojo administravimo veiklos
srityse.
Vienas reikšmingiausių klausimų nustatant viešojo administravimo veiklos efektyvumą –
matavimo sistemų sukūrimas. Kitas svarbus klausimas – kokie duomenys apie veiklos
efektyvumą gali būti panaudoti. Informacija gali būti vidinė (fokusuojama ties vadybiniais
tikslais, pvz. kontrolė, motyvacija) ir išorinė (apima politikų ir piliečių lūkesčius). PERF
projekto įgyvendinimo metu identifikuotos 3 veiklos efektyvumo matavimo funkcijos (žr. Lentelė
1):
1) tiriamoji (centrinis klausimas – kaip sektorinės politikos formavimas ir organizacinis
valdymas gali būti patobulinti; informacija gali būti naudojama vertinimui, mokymuisi; tipiškas
veiklos efektyvumo matavimas naudojamas politikos formavimui, strateginiam planavimui,
politikos vertinimui);
2) vidinė valdymo (indikatoriai naudojami siekiant kontroliuoti organizaciją, motyvuoti
darbuotojus ir suinteresuotas šalis, priimti finansinius sprendimus, susijusius su biudžeto
formavimu);
3) atskaitomybės (viešasis sektorius turi būti atskaitingas piliečiams ir politikams; tai
lemia išorinį indikatorių naudojimą, pvz. viešą informacijos prieinamumą, rangavimą, piliečių
chartijas)7.

7 PERF: Performance of Governance. Results of the 2011 spring semester. EUPAN 56 DG meeting. Draft version. Robert D. Behn’s
article „Why measure performance? Different purposes require different measures” (in: Public Administration Review, Vol. 63, Issue 5, 2003, p
585-606) and Wouter Van Dooren’ s thesis „Performance measurement in the Flemish public sector: a supply and demand approach (Catholic
University of Leuven, 2006).
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Lentelė 1. Informacijos apie veiklos efektyvumą naudojimo viešajame administravime paskirtis ir
tikslai8
Informacijos apie
veiklos efektyvumą
paskirtis

Vidinė-išorinė

Tikslai

Tiriamoji

Vadovai ir politikos
formuotojai

Vertinimas ir mokymasis

Vidinė valdymo

Vadovai

Atskaitomybės

Piliečiai ir politikai

Kontrolė, motyvacija, finansinių
sprendimų priėmimas
Valdymas: skatinti, pažymėti laimėjimus
Politikai: vertinimas, sprendimų
priėmimas dėl biudžeto, viešosios
paslaugos
Bendras viešasis: viešųjų paslaugų
įvertinimas

Šiuo metu EUPAN darbo grupių nariai teikia gerosios patirties pavyzdžius, skirtus
iliustruoti PERF projekto įgyvendinimo metu atrinktus ir aprašytus valdymo efektyvumo
matavimo indikatorius. PERF projekto įgyvendinimo metu padaryta išvada – į rezultatus
orientuotas viešasis sektorius reikalauja valdymo efektyvumo pamatavimo.
2011 m. birželio 23 d. Vengrijoje 56-ojo generalinių direktorių posėdžio metu buvo
patvirtinti EUPAN 18 mėnesių vidutinės trukmės prioritetai ir veiklos programos įgyvendinimo
laikotarpiui nuo 2011 liepos 1 d. iki 2012 gruodžio 31 d. Dviejų strateginių dokumentų (prieš tai
galiojusio ir naujai patvirtinto) tęstinumą užtikrinančios grandys:
▪

veiklos efektyvumas – kaip pagrindinis tikslas;

▪

krizių valdymas;

▪

aukštesniosios grandies vadovų centrinėje valdžioje pozicija.

Patvirtintų EUPAN prioritetų ir veiklos programų horizontalioji kryptis – atviras,
prisitaikantis ir efektyvus viešasis administravimas.
Plėtojant šią kryptį atsižvelgta į tai, kad viešasis administravimas ES narėse valstybėse
susiduria su iššūkiais ir reformomis, todėl svarbu prisitaikyti prie pokyčių, nulemtų krizės,
finansinių kliūčių, globalizacijos, demografinių pasikeitimų, vis didėjančių reikalavimų ir
piliečių poreikių. Šie iššūkiai verčia ne tik imtis tokių nuožmių priemonių kaip etatų ir
atlyginimų mažinimas, bet skatina ieškoti naujų ir veiksmingesnių būdų teikiant paslaugas,
viešajam administravimui skirtiems inovaciniams sprendimams, dažnai kooperuojantis su
trečiuoju sektoriumi. EUPAN darbo grupės artimiausiu metu turėtų dalytis gerąja patirtimi ir
gilintis į tai, kaip narėse valstybėse viešojo administravimo subjektai galėtų prisidėti prie

8 PERF: Performance of Governance. Results of the 2011 spring semester. EUPAN 56 DG meeting. Draft version.
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tinkamų modelių plėtotės – tai palengvintų reformas ir pokyčius. EUPAN ateities veikla turėtų
būti nukreipta į efektyvesnės viešojo administravimo sektoriaus veiklos siekimą, įtraukiant
piliečius į sprendimų priėmimo procesą.
Apibendrinant EUPAN veiklos prioritetus, tiek dabartinius, tiek patvirtintus iki
2012 m. gruodžio mėn. pabaigos, galima teigti, kad EUPAN veikla siekiama prisidėti prie
Lisabonos strategijos ir Europa 2020 strategijos įgyvendinimo, orientuojantis į viešojo
administravimo sektoriaus valdymo ir veiklos efektyvumą, valdymo skaidrumą, piliečius ir
jų poreikius, nuolatinį viešųjų paslaugų kokybės gerinimą, piliečių įtraukimą į sprendimų
priėmimo procesus.
Siekiant sužinoti, ar (kaip) ES šalyse taikomi tam tikri įrankiai, skirti stebėti viešojo
administravimo sektoriaus veiklos efektyvumą, kreiptasi į Europos viešojo administravimo
tinklo, kurio veikloje VRM aktyviai dalyvauja nuo 2004 m., Inovacijų teikiant viešąsias
paslaugas darbo grupės ir Vartotojų pasitenkinimo valdymo grupės narius.
2011 m. birželio 1 d. elektroniniu paštu 126 minėtų grupių nariams, atstovaujantiems
skirtingų šalių viešojo administravimo sektoriaus organizacijas, buvo išsiuntinėtas klausimynas.
Siekiant sužinoti EUPAN narių nacionalinę patirtį, pateikti klausimai:
▪

Ar yra centralizuota viešojo sektoriaus efektyvumo stebėsenos / palyginimo
sistema?

▪

Jei tokia sistema yra, kokie pagrindiniai jos elementai (antrinė informacija / vidinė
informacija / vartotojų tyrimai / vartotojų pasitenkinimo tyrimai / įsivertinimo
įrankiai (Bendrojo vertinimo modelis)? Ar šie įrankiai integruoti į vieningą modelį,
skirtą viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumui stebėti, ar taikomi
atskirai?

▪

Kokios matavimo priemonės / metodikos taikomos siekiant įvertinti viešojo
administravimo sektoriaus organizacijų veiklos ektyvumą?

▪

Kaip viešojo administravimo sektoriaus organizacijos lyginamos tarpusavyje? Koks
yra sugretintų duomenų pasiekiamumas – viešas ar skirtas tik palyginamoms
organizacijoms?

▪

Kaip organizacijos dalijasi gerosios praktikos pavyzdžiais? Kaip veiklos
efektyvumo vertinimo rezultatai taikomi ir skleidžiami?

▪

Jei yra, kokie ateities planai plėtojant viešojo administravimo sektoriaus
organizacijų veiklos efektyvumo vertinimo (palyginimo) centralizuotą sistemą?
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Formuojant aukščiau pateiktus klausimus buvo atsižvelgta į Kokybės vadybos taikymo
viešajame administravime ES narėse valstybėse lyginamąją analizę,9 todėl kai kurioms
valstybėms (Belgija, Ispanija, Olandija, Portugalija, Slovėnija, Vengrija) pateikti papildomi
klausimai, skirti detalesnei informacijai.
Gavus 12 atsakymų (Bulgarija, Vengrija, Čekija, Belgija, Ukraina, Vokietija, Italija,
Slovėnija, Portugalija, Šveicarija, Liuksemburgas ir Europos kokybės vadybos fondas) iš
EUPAN veikloje dalyvaujančių narių, atlikta trumpa apžvalga (Priedas Nr. 1).
Atsižvelgiant į apklausos rezultatus EUPAN nares galima suskirstyti į 3 grupes,
iliustruojančias viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumo stebėsenos intensyvumą
nacionaliniu lygmeniu:
1. Vykdoma centralizuota valdymo efektyvumo stebėsena;
2. Egzistuoja pavieniai valdymo efektyvumo stebėsenos elementai / iniciatyvos;
3. Valdymo efektyvumo stebėsena nėra vykdoma.
Daugiausia pažengusios šalys yra Slovėnija ir Portugalija, iš dalies – Bulgarija,
turinčios centralizuotą viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumo stebėsenos /
palyginimo sistemą.
Slovėnijoje vykdomas viešųjų politikų monitoringas viešojo administravimo sektoriaus
veiklos efektyvumui matuoti. Viešųjų politikų plėtros, tikslų pasiekimai ir strateginių dokumentų
įgyvendinimas yra stebimi keleto programų ir indikatorių, parengtų vyriausybės kanceliarijos
kartu su tam tikrų politikų formuotojais, atsižvelgiant į preliminarius vertinimus. Slovėnijoje
paprastai viešojo administravimo sektoriaus organizacijos derina skirtingų šaltinių matavimus ir
indikatorius – tai gali būti valdymo indikatoriai, vartotojų pasitenkinimo tyrimų duomenys,
darbuotojų pasitenkinimo tyrimų duomenys, vis daugiau indikatorių nustatoma atsižvelgiant į
visuomenės interesus. Pvz.: administraciniai padaliniai derina indikatorius atsižvelgiant į BVM
modulio 4 rezultatų kriterijus (į žmones orientuoti rezultatai; į piliečius / klientus orientuoti
rezultatai; poveikis visuomenei ir pagrindinės veiklos rezultatai).
Bulgarijoje sukurta ir šiuo metu tobulinama informacinė sistema, skirta vyriausybės
programos įgyvendinimo ir viešojo administravimo tikslų pasiekimo stebėsenai atlikti.
Portugalija yra sukūrusi viešojo administravimo veiklos vertinimo sistemą, orientuotą į
viešojo administravimo paslaugų teikimą ir paslaugų teikėjus. Tai integruotas valdymo ir
vertinimo sistemų požiūris, leidžiantis nuolat lyginti paslaugų efektyvumą ir tuos, kurie jas
teikia. Sistema padeda vertinti: viešojo administravimo paslaugų veiksmingumą; viešojo
9
Quality management in public administrations of the EU member states. Comparative analysis. Ministry of Public Administration of
the Republic of Slovenia. Ed. Gordana Žurga. Ljubljana, 2008.
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administravimo srityje dirbančių vadovų efektyvumą ir viešojo administravimo srityje
dirbančių darbuotojų efektyvumą. Portugalijoje veikianti stebėsenos sistema grindžiama
akcentuojant viešojo administravimo paslaugų teikimo tikslus. Rezultatai matuojami pasitelkus
nustatytus valdymo indikatorius – taip renkama susijusi informacija, daugiausia vidiniai ir
išoriniai pasitenkinimo tyrimai, atliekami organizacijų – BVM taikytojų.
Vengrija, Italija ir Belgija, nors ir neturi centralizuotos viešojo administravimo
veiklos efektyvumo stebėsenos sistemos, tačiau vykdo pavienes iniciatyvas, skirtas veiklos
efektyvumui vertinti. Taip pat paminėtina Šveicarija, kur dalis centrinės vyriausybės
administracijų taiko standartizuotą veiklos efektyvumo – peržiūros sistemą.
Apžvelgus matavimo priemones / metodikas, taikomas siekiant įvertinti viešojo
administravimo veiklos efektyvumą EUPAN narėse valstybėse, pastebėta, kad daugelyje
Europos šalių pasitelkiami panašūs kokybės vadybos metodai ir priemonės, pvz. EFQM, BVM,
Subalansuoti veiklos rodikliai, įsivertinimas, vartotojų pasitenkinimo tyrimai, kokybės
barometrai, vidaus ir išorės auditai, tačiau dažniausiai minėti įrankiai taikomi decentralizuotai.
Svarbus vaidmuo matuojant viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumą tenka
vartotojų pasitenkinimo paslaugomis matavimui. Pažymėtina Slovėnija, kur matavimai siejami
su į rezultatus orientuoto biudžeto formavimu.
Daugelyje Europos šalių viešojo sektoriaus organizacijos viešai savo interneto svetainėse
skelbia įsivertinimo ataskaitas, tobulinimo planus, tik nedaugelyje šalių tokia informacijai viešai
nepateikiama. Centralizuoto, sisteminio ar metodiškai susieto organizacijų veiklos efektyvumo
palyginimo nėra, organizacijos savo iniciatyva vykdo tokias analizes. Tuo tarpu Slovėnijoje
administracinių padalinių palyginimo duomenys, atsižvelgiant į vartotojų pasitenkinimą, yra
viešai pasiekiami.
Pastebėta, kad organizacijos tarpusavyje dalijasi gerąja patirtimi, naudodamos įvairius
tinklus, susitikimų metu diskutuojama apie veiklos efektyvumo rezultatus, daugelyje šalių
organizuojamos nacionalinės kokybės konferencijos. Kai kuriose valstybėse gerosios patirties
pavyzdžiai kaupiami ir skelbiami internete, tokiu būdu sudaroma galimybė lygintis ir keistis
patirtimi.

Steigiami

apdovanojimai,

nacionaliniai

prizai

pažangiausiems,

daugiausia

nuveikusiems piliečių aptarnavimo gerinimo srityje, taikantiems įsivertinimo įrankius veiklos
efektyvumui didinti.
Kalbant apie ateities perspektyvas, pusė apklaustųjų EUPAN narių teigia, kad ateityje
toliau tęs viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumo stebėseną arba kurs įrankius
centralizuotai stebėsenai vykdyti. Kita dalis apklausoje dalyvavusių EUPAN narių pasisakė, kad
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ateityje viešojo administravimo veiklos efektyvumo centralizuota stebėsenos sistema
neplanuojama diegti.
Apibendrinant atliktos apklausos apie viešojo administravimo valdymo ir veiklos
efektyvumo stebėseną EUPAN narėse valstybėse rezultatus, pastarosios suskirstytos į 3 grupes,
iliustruojančias

viešojo

administravimo

veiklos

efektyvumo

stebėsenos

intensyvumą

nacionaliniu lygiu: vykdoma centralizuota valdymo efektyvumo stebėsena; egzistuoja
pavieniai valdymo efektyvumo stebėsenos elementai / iniciatyvos; valdymo efektyvumo
stebėsena nėra vykdoma. Pastebėta, kad daugiausia iš apklaustųjų pažengusios šalys
centralizuotai matuojant / lyginant viešojo administravimo veiklos efektyvumą yra
Slovėnija, Portugalija, Bulgarija. Vengrija, Italija, Belgija ir Šveicarija, nors ir neturi
centralizuotos viešojo administravimo veiklos efektyvumo stebėsenos sistemos, vykdo
pavienes iniciatyvas, skirtas veiklos efektyvumui vertinti.
Apžvelgus matavimo priemones / metodikas, taikomas siekiant įvertinti viešojo
administravimo veiklos efektyvumą EUPAN narėse valstybėse, pastebėta, kad daugelyje
Europos šalių taikomi panašūs kokybės vadybos įrankiai, pvz. EFQM, BVM, Subalansuoti
veiklos rodikliai, įsivertinimas, vartotojų pasitenkinimo tyrimai, kokybės barometrai, vidaus ir
išorės auditai, tačiau dažniausiai minėti įrankiai taikomi decentralizuotai. Svarbus vaidmuo
matuojant viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumą tenka vartotojų pasitenkinimo
matavimui.
Kadangi siekiama sukurti integralų centralizuotą viešojo administravimo sektoriaus
stebėsenos mechanizmą, rengiant Stebėsenos metodiką orientuotasi į Slovėnijos,
Portugalijos ir Bulgarijos, turinčių centralizuotą viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo
stebėsenos / lyginimo sistemą, gerąją patirtį. Šalių (Vengrija, Italija, Belgija ir kt.), taikančių
pavienes veiklos efektyvumo stebėsenos iniciatyvas ir nevykdančių sisteminių tyrimų,
patirtimi remtasi mažiau.
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2.

BENDROSIOS NUOSTATOS
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 leis tinkamai įvertinti viešojo
administravimo kokybę ir fiksuoti KVM taikymo situacijos, bendrųjų veiklos rodiklių ir VPI
pokyčius ir galimas sąsajas.
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 metodika parengta remiantis viešojo administravimo ir valdymo, kokybės
vadybos ekspertų konsultacijomis, užsienio šalių viešojo sektoriaus gerosios patirties analize ir
Vykdytojo tyrimų metodikų rengimo patirtimi, susidurtomis rizikomis ir apribojimais vykdant
tyrimus bei jų rezultatais:
▪

2007 m.10, 2008 m.11, ir 2010 m.12 atliktomis VAI apklausomis, kurios iki 2011 m.
buvo pagrindinis KVM taikymo VAI stebėsenos instrumentas. 2007-2008 m.
vykdytų KVM taikymo VAI tyrimų klausimynas buvo patobulintas ir, taikant šį
klausimyną (Priedas Nr.2), 2011 m. atliktas kartotinis tyrimas13. Taikant sukurtą
Stebėsenos metodiką, toks tyrimas VAI numatytas atlikti ir 2012 m.

10
Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose stebėsena 2007 m. Ataskaita. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija, Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2007.
11
Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose stebėsena 2008 m. Ataskaita. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija, Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2008
12
Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena 2010 m. Ataskaita.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, 2011
13
Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena 2011 m. Ataskaita.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, 2011

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

25

▪

Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas 2011 m. atliktas pirmą kartą. Pirmiesiems dviem
tyrimams (2011 m. ir 2012 m.) 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 VAI bendrųjų
veiklos rodiklių stebėsenos sritį (rodiklių rinkinį, informacijos, reikalingos
rodikliams apskaičiuoti rinkimo procesą ir instrumentus).

▪

„Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“14,
patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391), kuri yra integrali šios Stebėsenos
metodikos dalis.

▪

Kokybinis rinkos tyrimas, skirtas įvertinti vartotojų naudojimosi viešosiomis /
administracinėmis paslaugomis lūkesčius ir pasitenkinimą. Remiantis kokybinio
tyrimo rezultatais buvo parengtas kiekybinio rinkos tyrimo, įvertinančio vartotojų
naudojimosi viešosiomis / administracinėmis paslaugomis intensyvumą, lūkesčius
ir pasitenkinimą, klausimynas ir, remiantis šiuo klausimynu, atlikta reprezentatyvi
Lietuvos gyventojų apklausa.

▪

Kiekybinis rinkos tyrimas, kurio tikslas – įvertinti vartotojų naudojimosi
viešosiomis / administracinėmis paslaugomis pasitenkinimą. Tyrimas buvo atliktas
trijose savivaldybėse – Vilniaus miesto, Kretingos rajono ir Pagėgių. Tyrimo metu
naudotas klausimynas pateiktas priede Nr. 7. Remiantis 2011 m. atliktu tyrimu
analogiškas tyrimas planuojamas atlikti ir 2012 m., o abiejų tyrimų rezultatai bus
apibendrinti ir jais remiantis bus parengtos rekomendacijos dėl viešųjų paslaugų
vartotojų lūkesčių nustatymo ir pasitenkinimo matavimo patobulinimo.

Stebėsenos metodikos tikslas ir uždaviniai
Stebėsenos metodikos tikslas – matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir viešąsias /
administracines paslaugas teikiančios VAI vartotojams (Paveikslas 2).
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.
▪

14

Stebėti KVM poveikį VAI bendriesiems veiklos rodikliams.

VRM užsakymu parengė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
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▪

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.
Paveikslas 2. 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
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Matuojant KVM taikymo
poveikį VAI ir viešąsias /
administracines paslaugas
teikiančios VAI vartotojams,
identifikuoti tobulintinas
kokybės vadybos taikymo sritis
VAI
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3.

STEBĖSENOS METODIKOS KONCEPCIJA
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
3). Šių trijų sričių – KVM taikymo, bendrųjų veiklos rodiklių ir vartotojų pasitenkinimo indekso
– stebėsena įgyvendinama vykdant specializuotus tyrimus (žr. atitinkamai 4, 5 ir 6 ataskaitos
skyrius): KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimą, bendrųjų veiklos rodiklių tyrimą ir vartotojų
pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis tyrimą.

Bendroji stebėsena

Paveikslas 3. Stebėsenos modelio koncepcija

KOKYBĖS VADYBOS
METODŲ TAIKYMAS

Poveikio stebėsena

Būtina sąsaja

STEBĖSENA

Būtina sąsaja

BENDRIEJI VEIKLOS
RODIKLIAI

VARTOTOJŲ
PASITENKINIMO INDEKSAS

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
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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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4.

BENDROJI STEBĖSENA – KOKYBĖS VADYBOS METODŲ IR PRIEMONIŲ TAIKYMAS

4.1. Kokybės vadybos metodų ir priemonių stebėsenos tyrimo paskirtis ir ryšys su
kitais Stebėsenos metodikos komponentais15
Bendroji stebėsena yra integrali Stebėsenos dalis, kurios tikslas – įvertinti KVM taikymo
VAI esamą situaciją, rezultatus, taip pat nustatyti problemas ir kliūtis, ribojančias VAI veiklos
efektyvumą ir kokybę. Bendrosios stebėsenos uždaviniai:
▪

Fiksuoti situaciją apie įdiegtus / planuojamus diegti KVM bei jų įgyvendinimo stadijas

▪

Nustatyti KVM taikymo sunkumus ir priežastis, trukdančias diegti ir / ar sertifikuoti

VAI;

(išoriškai vertinti) KVM;
▪

Nustatyti kokybės vadybos gerinimo iniciatyvas VAI ir įvertinti planuojamus VAI

veiksmus kokybės vadybos srityje.

Bendroji stebėsena

Paveikslas 4. KVM stebėsenos ryšys su kitais Stebėsenos metodikos komponentais
KOKYBĖS VADYBOS
METODŲ TAIKYMAS

Poveikio stebėsena

STEBĖSENA

VARTOTOJŲ
PASITENKINIMO INDEKSAS

BENDRIEJI VEIKLOS
RODIKLIAI

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

15
Vykdant stebėsenos komponentų atranką, kaip vienas komponentų analizuoti VAI taikomi savęs vertinimo metodai. Savęs vertinimo
procesas – vienas iš kokybės vadybos elementų, skirtų analizuoti ir įsivertinti organizacijos bendruomenės narių planuotų veiksmų, palaikančių ir
tobulinančių veiklos kokybę, nuoseklumą ir efektyvumą. Savęs įsivertinimas yra BVM ir EFQM pagrindas. Pagal nustatytas procedūras
atliekamas savęs vertinimas, parengta ataskaita panaudojama kaip pagrindas tolesniems organizacijos tobulinimo veiksmams. VAI, atlikusios
įsivertinimą pagal BVM ir registruodamosi Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) tinklalapyje www.eipa.eu, gali nurodyti
organizacijos duomenis, naudojant BVM atlikto veiklos įvertinimo rezultatus (neprivaloma ir anonimiška), ir informaciją apie savo gerąją patirtį.
Ši duomenų bazė VAI gali padėti surasti partnerių, iš kurių būtų įmanoma pasimokyti, pavyzdžiui, surasti BVM naudotojus pagal valstybes,
veiklos ir gerosios patirties sritis. Konsultacijų su KVM diegimo specialistais metu nustatyta, kad organizacijų savęs vertinimo procedūra yra
savireguliacijos instrumentas, nukreiptas į organizacijos darbuotojų veiklos savianalizę ir tobulintinų veiklos sričių identifikavimą, savęs
įvertinimo ataskaita yra vidinis organizacijos dokumentas, todėl savęs vertinimo metodas ar remiantis ja nustatytas rodiklis nelaikytinas integralia
stebėsenos metodikos dalimi. Vykdant stebėseną informacija apie organizacijų savęs vertinimo procedūros atlikimą renkama kartotinių KVM
(Bendrosios stebėsenos) taikymo VAI tyrimų metu.
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Bendrosios stebėsenos metu vykdomi KVM stebėsenos tyrimai – kartotiniai16, siekiant
sistemiškai ir nuosekliai vertinti KVM taikymo VAI situaciją.
KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimas yra kertinis Stebėsenos komponentas, jo rezultatais
remiamasi atliekant Poveikio stebėseną (KVM taikymo VAI tyrimo rezultatai leidžia priskirti
konkrečioms VAI požymius, pagal kuriuos vertinant KVM poveikį VAI ar jos teikiamų paslaugų
vartotojui, VAI yra grupuojamos ir lyginamos). Vertinant KVM poveikį remiamasi prielaida,
kad KVM taikymas VAI daro teigiamą įtaką jos bendriesiems veiklos rodikliams, VAI
vykstantiems procesams, vartotojų aptarnavimui ir tuo pačiu lemia didesnį vartotojų
pasitenkinimą VAI veikla ir teikiamomis paslaugomis. Visuotinės kokybės vadybos17 principais
grindžiamų KVM taikymas VAI padeda suprasti jų teikiamų paslaugų vartotojus ir kitas
suinteresuotas šalis, mažinti klaidas, išsiaiškinti ir išgryninti procesus, užtikrinti teikiamų
paslaugų kokybę, motyvuoti darbuotojus, kurti teigiamą institucijos įvaizdį, taupyti lėšas ir siekti
kitų naudingų rezultatų. Taigi visuotinės kokybės vadyba apima daugelį VAI veiklos sričių ir yra
daug platesnės, nei tradicinės kokybės valdymo sistemos.

4.2. Kokybės vadybos metodų ir priemonių įvairovė ir jų taikymas viešojo
administravimo institucijose ir įstaigose
KVM pasirinkimas yra labai platus. Jis priklauso nuo įstaigos pobūdžio, teikiamų paslaugų
specifikos (pavyzdžiui, viešosios ir administracinės paslaugos, švietimo, sveikatos ir pan.),
kokybės sampratos organizacijoje (į paslaugą / vartotoją / vertę orientuoto požiūrio). Vieno ar
kito KVM pasirinkimas taip pat priklauso nuo to, kokių rezultatų siekiama diegiant tam tikrą
modelį – ar siekiama nustatyti organizacijos veiklos stipriąsias, silpnąsias ir tobulintinas sritis, ar
atitikti tarptautinius paslaugų standartus, sukurti į kokybę orientuotą organizacinę kultūrą ir kt.
Nors Lietuvos teisės aktai nenumato privalomo KVM diegimo18, VRM įgyvendinamos
kokybės vadybos iniciatyvos, taip pat ES keliamos rekomendacijos gerinti VAI teikiamų
paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą ir su tuo susijusios struktūrinių fondų paramos
priemonės lėmė aktyvų KVM diegimą Lietuvos VAI, pagrindiniu tikslu laikant Visuotinės
kokybės vadybos principų įtvirtinimą.

16

Šiuos tyrimus VRM vykdo nuo 2007 m.
Visuotinės kokybės vadyba laikoma viena tobuliausių organizacijos valdymo formų. Ją galima apibrėžti kaip šiuolaikinę į vartotojo
poreikius orientuotą kokybės užtikrinimo iniciatyvą, pabrėžiančią nuolatinį veiklos tobulinimą, vadovų įsipareigojimus ir darbuotojų dalyvavimą
arba jų įgalinimą, kuriant savitą organizacinę kokybės kultūrą, kuria siekiama racionalizuoti visas organizacijos veiklos sudėtines dalis.
18
Siekdama efektyvesnės viešojo administravimo institucijų, įstaigų veiklos ir bendradarbiaudama su Europos viešojo administravimo
institutu, Vidaus reikalų ministerija rekomenduoja viešojo sektoriaus organizacijoms savo veikloje taikyti Bendrojo vertinimo modelį.
17
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Plačiausiai paplitę KVM, kurios yra įtrauktos į KVM stebėsenos tyrimą19:


BVM [angl. Common Assessment Framework (CAF)] – 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.



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.



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.



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.

19
Ateityje, plečiantis KVM spektrui, tyrimo klausimynas gali būti pakoreguotas ir / ar papildytas klausimais apie kitus populiarius VAI
kokybės gerinimui tinkamus KVM.

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

32



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).



„Liekna“ organizacija / šešios sigmos [angl. Lean / 6 sigma] – metodas, taikomas
gamyboje, prekyboje, paslaugų sferoje, IT, logistikos ir kitose įmonėse, taip pat VAI.
„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.



EFQM [angl. European Foundation for Quality Management Excellence Model] – tai
tarptautiniu mastu pripažintas įmonių veiklos rezultatų tyrimo ir pokyčių valdymo
modelis, kurio pagrindas yra 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.



„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 (taip pat

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

33

priimti skundą, prašymą) asmenis taikant „vieno langelio“ principą yra nustatytas
Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatyme.

Nuo 2007 m. VRM atlieka „vieno langelio“ principo įgyvendinimo valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose apklausas20. Šie „vieno langelio“ principo taikymo tyrimai
atliekami siekiant nustatyti, kaip principas įgyvendinimas VAI, t. y. orientuojamasi į „vieno
langelio“ principo taikymo atitiktį formaliesiems kriterijams: vertinama gyventojų informavimo
kokybė, institucijos metodinis pasiruošimas (teikiamų paslaugų identifikavimas ir aprašų
parengimas), aptarnavimo aplinkos, organizacinių ir techninių priemonių kokybė ir
prieinamumas ir pan. Tuo tarpu KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo metu siekiama išsiaiškinti
problemas, su kuriomis organizacija susiduria „vieno langelio“ principo taikymo metu, taikymo
apimtis, rezultate atsiradusį poveikį. Kadangi šią piliečių aptarnavimo gerinimo priemonę taiko
itin didelis skaičius VAI, 2011 m. tyrimo duomenų analizės metu su „vieno langelio“ principo
taikymu susijusi informacija nagrinėjama išskiriant ją iš kitų KVM konteksto.

4.3. Kokybės vadybos metodų taikymo VAI stebėsenos tyrimo metodika
KVM stebėsenos tyrimo tikslas
KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo tikslas – įvertinti KVM taikymo Lietuvos VAI
esamą situaciją, rezultatus, taip pat nustatyti problemas ir kliūtis, ribojančias viešojo
administravimo sektoriaus veiklos efektyvumą ir kokybę.
KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo uždaviniai:


Fiksuoti situaciją apie įdiegtus / planuojamus diegti KVM bei jų įgyvendinimo
stadijas VAI;



Nustatyti kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymo sunkumus ir priežastis,
trukdančias diegti ir / ar sertifikuoti (išoriškai vertinti) KVM;



Nustatyti kokybės vadybos gerinimo iniciatyvas VAI ir įvertinti planuojamus VAI
veiksmus kokybės vadybos srityje.

Tyrimo objektas – VAI.
Tyrimo metodas – apklausa internetu. Apklausos internetu privalumai – palyginti maži
tyrimo kaštai ir galimybė greitai gauti tyrimo rezultatus. Kita vertus, taikant apklausos internetu

20
Apklausų atlikimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2007 m. gruodžio 19 d.
posėdžio protokolo Nr. 33 1.4 punkto nuostata, įpareigojanti „periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą metuose parengti apibendrintą informaciją apie
minėto principo įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ir apie tai iki Seimo rudens sesijos pabaigos informuoti Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetą“.
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metodą, iškyla grėsmė, kad ne visi tyrimo dalyviai gali būti pasiekti (pavyzdžiui, dėl pasikeitusio
VAI elektroninio pašto adreso). VRM, siekdama sumažinti šią riziką, informuoja VAI apie
vykstantį tyrimą siųsdama raštus faksu bei koordinuoja tyrimo eigą tiesiogiai kontaktuodama su
VAI. Be to, informacija apie tyrimą skelbiama interneto svetainėje „Viešojo administravimo
kokybės iniciatyvos“ www.vakokybe.lt arba www.vakokybe.vrm.lt.
Apklausai internetu vykdyti sudarytas klausimynas, kuris paskelbiamas internete. Prieiga
prie klausimyno (internetinės svetainės nuoroda) ir unikalus prisijungimo kodas (slaptažodis)
išsiunčiamas kiekvienai VAI kartu su VRM raštišku kvietimu dalyvauti tyrime.
Klausimyno struktūra
KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo klausimyną (Priedas Nr.2) sudaro penkios dalys,
apimančios bendruosius klausimus apie organizaciją, taikomus KVM ir kokybės gerinimą
(Paveikslas Nr. 5).

Paveikslas 5. KVM tyrimo klausimyno struktūra

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Įvadinę klausimyno dalį sudaro bendrieji klausimai apie respondentus – pastarųjų
pareigas ir atstovaujamos institucijos tipą.
Pirmąją klausimyno dalį sudaro klausimai, skirti išsiaiškinti, kokie KVM ir kokia apimtimi
(visoje VAI, keliuose struktūriniuose padaliniuose, viename struktūriniame padalinyje ir pan.)
taikomi VAI bei ketinimą / neketinimą juos diegti artimiausiu – vienerių-dvejų metų –
laikotarpiu.
Antroji klausimyno dalis skirta nustatyti, kokie veiksniai turi daugiausiai įtakos KVM
įdiegimui VAI, taip pat išsiaiškinti pagrindines problemas, trukdžiusias diegti pasirinktą (-us)
KVM.
Trečiąją ir ketvirtąją klausimyno dalį sudaro specifiniai klausimai, skirti BVM ir ISO
9000 serijos standartams, kuriais siekiama nustatyti pagrindines KVM diegimo / taikymo
problemas ir teikiamą naudą bei kokybės vadybos modeliams pritaikytų IT įrankių taikymą.
Aukščiau minėtiems KVM apklausoje skirtas didesnis dėmesys nei kitiems KVM, kadangi BVM
yra rekomenduojamas VAI kaip nedidelių kaštų (diegimas nemokamas) reikalaujantis, viešajam
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sektoriui pritaikytas efektyvus kokybės vadybos instrumentas; ISO 9000 serijos standartų
taikymui skirtas platesnis klausimų spektras, kadangi tai universalus, tinkamas ir specifinę veiklą
vykdančioms VAI, todėl yra jų plačiai taikomas įrankis. Respondentai, kurių VAI diegiami kiti
KVM / paslaugų kokybės, piliečių aptarnavimo gerinimo priemonės („vieno langelio“ principas,
Subalansuotų rodiklių metodas, EFQM ir kt.), klausimyne prašomi atsakyti į klausimus apie
modelių ir priemonių diegimo / taikymo apimtis, diegimo pradžią, įvardyti diegimo metu
iškilusias problemas.
Penktoji klausimyno dalis susideda iš klausimų apie KVM netaikymo priežastis ir
bendrąsias kokybės vadybos priemones (piliečių / vartotojų pasitenkinimo paslaugomis bei jų
kokybe apklausas, organizacijos darbuotojų apklausas), klausimų, skirtų organizacijų kokybės
vadybos tobulinimo paskatoms ir artimiausiems planams (dvejų metų laikotarpiu) kokybės
gerinimo srityje išsiaiškinti, taip pat respondentų klausiama, kokia informacija apie kokybės
vadybą ir KVM būtų jiems reikalinga.
Siekiant Stebėsenos tikslo, KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimai turi būti atliekami
reguliariai, rekomenduojama – kas dveji metai21. Kadangi apklausa yra kartotinė (tęstinė), todėl
sudaromos sąlygos nuolat sekti VAI kokybės vadybos metodų taikymo situaciją, nustatyti ir
analizuoti problemas, ribojančias kokybės vadybos metodų taikymą VAI.
Apklausa yra anoniminė, todėl gauti rezultatai leidžia objektyviai įvertinti VAI kokybės
vadybos metodų taikymo situaciją. Apklausa įgyvendinama laikantis konfidencialumo
reikalavimų – konkrečių institucijų / įstaigų duomenys nėra viešinami.
Tyrimo dalyviai. Tyrimo dalyviai – Lietuvos VAI. Tyrimo dalyvių (respondentų) sąrašas
pateikiamas Priede Nr. 3. Sąrašas prieš atliekant tyrimą turi būti peržiūrimas, esant poreikiui –
tikslinamas, ir derinamas VRM.

Atrinktas KVM stebėsenos tyrimo dalyvių skaičius

reprezentatyviai atspindi KVM taikymo situaciją visose Lietuvos VAI.
Tyrimo organizavimo procesas. KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo procesas susideda
iš trijų etapų: duomenų rinkimo, duomenų analizės ir rezultatų apibendrinimo. Duomenų
rinkimas vykdomas organizuojant apklausą internetu. Gauta apklausos internetu VAI informacija
išsaugoma tyrimo metu sukurtoje duomenų bazėje. Tyrimo duomenys apdorojami naudojantis
statistinės duomenų apdorojimo ir analizės programa (pavyzdžiui, PASW Statistics 18, MSExcel
ar kt.), taikant statistinės analizės metodus. Gauti tyrimo rezultatai yra aprašomi ir apibendrinami
tyrimo ataskaitoje.

21

KVM stebėsenos tyrimai vykdyti 2007, 2008, 2010 ir 2011 m.
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4.4. Kokybės

vadybos

metodų

taikymo

VAI

stebėsenos

tyrimo

rezultatų

apibendrinimas ir pateikimas
Apklausos rezultatai analizuojami, o pateikiami viešai tik apibendrinta forma, neminint
apklausoje dalyvavusių institucijų / įstaigų pavadinimų. Duomenys analizuojami šiais pjūviais:
▪

Lyginami atskirų tyrimų duomenys22 ;

▪

Lyginama KVM taikymo situacija pagal organizacijos tipą (pvz., savivaldybių

administracijos tarpusavyje, valstybės institucijos / įstaigos tarpusavyje);
▪

Lyginama KVM taikymo situacija pagal KVM rūšį (pvz., BVM, ISO 9000 serijos

standartai, kitos piliečių aptarnavimo gerinimo priemonės, pvz. „vieno langelio“ principas).
Tyrimo rezultatas yra KVM taikymo VAI stebėsenos ataskaita, kurioje yra šios būtinosios
dalys:


Įvadas, kuriame apibrėžiamas tyrimo tikslas ir ryšys su kitais Stebėsenos
komponentais;



Metodologinė dalis, kurioje aprašoma tyrimo procedūra, pateikiama bendroji
informacija – apklausoje dalyvavusių organizacijų skaičius, jų pasiskirstymas pagal
tipą, respondentų pasiskirstymas pagal pareigas, klausimyno struktūra;



Tyrimo rezultatų analizės dalis, kurioje pateikiami apklausos metu surinkti ir
išnagrinėti duomenys;



Tyrimo rezultatų analizės pagrindu suformuluotos išvados ir rekomendacijos
tolesnėms VRM iniciatyvoms skatinant KVM taikymą VAI.

22
Siekiant aukštesnio informacijos detalumo lygio, taip pat atsižvelgiant į ankstesniųjų tyrimų metu išaiškėjusias KVM taikymo
tendencijas, iki 2011 m. vykusių tyrimų (2007 m., 2008 m., 2010 m. ir 2011 m.) klausimynai buvo koreguojami, todėl šių tyrimų rezultatai buvo
lyginami tarpusavyje tik tais atvejais, kai tą atlikti buvo galima korektiškai. 2010 m. ir 2011 m. tyrimo anketa buvo pakoreguota, atsižvelgiant į
pastarųjų tyrimų patirtį ir kuriamos Stebėsenos metodikos tikslus: 2010 m. tyrimo anketoje papildomai įtraukta klausimų apie labiau populiarius
KVM, taip pat įtrauktas klausimas dėl specialiai KVM skirtų IT įrankių taikymo 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. Taip
pat, atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų metu respondentų išsakytus pastebėjimus bei duomenų analizės metu pastebėtas taisytinas vietas, anketa
nežymiai pakoreguota: pvz., atsisakyta ankstesnių tyrimų metu naudotų klausimų apie KVM žinomumą, kadangi 2008 m. ir 2010 m. apklausos
metu absoliuti dauguma respondentų (95 proc.) teigė, kad KVM jiems yra žinomi, ir vietoje to apklausos dalyvių klausta apie su kokybės vadyba
susijusios informacijos poreikį; patikslinti su konkrečių modelių diegimo būkle susiję klausimai; padarytos kitos smulkios korekcijos. Nors
pagrindinė klausimyno struktūra liko nepakitusi, kadangi tyrimu siekta kiekvienos apklausos rezultatus palyginti su anksčiau gautaisiais, tačiau,
siekiant surinkti kiek įmanoma tikslesnę informaciją apie KVM taikymą VAI, 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“). Pagrindinė klausimyno struktūra išliko nepakitusi,
kadangi tyrimu siekta kiekvienos apklausos rezultatus palyginti su anksčiau gautaisiais. Ateityje, taikant standartizuotą klausimyną, duomenis bus
galima palyginti detaliai (žr. priedą Nr. 1). Klausimynas tikslintas atsižvelgiant į BVM išteklių centro 2011 m. atlikto tyrimo klausimyną.
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5.

POVEIKIO/ POKYČIŲ MATAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJAI /
ĮSTAIGAI IR JOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VARTOTOJUI STEBĖSENA – BENDRIEJI
VEIKLOS RODIKLIAI

5.1.

Bendrųjų veiklos rodiklių stebėsenos paskirtis ir ryšys su kitais Stebėsenos

metodikos komponentais
Bendrųjų veiklos rodiklių stebėsena yra kompleksinės Stebėsenos dalis, kurios paskirtis –
matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir jos teikiamų viešųjų / administracinių paslaugų
vartotojams. Remiantis prielaida, kad KVM taikymas organizacijoje daro teigiamą įtaką jos
veiklos efektyvumui ir rezultatams, yra stebimas atrinktų bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys,
galintis atspindėti pokyčius pagrindinėse organizacijos veiklos srityse (finansų, personalo,
asmenų aptarnavimo, modernizacijos ir skaidrumo).

Bendroji stebėsena

Paveikslas 6. Bendrųjų veiklos rodiklių stebėsenos ryšys su kitais Stebėsenos metodikos komponentais

KOKYBĖS VADYBOS
METODŲ TAIKYMAS

Poveikio stebėsena

STEBĖSENA

Būtina sąsaja

BENDRIEJI VEIKLOS
RODIKLIAI

VARTOTOJŲ
PASITENKINIMO INDEKSAS

Viena kitą
papildančios sritys

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Siekiant identifikuoti KVM poveikį VAI ir jos teikiamų viešųjų / administracinių paslaugų
vartotojams, būtina organizacijos bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo ir Bendrosios stebėsenos
(KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo) rezultatų sąsaja, nes KVM taikymo poveikis VAI ir jos
teikiamų paslaugų vartotojui identifikuojamas atliekant bendrųjų veiklos rodiklių palyginimą
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tarp KVM taikančių ir netaikančių VAI arba, VAI lygmeniu, atliekant KVM taikymo pokyčių23
ir rodiklių reikšmių kaitos stebėjimą (skirtingų laikotarpių rodiklių reikšmių palyginimą).
Bendrųjų

veiklos

rodiklių

tyrimas

ir

vartotojų

pasitenkinimo

viešosiomis

/

administracinėmis paslaugomis matavimas (t. y. pasitenkinimo indekso apskaičiavimas) vienas
kitą papildo. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas yra pagrįstas VAI duomenimis ir apima platesnį
VAI veiklos sričių spektrą (finansų, personalo, asmenų aptarnavimo, modernizacijos,
skaidrumo), tame tarpe ir poveikį vartotojui. O vartotojų pasitenkinimo paslaugomis matavimai
yra orientuoti į vartotojų pasitenkinimo VAI teikiamomis paslaugomis nustatymą ir šioje
Stebėsenoje naudojami vertinant KVM taikymo VAI poveikį vartotojui.

5.2. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo objektas ir tikslas
Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tikslas – matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir poveikį
VAI teikiamų viešųjų / administracinių paslaugų vartotojams (piliečiams).
Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo objektas – VAI.
Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimui vykdyti sudarytas veiklos rodiklių rinkinys, atspindintis
VAI veiklos efektyvumą ir rezultatų kokybę. Rodikliai atrinkti laikantis šių principų:
▪

Atitikimas tyrimo tikslui: rodikliai, tiesiogiai susiję su VAI veikla, kiek galima labiau

atspindintys veiklos procesų kokybę (efektyvumą) ir / arba veiklos rezultatų kokybę.
▪

Prieinamumas: rodikliai, pagrįsti antriniais duomenimis, kuriuos VAI renka ir kaupia

kitais tikslais; pirmenybė teikiama nacionaliniu lygiu centralizuotai kaupiamai informacijai
(mažesnė duomenų negavimo ar neteisingos informacijos pateikimo rizika, menkesnės
informacijos rinkimo ir apdorojimo sąnaudos).
▪

Patikimumas: rodikliai, pagrįsti pagal aiškias metodikas renkama informacija,

pirmenybę teikiant informacijai, kurios rinkimas yra reglamentuotas teisės aktais, ir informacijai,
kuri yra teikiama oficialiose ataskaitose ar kaupiama nacionalinio lygio duomenų bazėse.
▪

Palyginamumas: tarp institucijų palyginami rodikliai, t. y. renkami laikantis tų pačių

sąvokų apibrėžimų, informacijos rinkimo principų, atspindintys tą patį ataskaitinį laikotarpį.
▪

Tęstinumas: informacija, reikalinga rodikliams apskaičiuoti, renkama nuolat (atspindi

situaciją pagal tam tikrą datą) arba periodiškai; nenaudojama vienkartinių tyrimų metu gauta
informacija.

23
Organizacijos lygmeniu KVM taikymo poveikis VAI ir jos vartotojams analizuojamas giliau nei tarp organizaciniu lygmeniu (kur
pagrindas yra KVM taikančių ir netaikančių VAI rodiklių palyginimas), t.y., analizuojama, ar KVM taikymo pokyčiai (pvz., pereita nuo vieno
KVM diegimo etapo prie kito, įdiegtas naujas KVM, vieno KVM atsisakymas ir pakeitimas kitu, KVM taikymo išplėtimas nuo vieno ar kelių
skyrių iki visos organizacijos ir pan.) atsispinti bendrųjų veiklos rodiklių pokyčiuose.
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Įvertinus aukščiau minėtus aspektus bei remiantis atliktais bandomaisiais tyrimais,
sudarytas siūlomas bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys, susidedantis iš 8 rodiklių, atspindintis 2
KVM taikymo organizacijoje poveikio sritis (Paveikslas 7):
▪

poveikis organizacijai, atspindi finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo

efektyvumą, dėmesį žmogiškųjų išteklių kvalifikacijai (darbuotojų kvalifikacija laikoma viena
pamatinių organizacijos veiklos kokybės prielaidų), procesų efektyvinimui (pvz., informacinių
technologijų panaudojimui);
▪

poveikis vartotojui, atspindi asmenų aptarnavimo kokybę (atitikimą nustatytiems

paslaugų teikimo reikalavimams) ir patogumą vartotojui (paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę
ir kt.).

Paveikslas 7. Poveikio stebėsenos aprėptis

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Pateiktas rodiklių rinkinys (Lentelė 2) suformuotas savivaldybių administracijoms24, tačiau
gali būti pritaikomas kitoms VAI (reikėtų modifikuoti santykinius rodiklius, vietoje gyventojų
skaičiaus savivaldybėje parenkant rodiklius atspindinčius VAI potencialių vartotojų visumą).
Pateiktame rodiklių rinkinyje vienintelis savivaldybių administracijoms specifinis rodiklis –
Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius.

24
Savivaldybių administracijos pasirinktos remiantis rekomendacijomis, pateiktomis Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1VL-1677 (2010 m.
gruodžio 14 d.) 1-o priedo 3.4. punkte, ir atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių administracijų veikla gali būti palyginama tarpusavyje dėl panašaus
veiklos pobūdžio.
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Lentelė 2. Bendrųjų veiklos rodiklių sąrašas
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Rodiklis
Finansai:
Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos, %
Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, Lt/gyv.
Darbuotojai:
Užimtų pareigybių skaičius, vnt./gyv.
Kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus, ak.val./pareigybei
Vartotojų aptarnavimas:
Gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklės, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, %
Elektroninis prieinamumas (modernizacija):
E-paslaugų prieinamumas pagal brandos (1-5) lygmenį, %
Skaidrumas:
Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius, vnt./100 000 gyv.
Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, vnt./100 000 gyv.

Siekiant užtikrinti bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tęstinumą, veiklos rodiklių rinkinys iš
esmės neturėtų keistis; tačiau jis gali būti peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į sukauptą
patirtį (pvz., jei išryškėja, kad KVM taikymo poveikį rodiklio reikšmės 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).

5.3. Bendrųjų veiklos rodiklių apskaičiavimo metodika

1 rodiklis. Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos, %25
Tikslas. Rodikliu siekiama įvertinti, kokia išlaidų dalis skiriama institucijos aparato
išlaikymui. Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos, tai išlaidos skirtos vidaus administravimui,
t.y. veiklai, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas

25
Pirminiame bendrųjų veiklos rodiklių rinkinyje buvo įtrauktas rodiklis „Administracinės išlaidos,%“, administracinėms išlaidoms
priskiriant įstaigos darbo užmokesčio (2.1) ir prekių ir paslaugų naudojimo (2.2) išlaidas pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją. Atlikus
bandomąjį tyrimą 2011 m., išryškėjo, kad 2.2 išlaidų grupė nepilnai atitinka tikslą (ženklią dalį sudaro ne administracinės išlaidos, nes į tą pačią
grupę įtraukiamos ir programų vykdymo išlaidos), todėl nuarta 2012 m. tyrimo metu patikrinti kitas šio rodiklio alternatyvas ir įvertinus
bandomųjų tyrimų rezultatus, nuspręsti, kurį rodiklį palikti siūlomame rinkinyje. Tikslą labiausiai atitinkanti alternatyva yra institucijos išlaikymo
(valdymo) išlaidos,% (kaip pateikta aprašyme), tačiau yra rizika, kad organizacijos šią informaciją skaičiuoja ir kaupia tik konsoliduotą (su
pavaldžiomis įstaigomis). Jei rizika pasitvirtins, kaip papildomą alternatyvą 2012 m. tyrime siūloma įvertinti viešai skelbiamą informaciją apie
bendrosioms valstybės paslaugoms (01) vykdyti skiriamą savivaldybės biudžeto dalį pagal funkcinę klasifikaciją.
Ekonominės ir funkcinės klasifikacijos detalizavimas pateiktas LR finansų ministro 2010 m. kovo 26 dienos įsakyme Nr. 1K-085 „Dėl
finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 "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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(struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių
valdymas), kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą.
Apibrėžimas. Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos apibrėžiamos taip, kaip pateikta
patvirtintoje valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje26. Prie
institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų priskiriama:
-

priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

-

prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, transporto
išlaikymas, spaudiniai, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas, materialiojo ir
nematerialiojo turto nuoma ir kt.), taip pat darbo vietų įkūrimo, administracinių
pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos;

-

darbdavių socialinės pašalpos;

-

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

Apskaičiavimas. VAI institucijos išlaikymui (valdymui) skirtų išlaidų dalis apskaičiuojama
pagal formulę:

I VI' =

I VI
⋅ 100% (1),
I

čia:

I VI' – institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos, %;
I VI – visos VAI institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt;
I – VAI išlaidos iš viso (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt; įstaigoms, rengiančioms konsoliduotas
grupės VAI biudžeto vykdymo ataskaitas, konsoliduotos išlaidos iš viso per ataskaitinius metus, Lt (pvz.,
Savivaldybių administracijų atveju – konsoliduotos išlaidos iš viso (įskaitant savivaldybei pavaldžias
įstaigas) per ataskaitinius metus, Lt).

Šaltinis. VAI vidinė informacija. Institucijos duomenis tvarko buhalterinės apskaitos
skyrius, konsoliduotą informaciją – finansų (ar biudžeto) skyrius. Informacija kaupiama VAI
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemoje. Informaciją gali suteikti VAI pagal
užklausą.
Periodiškumas.

Buhalterinės

apskaitos

informacija

renkama

nuolat,

periodiškai

formuojami nustatyti finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkiniai: metinės ataskaitos (finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais), tarpinės ataskaitos (pagal finansų ministro nustatytą
tvarką).
Palyginamumas. Buhalterinės apskaitos ir finansų informaciją kiekviena VAI tvarko
atskirai, tačiau palyginamumą užtikrina visiems viešojo sektoriaus subjektams privalomi teisės
26
Detalus išaiškinimas pateikiamas Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje. LR finansų ministro 2010 m.
kovo 26 dienos įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 "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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aktai ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau – VSAFAS),
reglamentuojantys VAI buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarką ir taisykles.
Aprėptis. Valdymo išlaidas privalo nurodyti šios valdžios institucijos: Prezidento
kanceliarija, Seimo kanceliarija, Ministro Pirmininko tarnyba, ministerijos ir įstaigos prie
ministerijų ir visos kitos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei atskaitingos institucijos. Vietos
valdžios institucijoms (merui, savivaldybės tarybai ir administracijai) taikomi tokie patys
kriterijai, kaip ir centrinės valdžios institucijoms.

2 rodiklis. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų,
Lt/gyv.
Tikslas. Rodikliu siekiama įvertinti, kaip aktyviai institucija naudojasi galimybėmis
pritraukti lėšų iš kitų nei valstybės ar savivaldybės biudžetas finansavimo šaltinių, kurių
pagrindinis – ES struktūrinės paramos fondai. Remiantis prielaida, kad tam tikroje organizacijų
grupėje galimybės gauti paramą yra lygios (į išimtines sąlygas, tokias kaip probleminės
teritorijos, turi būti atsižvelgiama interpretuojant duomenis), todėl rezultatas didele dalimi
priklauso nuo VAI (jos darbuotojų) iniciatyvumo, aktyvumo ir įgūdžių rengiant kokybiškas
paraiškas finansavimui gauti.
Apibrėžimas. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
– tai per ataskaitinį laikotarpį iš ES ar kitų užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos
finansavimo sumos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų
projektams finansuoti.
Siekiant užtikrinti palyginamumą ir eliminuoti VAI dydžio efektą, naudojamas santykinis
rodiklis. Savivaldybių administracijų atveju naudojamas rodiklis – finansavimo sumos iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, tenkančios vienam gyventojui.
Apskaičiavimas. VAI finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų apskaičiuojamos pagal formulę:
PES' =

PES
(2),
n

čia:

PES' – finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, Lt/gyv.;
PES

– per ataskaitinius metus VAI gauta finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų, Lt;

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

43

n – vidutinis metinis gyventojų skaičius administracinėje teritorijoje, gyv. (metų pradžios ir pabaigos
reikšmių aritmetinis vidurkis)27.

Šaltinis. Informacija apie finansavimo sumas yra VAI vidinė informacija. Institucijos
duomenis tvarko buhalterinės apskaitos skyrius. Informacija kaupiama VAI buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemoje. Informaciją gali suteikti VAI pagal užklausą.
Vidutinį metinį gyventojų skaičių skelbia Statistikos departamentas (rodiklių duomenų
bazėje adresu http://db1.stat.gov.lt/statbank/; Gyventojų ir socialinės statistikos skiltyje).
Periodiškumas.

Buhalterinės

apskaitos

informacija

renkama

nuolat,

periodiškai

formuojami nustatyti finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkiniai: metinės ataskaitos (finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais), tarpinės ataskaitos (pagal finansų ministro nustatytą
tvarką).
Gyventojų skaičiaus duomenis pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą
Statistikos departamentas skelbia 2 kartus per metus (metinius ir pusmetinius)28.
Palyginamumas. Buhalterinės apskaitos informaciją kiekviena VAI tvarko atskirai, tačiau
palyginamumą užtikrina visiems viešojo sektoriaus subjektams privalomi teisės aktai ir
VSAFAS, reglamentuojantys VAI buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarką ir
taisykles.
Aprėptis. Viešojo administravimo sektoriaus subjektai29: valstybė; savivaldybės;
biudžetinės įstaigos; valstybės, savivaldybių ar biudžetinių įstaigų kontroliuojamos įstaigos,
kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga (sveikatos priežiūros, aukštosios mokyklos ir mokslinių
tyrimų institutai, bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos
įstaigos); išteklių fondai; mokesčių fondai.

3 rodiklis. Užimtų pareigybių skaičius, vnt./gyv.
Tikslas. Rodiklis parodo, kiek vienam VAI darbuotojui vidutiniškai tenka gyventojų.
Pastaruosius vertinant kaip potencialius paslaugų vartotojus, rodiklis atspindi vidutinį
aptarnavimo efektyvumą, t.y. kiek vienam pilną dieną dirbančiam darbuotojui potencialiai tenka
aptarnauti gyventojų.

27
Pateiktas rodiklių rinkinys suformuotas savivaldybių administracijoms, tačiau gali būti pritaikomas kitoms VAI (reikėtų modifikuoti
santykinius rodiklius, vietoje gyventojų skaičiaus savivaldybėje parenkant rodiklius atspindinčius VAI potencialių vartotojų visumą, pvz.,
ministerijos atveju naudoti Lietuvos gyventojų skaičių; savivaldybės administracijos atveju – gyventojų skaičių atitinkamos savivaldybės
teritorijoje).
28
Galutiniai gyventojų skaičiaus duomenys pateikiami 180 dieną tiriamajam laikotarpiui pasibaigus (birželio mėn. pabaigoje),
išankstinius – 58 dieną tiriamajam laikotarpiui pasibaigus (vasario mėn. pabaigoje).
29
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2 str., 22 p. (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212; Žin., 2007, Nr. 77-3046)
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Apibrėžimas. Pareigybė – darbuotojo darbo teisių ir darbo pareigų, atliekant darbo
funkciją, visuma. Valstybės tarnautojų pareigybės charakteristikos (lygis, kategorija, specialūs
reikalavimai, priskirtos funkcijos) yra pateikiamos pareigybių aprašyme.
Valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose
tvirtina: valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai; Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo ir kitų teismų – šių teismų pirmininkai; antstolių kontorų – teisingumo ministras;
prokuratūros sistemos – generalinis prokuroras; apskričių viršininkų, jų pavaduotojų ir
Vyriausybės atstovų – Vyriausybė ar jos įgaliotas ministras.
Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skaičių
tvirtina: Vyriausybė – Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose, Vyriausybės įstaigose ir
įstaigose prie ministerijų; Seimo valdyba – Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose
institucijose; Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo – Respublikos Prezidento
institucijoje ir Respublikos Prezidentui atskaitingose institucijose. Didžiausią leistiną valstybės
tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį
iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtina savivaldybės
taryba.
Rodiklis apima valstybės tarnautojų (išskyrus valstybės politikus) pareigybes ir darbuotojų
pagal darbo sutartis etatus30; neįtraukiami laikinai dirbantys asmenys.
Siekiant užtikrinti palyginamumą ir eliminuoti VAI dydžio efektą, naudojamas santykinis
rodiklis. Savivaldybių administracijų atveju naudojamas rodiklis – užimtų pareigybių skaičius,
tenkantis vienam gyventojui.
Apskaičiavimas.

Užimtų

pareigybių

skaičius,

tenkantis

vienam

gyventojui,

apskaičiuojamas pagal formulę:
E' =

E
(3),
n

E=

Et + Et +1
(4),
2

čia:

E'

– užimtų pareigybių skaičius, vnt./gyv.;

30
Etatai naudojami darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių apskaitai. Užimtų pareigybių skaičius yra išreiškiamas pilnų
etatų ekvivalentu ir atspindi pilnu etatu dirbančių darbuotojų skaičių, t.y. sumuojami ne dirbantys fiziniai asmenys, o užimami etatai ir jų dalys
(pvz., 2 darbuotojai, įstaigoje dirbantys po 0,5 etato, užima vieną pilną etatą).
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E – vidutinis metinis VAI užimtų pareigybių skaičius, vnt.; rodiklis apskaičiuojamas kaip metų pradžios ir
pabaigos reikšmių aritmetinis vidurkis;

Et

– VAI užimtų pareigybių skaičius laikotarpio pradžioje (sausio 1d.), vnt.;

E t +1
– VAI užimtų pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje (gruodžio 31 d.), vnt.;
n – vidutinis metinis gyventojų skaičius administracinėje teritorijoje, gyv. (metų pradžios ir pabaigos
reikšmių aritmetinis vidurkis) 31.

Šaltinis. Informacija apie personalą yra vidinė VAI informacija. Institucijos duomenis
tvarko jos struktūrinis padalinys (darbuotojas), atliekantis personalo valdymo funkcijas.
Informacija kaupiama VAI personalo valdymo sistemoje. Informaciją gali suteikti VAI pagal
užklausą. Pagal standartines formas dalis VAI (žr. pastraipą „Aprėptis“) informaciją pateikia
Valstybės tarnautojų registrui. Valstybės tarnautojų registro duomenys teikiami juridiniams ir
fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę juos gauti.
Vidutinį metinį gyventojų skaičių skelbia Statistikos departamentas (rodiklių duomenų
bazėje adresu http://db1.stat.gov.lt/statbank/; Gyventojų ir socialinės statistikos skiltyje).
Periodiškumas. Personalo informacija atnaujinama nuolat (Valstybės tarnautojų registre –
per 3 darbo dienas po pasikeitimo), gali būti pateikiama tam tikrai datai.
Gyventojų skaičiaus duomenis pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą
Statistikos departamentas skelbia 2 kartus per metus (metinius ir pusmetinius).
Palyginamumas. Informaciją apie personalą kiekviena VAI tvarko atskirai, tačiau
palyginamumą užtikrina visiems VAI privalomi teisės aktai, reglamentuojantys VAI personalo
apskaitos tvarką ir taisykles. Informacijos, pateikiamos Valstybės tarnautojų registre,
palyginamumą užtikrina visoms registro tvarkymo įstaigoms (valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms) privalomi Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymo
nuostatai32, nustatantys duomenų pateikimo tvarką ir taisykles.
Aprėptis. Viešojo administracimo sektoriaus subjektai. Valstybės tarnautojų registre
kaupiami duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų33.

31
Pateiktas rodiklių rinkinys suformuotas savivaldybių administracijoms, tačiau gali būti pritaikomas kitoms VAI (reikėtų modifikuoti
santykinius rodiklius, vietoje gyventojų skaičiaus savivaldybėje parenkant rodiklius atspindinčius VAI potencialių vartotojų visumą, pvz.,
ministerijos atveju naudoti Lietuvos gyventojų skaičių).
32
2002 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Valdininkų registro reorganizavimo
Į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 80-3440; pakeitimai: Nr. 44, 2007-01-17,
Žin., 2007, Nr. 8-326; Nr. 1016, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 103-4209; Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792; Nr. 1198, 2011-10-12,
Žin., 2011, Nr. 125-5967).
33
Išskyrus operatyvinės veiklos subjektus, kurių duomenis saugo specialius valstybės įgaliojimus turinčios valstybės institucijos,
nustatytos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2633) 3 straipsnio 3 dalyje. Taip pat nekaupiama informacija
apie valstybės politikus.
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4 rodiklis. Kvalifikacijos

tobulinimui

skirtų

valandų

skaičius

per

metus,

ak.val./pareigybei
Tikslas. Kiekybinis rodiklis, atspindintis, kiek faktiškai laiko buvo skirta darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui, kuri yra vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių teikiamų paslaugų
kokybę.
Apibrėžimas. Kvalifikacijos tobulinimas34 – tęstinės studijos, specialių profesinių žinių
plėtimas, valstybės valdymo ir administravimo įgūdžių ir gebėjimų tobulinimas paties darbuotojo
arba VAI iniciatyva per visą darbo VAI laiką.
Siekiant užtikrinti palyginamumą ir eliminuoti VAI dydžio efektą, naudojamas santykinis
rodiklis – kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinių valandų skaičius per metus, tenkantis
vienai pareigybei.
Apskaičiavimas. Kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus, tenkantis
pareigybei, apskaičiuojamas pagal formulę:

KTh' =

KTh
(5),
E

čia:

KTh' – kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus, ak.val./pareigybei;
KTh

– suminis visų VAI darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinių valandų skaičius per
metus, ak.val.;

E – vidutinis metinis VAI užimtų pareigybių skaičius, vnt. (rodiklis apskaičiuojamas kaip metų pradžios ir
pabaigos reikšmių aritmetinis vidurkis).

Šaltinis. Informacija apie personalą yra vidinė VAI informacija. Institucijos duomenis
tvarko jos struktūrinis padalinys (darbuotojas), atliekantis personalo valdymo funkcijas.
Informacija kaupiama VAI personalo valdymo sistemoje. Informaciją gali suteikti VAI pagal
užklausą. Pagal standartines formas dalis VAI (žr. pastraipą „Aprėptis“) informaciją pateikia
Valstybės tarnautojų registrui. Valstybės tarnautojų registro duomenys teikiami juridiniams ir
fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę juos gauti.
Periodiškumas. Personalo informacija atnaujinama nuolat (Valstybės tarnautojų registre –
per 3 darbo dienas po pasikeitimo), gali būti pateikiama už tam tikrą laikotarpį.
Palyginamumas. Informaciją apie personalą kiekviena VAI tvarko atskirai, tačiau
palyginamumą užtikrina visiems VAI privalomi teisės aktai, reglamentuojantys VAI personalo
apskaitos tvarką ir taisykles. Informacijos, pateikiamos Valstybės tarnautojų registre,
palyginamumą užtikrina visoms registro tvarkymo įstaigoms (valstybės ir savivaldybių
34

Susiję su vykdomomis funkcijomis VAI.
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institucijoms ir įstaigoms) privalomi Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymo nuostatai,
nustatantys duomenų pateikimo tvarką ir taisykles.
Aprėptis. Viešojo administravimo sektoriaus subjektai. Valstybės tarnautojų registre
kaupiami duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų35.
5 rodiklis. Gyventojų36 prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklės37, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis,
%
Tikslas. Rodiklis atspindi kiekybinį vartotojų aptarnavimo rezultatą ir parodo, kokia dalis
gyventojų prašymų išnagrinėjama pagal nustatytus reikalavimus. Atsakymų į prašymus
pateikimo terminai Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse yra išskirtas kaip
vienas iš asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijų.
Apibrėžimas. Gyventojų prašymai apima raštu ar elektroiniu būdu VAI pateiktus fizinių
asmenų prašymus, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose
taisyklės.
Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta
administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija,
nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar
pageidavimus.
Pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, asmenų prašymai
turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Jeigu prašymo nagrinėjimo

35
Išskyrus operatyvinės veiklos subjektus, kurių duomenis saugo specialius valstybės įgaliojimus turinčios valstybės institucijos,
nustatytos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2633) 3 straipsnio 3 dalyje. Taip pat nekaupiama informacija
apie valstybės politikus.
36
2011 m. atlikto Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo metu išryškėjo, kad ženkli dalis įstaigų susidūrė su
sunkumais pateikti bendrą fizinių ir juridinių asmenų kreipimųsi, užregistruotų įstaigoje ir jos padaliniuose skaičių. Siekiant padidinti gaunamos
informacijos kokybę ir užtikrinti jos palyginamumą, nuspręstą asmenų aptarnavimo rodiklį susiaurinti, tiriant tik gyventojų raštu ar elektroiniu
būdu VAI pateiktus kreipimusis.
37
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 “Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo” 48.6 punktas (Žin., 2007, Nr.
94-3779).
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terminas pratęsiamas, institucija turi informuoti asmenį apie prašymo nagrinėjimo pratęsimą ir jo
priežastis.
Apskaičiavimas. Gyventojų

prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklės , išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis apskaičiuojama
pagal formulę:
K T' =

KT
⋅ 100% (6),
K

čia:

K T' – gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės ,
išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, %;

KT – per metus nustatytais terminais VAI išnagrinėtų raštiškų ar elektroiniu būdu pateiktų gyventojų
prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, skaičius,
vnt.;

K – per metus VAI užregistruotų raštiškų ar elektroiniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių
nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, skaičius, vnt.

Šaltinis. VAI vidinė informacija. Institucijos duomenis gali tvarkyti įvairūs padaliniai,
dažniausiai: bendrasis skyrius, priimamasis, dokumentų valdymo padalinys, vieno langelio
asmenų aptarnavimo padalinys. Informacija kaupiama VAI dokumentų valdymo sistemoje.
Informaciją gali suteikti VAI pagal užklausą.

Periodiškumas. Informacija registruojama ir atnaujinama nuolat. Priklausomai nuo VAI
naudojamos programinės įrangos funkcionalumo, informacija gali būti pateikiama už tam tikrą
laikotarpį arba tam tikrai datai.

Palyginamumas. Informaciją apie asmenų aptarnavimą kiekviena VAI tvarko atskirai.
Visiems viešojo sektoriaus subjektams privalomi teisės aktai, reglamentuojantys bendrus asmenų
prašymų nagrinėjimo ir dokumentų valdymo principus, tačiau konkretus asmenų aptarnavimo
būdas (pvz., taikant/netaikant vieno langelio principą) ir detali dokumentų valdymo tvarka (pvz.,
kokiuose registruose registruojami gyventojų ir juridinių asmenų kreipimaisi) tvirtinama
kiekvienoje VAI savarankiškai. Dėl šios priežasties galimi informacijos prieinamumo skirtumai
VAI (pvz., dalis VAI registruoja kreipimusi centralizuotai, dalis – padaliniuose), tačiau
vertinama, kad nepaisant šių skirtumų informacija gali būti lyginama naudojant santykinį rodiklį.

Aprėptis. Viešojo administravimo sektoriaus subjektai: valstybės ir savivaldybių
institucijos, įstaigos, įmonės ir kiti subjektai, įgalioti atlikti viešojo administravimo funkcijas.
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6 rodiklis. E-paslaugų prieinamumas pagal brandos (1-5) lygmenį, %
Tikslas. Elektroninės valdžios iniciatyvomis siekiama didinti sprendimų priėmimo
skaidrumą, kokybiškiau ir efektyviau teikti visuomenei, verslo subjektams ir institucijoms
paslaugas ir informaciją, tam panaudojant informacinių ir ryšių technologijų teikiamas
galimybes. Elektroninių paslaugų brandos lygio rodiklis parodo VAI pažangą modernizuojant
veiklą ir prisitaikant prie žinių visuomenės reikalavimų ir gerinant ryšio su visuomene kokybę.

Apibrėžimas ir įvertinimo principai. E-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygmenį –
tai pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis,
nustatomas atliekant Viešosios ar administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygio
nustatymo tyrimą pagal patvirtintą Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodiką38.

Šaltinis. VAI vidinė informacija. Informacija gaunama atliekant Viešosios ar
administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygio nustatymo tyrimą, kurį savo
iniciatyva atlieka VAI (dažniausiai informacinių technologijų skyrius ar darbuotojas).
Informaciją gali suteikti VAI pagal užklausą.

Periodiškumas. Viešosios ar administracinės paslaugos perkėlimo brandos lygio
nustatymo tyrimo atlikimo periodiškumas priklauso nuo kiekvienos VAI. Informacija atspindi
padėtį tam tikrai datai.

Palyginamumas. Informaciją tvarko kiekviena VAI atskirai. Palyginami tik tie duomenys,
kurie gaunami vadovaujantis patvirtinta Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodika (konkrečiai – Viešosios ar administracinės
paslaugos perkėlimo brandos lygio nustatymo tyrimo metodika). Metodika yra rekomendacinio
pobūdžio, tyrimo atlikimas – savanoriškas.

Aprėptis. Metodika skirta valstybės institucijoms ir įstaigoms, dalyvaujančioms formuojant
ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje, taip pat juridiniams
asmenims, teikiantiems ir (ar) administruojantiems elektronines paslaugas.

38
Tyrimo metodika patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2010 m.
vasario 25 d. įsakymu Nr. T-33 “Dėl elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodikos
patvirtinimo” (žr. V-as skyrius, 14.1 punktas).
Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodika buvo patvirtina tik 2010 m.,
todėl jos taikymas yra ribotas, tačiau įvertinant e-valdžios plėtros tempus bei Vidaus reikalų ministerijos iniciatyvas (pvz., Vidaus reikalų
ministerija įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos
kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“, kurio metu (2011–2012 m.) bus sudaryti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų
teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų sąrašai (su detalia informacija apie paslaugą, nurodant brandos lygį) ir skelbiami specialiai
sukurtame portale, kuris suteiks galimybių Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms VAI gauti ir analizuoti informaciją apie teikiamas viešąsias ir
administracines paslaugas), tikėtina, kad parengtos Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
stebėjimo metodikos naudojimas taip pat populiarės.
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7 rodiklis. Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius, vnt. / 100 000
gyv.
Tikslas. Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį
administravimą, užtikrinantį piliečio teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo
pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų
piktnaudžiavimo,39 biurokratizmo40 ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje. Rodiklis tiesiogiai parodo pagrįstą vartotojų nepasitenkinimą (išreikštą
per aktyvius veiksmus) dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų
žmogaus teisių ir laisvių VAI.

Apibrėžimas. Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius apibrėžiamas
kaip naujų skundų, priimtų nagrinėjimui ir pripažintų pagrįstais, skaičius. Į šį skaičių neįeina:

-

pakartotinai pateikti skundai,

-

ne Seimo kontrolieriaus įstaigos kompetencijos skundai,

-

nepagrįstais pripažinti skundai.

Siekiant užtikrinti palyginamumą ir eliminuoti VAI dydžio efektą, naudojamas santykinis
rodiklis. Savivaldybių administracijų atveju naudojamas rodiklis – Seimo kontrolierių įstaigai
pateiktų pagrįstų skundų skaičius, tenkantis šimtui tūkstančių gyventojui.

Apskaičiavimas. Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius, tenkantis
šimtui tūkstančių gyventojui, apskaičiuojamas pagal formulę:

S P' =

SP
(7),
n

čia:

S P' – Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius, vnt. / 100 000 gyv.;
S P – per ataskaitinius metus Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų dėl VAI skaičius, vnt.;
n – vidutinis metinis gyventojų skaičius administracinėje teritorijoje, 100 000 gyv. (metų pradžios ir
pabaigos reikšmių aritmetinis vidurkis).

Šaltinis. Vieša informacija. Duomenis tvarko Seimo kontrolierių įstaiga. Informacija
skelbiama oficialiame Seimo kontrolierių įstaigos interneto tinklapyje www.lrski.lt (Seimo
kontrolierių pažymos).

39
Piktnaudžiavimas – tokie pareigūno veiksmai ar neveikimas, kai jam suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus
teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų
paslaugų teikimo ir t.t.), taip pat tokie pareigūno veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savavaliaujama.
40
Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų,
nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip
blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.).
Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
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Vidutinį metinį gyventojų skaičių skelbia Statistikos departamentas (rodiklių duomenų
bazėje adresu http://db1.stat.gov.lt/statbank/; Gyventojų ir socialinės statistikos skiltyje).

Periodiškumas. Informacija reguliariai atnaujinama, gali būti pateikiama už ataskaitinį
laikotarpį.
Gyventojų skaičiaus duomenis pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą
Statistikos departamentas skelbia 2 kartus per metus (metinius ir pusmetinius).

Palyginamumas. Informaciją apie skundus tvarko Seimo kontrolierių įstaiga pagal Seimo
kontrolierių įstatymo nuostatas. Visoms VAI bendras informacijos šaltinis užtikrina informacijos
palyginamumą.

Aprėptis. Viešojo administravimo sektoriaus subjektai. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų
skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir
laisvių viešojo administravimo srityje. Seimo kontrolieriai netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo
pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau nagrinėja skundus dėl
prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves.
Seimo kontrolieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių, taip pat netikrina teismų priimtų
sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.

8 rodiklis. Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, vnt. / 100 000 gyv.
Tikslas. Savivaldybių administracinę priežiūrą atlieka, t.y. prižiūri, ar savivaldybės laikosi
Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės skiriami Vyriausybės
atstovai. Parinktas rodiklis atspindi reguliaraus stebėjimo kiekybinius rezultatus ir parodo, ar
savivaldybės sprendimai atitinka/neatitinka šalies teisės aktus.

Apibrėžimas. Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius apibrėžiamas kaip
Vyriausybės atstovo nustatyti savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai,
prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ar Vyriausybės sprendimams ir
Vyriausybės atstovo pateikti motyvuoti teikimai svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo
klausimus.
Siekiant užtikrinti palyginamumą ir eliminuoti VAI dydžio efektą, naudojamas santykinis
rodiklis – Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, tenkantis šimtui tūkstančių
gyventojui.

Apskaičiavimas. Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, tenkantis šimtui
tūkstančių gyventojų, apskaičiuojamas pagal formulę:
'
TMP
=

TMP
(8),
n
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čia:
'
TMP
– Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, vnt. / 100 000 gyv.;
TMP – per ataskaitinius metus Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų dėl savivaldybės sprendimų

skaičius, vnt.;
n – vidutinis metinis gyventojų skaičius administracinėje teritorijoje, 100 000 gyv. (metų pradžios ir
pabaigos reikšmių aritmetinis vidurkis).

Šaltinis. Vieša informacija. Duomenis tvarko Vyriausybės atstovai (Vyriausybė apskrityje
skiria vieną Vyriausybės atstovą). Vyriausybės atstovas kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta
tvarka pateikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai ir
viešai šią informaciją paskelbia savo interneto tinklalapyje (žr. Vyriausybės interneto tinklalapį
adresu (pagal apskritis) http://www.lrvk.lt/lt/vyriausybe/vyriausybe-apskrityse/).
Vidutinį metinį gyventojų skaičių skelbia Statistikos departamentas (rodiklių duomenų
bazėje adresu http://db1.stat.gov.lt/statbank/; Gyventojų ir socialinės statistikos skiltyje).

Periodiškumas. Vyriausybės atstovų ataskaitos pateikiamos 2 kartus per metus, už
pusmetį.
Gyventojų skaičiaus duomenis pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą
Statistikos departamentas skelbia 2 kartus per metus (metinius ir pusmetinius).

Palyginamumas. Informaciją tvarko kiekvienas Vyriausybės atstovas atskirai, tačiau
palyginamumą užtikrina visiems Vyriausybės atstovams privalomi savivaldybių administracinę
priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai.

Aprėptis. Savivaldybės.

5.4. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo organizavimo procesas
Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo procesas susideda iš 4 etapų: duomenų rinkimo, rodiklių
apskaičiavimo, KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo ir bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo
rezultatų integravimo bei rezultatų analizės. Tyrimo proceso schema pateikta paveiksle
(Paveikslas 8).
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Paveikslas 8. Tyrimo organizavimo procesas

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

1 etapas. Duomenų rinkimas
Bendrųjų veiklos rodiklių rinkiniui apskaičiuoti reikalingi dviejų tipų duomenys: vidiniai
VAI duomenys, gaunami naudojant apklausos metodą, ir duomenys iš viešų išorinių
informacijos šaltinių, gaunami dokumentinių tyrimų metodu iš antrinių duomenų šaltinių.
Sudarytam bendrųjų veiklos rodiklių rinkiniui apskaičiuoti reikalingi šie duomenys:

Vidiniai VAI duomenys (gaunami apklausos būdu)41:
1. VAI institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt.
2. VAI išlaidos iš viso (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt; įstaigoms, rengiančioms
konsoliduotas grupės VAI biudžeto vykdymo ataskaitas, konsoliduotos išlaidos iš
viso per ataskaitinius metus, Lt (pvz.,

savivaldybių administracijų atveju –

konsoliduotos išlaidos iš viso (įskaitant savivaldybei pavaldžiasįstaigas) per
ataskaitinius metus, Lt).
3. Per ataskaitinius metus gauta finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, Lt.
4. VAI užimtų pareigybių skaičius laikotarpio pradžioje (sausio 1d.), vnt.
5. VAI užimtų pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje (gruodžio 31 d.), vnt.
6. Suminis visų VAI darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinių valandų
skaičius per metus, ak.val.
7. Per metus nustatytais terminais VAI išnagrinėtų raštiškų ar elektroiniu būdu pateiktų
gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklės, skaičius, vnt.
41

Apklausos klausimyno pavyzdys pateiktas priede Nr. 4.
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8. Per metus VAI užregistruotų raštiškų ar elektroiniu būdu pateiktų gyventojų prašymų,
kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose
taisyklės, skaičius, vnt.
9. Pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą branda, %

Viešų išorinių informacijos šaltinių duomenys (gaunami atliekant dokumentinį
tyrimą):
10. Per ataskaitinius metus Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų dėl VAI
skaičius, vnt.;
11. Per ataskaitinius metus Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų dėl savivaldybės
sprendimų skaičius, vnt.
12. Vidutinis metinis gyventojų skaičius administracinėje teritorijoje, gyv.
Duomenų, reikalingų kiekybiniams rodikliams apskaičiuoti, suvestinė atspindinti šaltinius /
prieinamumą, patikimumą / palyginamumą, periodiškumą ir aprėptį, pateikta priede Nr. 5.

2 etapas. Rodiklių apskaičiavimas
Bendrųjų veiklos rodiklių reikšmės apskaičiuojamas naudojantis pirmojo etapo metu
surinkta informacija pagal 5.3 skyriuje pateiktą metodiką. Siekiant padidinti duomenų rinkimo ir
apdorojimo proceso efektyvumą, rekomenduojama VAI apklausos duomenis rinkti elektoriniu
būdu (pvz., elektroniniu paštu, Excel formatu).
Apskaičiavus rodiklius, sudaroma rodiklių duomenų bazė, kurioje pateikiama tokia
informacija:

-

organizacijos identifikaciniai duomenys (pavadinimas, juridinio asmens kodas),

-

ataskaitinis laikotarpis,

-

rodiklio identifikaciniai duomenys,

-

rodiklio reikšmė už ataskaitinius metus.

Duomenų bazė periodiškai papildoma atnaujintais duomenimis už kitą ataskaitinį
laikotarpį, tokiu būdu yra užtikrinama galimybė ne tik lyginti VAI tarpusavyje, bet ir stebėti
konkrečios VAI rodiklių kaitą.

3 etapas. Duomenų integravimas
Bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys parodo tam tikrų VAI veiklos sričių efektyvumo ir
rezultatų situaciją atitinkamu laikotarpiu. Siekiant nustatyti, ar stebimi rodiklių reikšmių
pokyčiai (organizacijos lygmeniu) ar skirtumai (atliekant palyginimą tarp organizacijų) yra susiję
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su KVM taikymu VAI, būtina bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo rezultatus susieti su Bendrosios
stebėsenos (KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimas) rezultatais. KVM taikymo poveikis VAI ir
jos teikiamų paslaugų vartotojui nustatomas atliekant bendrųjų veiklos rodiklių palyginimą tarp
KVM taikančių ir netaikančių organizacijų arba, organizacijos lygmeniu, susiejant KVM
taikymo organizacijoje pokyčius su VAI bendrųjų veiklos rodiklių kaita42.
Integruojant Bendrosios stebėsenos ir bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo duomenis, 2-ojo
etapo metu sudaryta duomenų bazė papildoma informacija apie KVM taikymą VAI, t.y.
kiekvienos organizacijos rodiklių rinkinys papildomas informacija apie tai ar organizacija savo
veikloje ataskaitiniu laikotarpiu taikė KVM ar ne43 (esant poreikiui galima integruoti ir daugiau
informacijos).
Savarankiška VPI tyrimo rezultatų integracija su

bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo

rezultatais (t.y., neįtraukiant Bendrosios stebėsenos rezultatų) neturi prasmės vertinant KVM
poveikio vertinimo atžvilgiu. Šie tyrimai gali būti kaip vienas kitą papildantys integruojant su
Bendrosios stebėsenos rezultatais.

4 etapas. Rezultatai
Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tikslas – įvertinti KVM taikymo poveikį VAI ir jos
teikiamų paslaugų vartotojui. Poveikis atskiroms VAI veiklos sritims nustatomas atliekant
palyginimą, galimi 2 atvejai:

- Palyginimas tarp organizacijų. Atliekamas KVM taikančių ir netaikančių VAI rodiklių
palyginimas ir identifikuojamos sritys, kuriose galimas KVM poveikis yra ryškiausias.
Palyginimui atlikti, organizacijos yra suskirstomos į grupes pagal KVM taikymą ir
apskaičiuojami kiekvienos grupės rodiklių aritmetiniai vidurkiai, atliekamas skirtingų
grupių rodiklių vidurkių palyginimas ir identifikuojami skirtumai tarp išskirtų
organizacijų grupių.

- Organizacijos lygmenyje. Atliekamas VAI bendrųjų veiklos rodiklių palyginimas
skirtingais laikotarpiais (stebima kaita), atsižvelgiant į KVM taikymo organizacijoje
pokyčius (žr. išnašas 23 ir 42). Palyginimui atlikti organizacijos lygmenyje papildomų

42
Atliekant palyginimą tarp organizacijų, organizacijų rodikliai yra lyginami pagal pagrindinį požymį – taiko arba netaiko KVM.
Organizacijos lygmenyje tikslinga atlikti detalesnę analizę, tam kaip skiriamieji požymiai gali būti naudojami įvairūs KVM taikymo VAI
parametrai (pvz., KVM taikymo etapas, konkretus KVM, taikomų KVM skaičius, KVM taikymo aprėptis organizacijoje – ar visoje ar tik tam
tikruose padaliniuose ir pan.) ir jų pagrindu atliekamas rodiklių reikšmių palyginimas laike. Pvz., matomas reikšmingas tam tikros srities rodiklių
reikšmių pagerėjimas 2011 m., lyginant su 2010 m. Šio pagerėjimo priežastis gali išryškinti KVM taikymo VAI parametrų pasikeitimas (2010 m.
organizacija įdiegė naują KVM).
43
Pildant duomenų bazę Bendrosios stebėsenos rezultatais, turėtų būti atsižvelgiama ne tik į tai ar organizacija taiko KVM, tačiau ir į
laikotarpį nuo kada KVM pradėta taikyti veikloje. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas atliekamas už praėjusius ataskaitinius metus, todėl svarbu,
kad KVM taikymo VAI tyrimo rezultatai atspindėtų tą patį laikotarpį, t.y. jeigu organizacija KVM taikyti pradėjo tik einamaisiais metais,
vadinasi, praėjusios laikotarpio bendriesiems veiklos rodikliams KVM įtakos neturėjo.
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skaičiavimų nereikia, analizuojama apskaičiuotų rodiklių kaita, siekiant nustatyti kaip
KVM taikymo VAI pokyčiai atsispindi stebimų rodiklių rezultatuose.
Siekiant užtikrinti bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tęstinumą, veiklos rodiklių rinkinys iš
esmės neturėtų keistis; tačiau jis gali būti peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į sukauptą
patirtį ar informacijos prieinamumo pokyčius.

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

57

6.

POVEIKIO/ POKYČIŲ VARTOTOJUI MATAVIMO STEBĖSENA – VARTOTOJŲ
TYRIMAI

6.1. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimų svarba ir ryšys su kitais
Stebėsenos metodikos komponentais
Vartotojų pasitenkinimas, ilgą laiką buvęs svarbus tik privačiam sektoriui ir vienas
aktualiausių šio sektoriaus sėkmę lemiančių veiksnių, kintant visuomenės struktūrai ir
poreikiams, tapo svarbiu ir viešajame sektoriuje. Vartotojų pasitenkinimas siejamas su vartotojų
patirtimi gaunant tam tikrą paslaugą ir parodo, kaip gauta paslauga atitinka vartotojo lūkesčius ir
reikmes. Vartotojų poreikių ir lūkesčių žinojimas bei jų tenkinimas lemia ne tik labiau

patenkintus vartotojus, bet ir efektyvesnį viešųjų paslaugų teikimą.
VPI matavimas yra kompleksinė Stebėsenos dalis, kurios paskirtis – matuoti KVM
taikymo poveikį VAI vartotojams. Remiamasi prielaida, kad KVM taikymas organizacijoje daro
teigiamą įtaką jos teikiamų paslaugų vartotojų pasitenkinimui.

Bendroji stebėsena

Paveikslas 9. Vartotojų pasitenkinimo indekso ryšys su kitais Stebėsenos metodikos komponentais
KOKYBĖS VADYBOS
METODŲ TAIKYMAS

Poveikio stebėsena

Būtina sąsaja

STEBĖSENA

BENDRIEJI VEIKLOS
RODIKLIAI

VARTOTOJŲ
PASITENKINIMO INDEKSAS

Viena kitą
papildančios sritys

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Vartotojų lūkesčiai turi didelę reikšmę vartotojų pasitenkinimui. Tiek privataus, tiek
viešojo sektoriaus vartotojų lūkesčius lemia šie veiksniai:



Reikalavimai paslaugoms – tai yra tai, ko vartotojui reikia arba jis nori gauti,
pasinaudojęs tam tikra paslauga,
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VAI viešųjų ryšių veiksmai ir turimas įvaizdis, kurie lemia tiek vartotojų lūkesčius,
tiek jų esamą vertinimą. Viešųjų ryšių veiksmai ir turimas įvaizdis sukuria tam tikrą
paslaugos profilį, su kuriuo lyginama gauta paslauga,



Vartotojo ankstesnė patirtis, gaunant tokias pačias ar panašaus pobūdžio paslaugas.

Vartotojų pasitenkinimo matavimo svarba siejama su efektyvumu, tai yra, efektyvesniu
VAI darbu teikiant paslaugas vartotojams. Be to, vartotojų pasitenkinimo matavimus galima
naudoti kaip veiklos efektyvumo tobulinimo instrumentą. Vartotojų pasitenkinimas – tai
grįžtamasis ryšys VAI apie joje vykstančius procesus (įdiegtus KVM, įgyvendinamas vartotojo
poreikius atspindinčias programas ir kita).

6.2. Vartotojų tyrimų metodų įvairovė ir jų taikymas
Vartotojų poreikiams, pasitenkinimui ir lūkesčiams nustatyti gali būti naudojami įvairūs
tyrimo metodai – tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai (Paveikslas 10).
Tyrimų metodų įvairovė padeda užtikrinti išsamius, įvairiapusius ir patikimus tyrimo
rezultatus, gaunami tikslesni vartotojų pasitenkinimą, esamą VAI teikiamų paslaugų vertinimą
atspindintys duomenys. Kita vertus, įvairių metodų taikymas ir nuoseklūs, kartotiniai tyrimų
metu gauti rezultatai įgalina VAI nuosekliau ir giliau įvertinti joje vykstančius procesus, stebėti
diegiamų (ar jau įdiegtų) KVM poveikį vartotojui, suteikia galimybę išsiaiškinti silpnąsias
organizacijos darbo su vartotojais sritis ir numatyti tobulinimo veiksmus.
Paveikslas 10. Vartotojų tyrimų paskirtis ir metodai

Vartotojų
tyrimai

Vartotojų lūkesčiams, aktualioms
paslaugų grupėms, probleminėms
paslaugų teikimo sritims

Vartotojų pasitenkinimui matuoti,
Vartotojų pasitenkinimo indekso
apskaičiavimui

Kokybiniai metodai

Kiekybiniai metodai

Giluminiai interviu

Tiesioginė apklausa (interviu)

Fokusuotos diskusijų grupės

Telefoninė apklausa

Stebėjimas dalyvaujant (“slaptas
vartotojas”)

Apklausa paštu
Apklausa internetu

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
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Kaip apibrėžta Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391), viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimui
matuoti ir vartotojų pasitenkinimo indeksui nustatyti rekomenduojamas kiekybinis
tyrimas, tiesioginė apklausa (interviu) bei rekomenduotina taikyti ir kokybinius tyrimo
metodus – stebėjimą dalyvaujant („slaptas vartotojas“), fokusuotas diskusijų grupes ir kt.44
Atkreiptinas dėmesys, kad kiekybinių ir kokybinių tyrimų tikslas yra skirtingas.
Kokybiniai tyrimai gali būti atliekami tiek norint išsiaiškinti vartotojams aktualias paslaugų
grupes, tiek siekiant gerinti VAI paslaugų kokybę, analizuojant problemines paslaugų teikimo
sritis ar siekiant išsiaiškinti vartotojų nepasitenkinimo priežastį VAI veikla ir / ar aptarnavimu.
Kiekybiniai tyrimai svarbūs kuriant paslaugą ir tiriant kaip veikia paslaugos teikimo sistema,
paslaugos sudėtinių dalių svarbą, vartotojų pasitenkinimą ir kita. Tačiau kiekybinio tyrimo
rezultatai gali taip pat paskatinti atlikti gilesnį kokybinį tyrimą tam, kad būtų atskleista
problemos esmė. Dėl specifinės viešųjų paslaugų prigimties rekomenduojama jungti kokybinius
ir kiekybinius tyrimus į vieningą tyrimų programą (Paveikslas 11).

Paveikslas 11. Kokybinių ir kiekybinių metodų taikymas vartotojų tyrimuose

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Pažymėtina, kad teikiamos paslaugos per tam tikrą laiką kinta, taip pat keičiasi vartotojų
lūkesčiai bei jų svarbos paslaugai prioritetai. Todėl rekomenduojama reguliariai atlikti VAI
teikiamų paslaugų vartotojų tyrimus, ir, remiantis gautais rezultatais bei organizacijoje
44
Išsamus įvairių tyrimo metodų apibūdinimas pateiktas „Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodikoje“,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391)
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vykstančiais procesais (pavyzdžiui, diegiamais KVM), stebėti ir fiksuoti vykstančius pokyčius ir
matuoti poveikį VAI ir jos vartotojui.
Prieš pradedant organizuoti vartotojų tyrimus, kiekviena VAI turi apsibrėžti, kas yra jos

paslaugų vartotojas ir koks jo vaidmuo paslaugos atžvilgiu. Kaip minima Viešųjų paslaugų
vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodikoje, viešosios / administracinės
paslaugos apima įvairius paslaugų tipus ir aspektus, kurie skiriasi pagal:

 Viešųjų paslaugų gavėjus arba tikslinę grupę. Viešųjų paslaugų vartotojai gali būti visa
visuomenė, tam tikra gyventojų dalis, verslininkai, tam tikros bendruomenės ir pan.,

 Viešųjų paslaugų naudojimo kilmę. Tai gali būti kontrolės / privalomos (pavyzdžiui,
mokesčiai, vandens skaitiklių duomenų patikrinimas) paslaugos ir laisvai pasirenkamos
paslaugos, naudojamos kartą, atsitiktinai arba nuolat, nemokamos ir mokamos, pagal
paslaugos teikimo būdus;

 Rinkos poziciją. Paslaugos, kurių teikimui reikalingos specifinės žinios bei paslaugos,
apimančios kelias funkcijas; monopolistiniai tiekėjai (pavyzdžiui, vandens, elektros
tiekėjai) ir turintys konkurentus arba alternatyvas paslaugoms (pavyzdžiui, pirminės
sveikatos priežiūros įstaigos).
Be to, priklausomai nuo teikiamų paslaugų ir jų pobūdžio, viešųjų paslaugų vartotojas

gali turėti skirtingus vaidmenis:
 Gavėjas – klientas / naudotojas gauna paslaugą kaip piniginę išmoką, paslaugos teikėjas
užima monopolinį vaidmenį. Pavyzdžiui, bedarbio pašalpos gavimas.

 Klientas – klientas gali pasirinkti paslaugą teikiančią organizaciją, tai gali būti viešoji
arba privati organizacija. Pavyzdžiui, profesinio mokymo paslaugos.

 Naudotojas – naudotojas neturi alternatyvų teikiamai paslaugai, pavyzdžiui, viešasis
parkas.

 Naudotojas ir gamintojas – pats kuriantis ir naudojantis paslaugą, pavyzdžiui,
savanoriška veikla mokykloje užsiimantys tėvai;

 Pirkėjas – mokantis už tiesioginį paslaugų naudojimą. Pavyzdžiui, pašto paslaugos,
viešasis transportas;

 Mokesčių mokėtojas – turintis aiškiai apibrėžtas pareigas, tačiau aukšti kokybiniai
reikalavimai yra labai svarbūs;

 Pilietis – turintis paisyti taisyklių ir tam tikros tvarkos, bet turintis ir pagrindines teises.
Pavyzdžiui, saugumo jausmas mieste / regione / šalyje.
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Apibendrinant, atliekant vartotojų tyrimus ir matuojant jų pasitenkinimą teikiamomis
paslaugomis, svarbu atsižvelgti tiek į visus vartotojo vaidmenis (šie skirtingi vaidmenys ne
visada yra aiškiai atskiriami), tiek apsibrėžti, kas yra VAI paslaugų vartotojas ar paslaugų gavėjų
tikslinė grupė (tai yra, fiziniai asmenys – gyventojai ar ūkio subjektai, kitos institucijos ir

įstaigos).

6.3. Kokybinių tyrimų metodai vartotojų tyrimuose: fokusuotos diskusijų grupės
Kaip minėta ankstesniame skyriuje, kokybiniai tyrimai gali būti atliekami tiek norint
išsiaiškinti vartotojams aktualias paslaugų grupes, lūkesčius, tiek siekiant gerinti institucijos
paslaugų kokybę, analizuojant problemines paslaugų teikimo sritis ar siekiant išsiaiškinti
vartotojų nepasitenkinimo priežastį VAI veikla ir / ar aptarnavimu.
Vartotojų tyrimuose galima naudoti skirtingus kokybinio tyrimo metodus – giluminius
interviu, fokusuotas diskusijų grupes, stebėjimą dalyvaujant („slaptą vartotoją“). Rengiant
Stebėsenos metodiką buvo organizuotos fokusuotos diskusijų grupės45, skirtos vartotojų lūkesčių
VAI (savivaldybės administracijos46) atžvilgiu išsiaiškinimui ir aktualių paslaugų sričių
išskyrimui. Analogiškas kokybinis tyrimas gali būti atliekamas visose VAI, atitinkamai išskiriant
VAI vartotojus / vartotojų tikslinę grupę.
Kokybinio vartotojų tyrimo tikslas – suprasti vartotojų (pavyzdžiui, gyventojų)
naudojimosi viešosiomis paslaugomis pasitenkinimą bei lūkesčius. Šio tyrimo pagrindu galima
formuluoti prielaidas kiekybinio rinkos tyrimo, įvertinančio vartotojų naudojimosi viešosiomis
paslaugomis intensyvumą ir pasitenkinimą, klausimyno sudarymui.

Tyrimo uždaviniai47:
1. Suprasti VAI paslaugų kontekstą – įvertinti tyrimo dalyvių santykį su VAI bei VAI
reputaciją vartotojų požiūriu;
2. Išgryninti pagrindinius reikalavimus VAI ir jos paslaugoms bei išskirti ir apibūdinti
pagrindinius VAI paslaugų kokybės indikatorius;
3. Analizuoti vartotojų patirtis naudojantis VAI teikiamomis paslaugomis ir pateikti
VAI paslaugų vertinimą.

45

Fokusuotų diskusijų grupių metodas buvo numatytas Sutarties su Užsakovu Priede Nr. 1.
Numatyta Sutarties su Užsakovu Sutarties Priede Nr. 1
47
Tyrimo uždaviniai pateikti remiantis Stebėsenos emtodikos rengimo metu atliktu kokybiniu tyrimu. VAI atliekant kokybinį tyrimą,
būtina atsižvelgti į savo organizacijos poreikius ir atitinkamai kelti tyrimo tikslus.
46
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Kokybinio tyrimo uždaviniai suformuluoti atsižvelgiant į 2011 m. atliktą kokybinį
vartotojų tyrimą. VAI savarankiškai atliekant analogiškus tyrimus, rekomenduojama tyrimo
tikslą ir uždavinius koreguoti pagal VAI specifiką ir poreikius, būtina atsižvelgti į VAI
vartotojus.

Tyrimo metodas – fokusuotos diskusijų grupės.
Fokusuotos diskusijų grupės – 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.
Fokusuotą

diskusijų

grupę

veda

profesionalus

vedėjas

–

moderatorius.

Diskusija paprastai trunka apie 1,5-2 val.. Optimalus fokusuotos grupinės diskusijos dalyvių
skaičius – 10-12 asmenų.
Fokusuotų diskusijų grupių 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.

Diskusijos dalyvių atranka: tyrimo dalyviai atrenkami naudojant tikslinės atrankos
metodą. Dalyvių atranka atliekama telefonu naudojant atrankinius klausimus, kuriais
išsiaiškinamos reikalingos respondentų demografinės charakteristikos ir subjektyviai įvertinami
respondento gebėjimai artikuliuoti savo mintis, dalyvauti diskusijoje, jų komunikabilumas.

Tikslinės grupės atrankos kriterijai48:


Tam

tikros

savivaldybės

gyventojai

(jei

tiriama

savivaldybių

teikiamos

administracinės paslaugos ir / ar administruojamų viešųjų paslaugų teikimass) arba
VAI teikiamų paslaugų vartotojai;



~ 40 proc. vyrų ir ~ 60 proc. moterų kiekvienoje fokusuotoje diskusijų grupėje;



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



Bent keli respondentai turi turėti patirties naudojantis VAI paslaugomis.



Specifiniai kriterijai, priklausomai nuo tiriamų paslaugų grupės ir VAI, pavyzdžiui,
gyventojai, turintys vaikų; mažos ir vidutinės įmonės ir pan.

Fokusuotų diskusijų grupių rezultatų apdorojimas ir analizė
Fokusuotų diskusijų grupių metu daromas video ir garso įrašas. Garso įrašas vėliau
perrašomas į skaitmenines laikmenas, iššifruojamas (transkribuojamas) ir, remiantis kokybiniam
48
Sudaryti remiantis 2011 m. atliktu kokybiniu tyrimu. VAI savarankiškai atliekant tikslinės grupės dalyvių atranką, būtina apsibrėžti,
kas yra VAI teikiamų paslaugų vartotojai.
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tyrimui būdingais principais ir taisyklėmis, atliekama turinio analizė bei tyrimo apibendrinimas
ir išvados.

6.4. Vartotojų pasitenkinimo indekso matavimo metodika49
Vartotojų pasitenkinimo tyrimų objektas – vartotojų pasitenkinimas VAI teikiamomis
viešosiomis / administracinėmis paslaugomis.

Vartotojų pasitenkinimo tyrimo tikslas – siekiant tobulinti VAI veiklą ir į vartotoją
orientuotą

požiūrį,

ištirti

vartotojų

pasitenkinimą

VAI

teikiamomis

viešosiomis

/

administracinėmis paslaugomis ir nustatyti VPI.

Vartotojų pasitenkinimo tyrimo uždaviniai:
 Nustatyti vartotojų pasitenkinimą viešosiomis / administracinėmis paslaugomis ir
apskaičiuoti viešųjų / administracinių paslaugų VPI, leidžiantį analizuoti bendrą viešųjų /
administracinių paslaugų vartotojų patenkinimą,

 Atlikti lyginamąjį pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis vertinimą tarp tas pačias
paslaugas teikiančių VAI skirtinguose teritorijos administraciniuose vienetuose arba
palyginti kelių VAI vartotojų pasitenkinimą,

 Nustatyti tobulintinas VAI veiklos sritis, lemiančias aukštesnį vartotojų pasitenkinimą.
Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo tikslinė grupė – tam tikros
viešųjų paslaugų grupės vartotojai. Kaip minėta, VAI būtina apsibrėžti, kas yra jos paslaugų
vartotojas. Jei VAI paslaugų vartotojai yra visi gyventojai, tai vartotojų pasitenkinimo tyrimo
dalyviai – suaugę (nuo 18 m.) Lietuvos gyventojai. Jei VAI veikla skirta specifinėms grupėms –
tuomet tyrimo tikslinė grupę sudarys šios specifinės paslaugos gavėjai (vartotojai) (pavyzdžiui,
socialinių išmokų ir pašalpų gavėjai, verslininkai, ūkininkai ir pan.).

6.4.1 Vartotojų pasitenkinimo tyrimo proceso organizavimas
Vartotojų pasitenkinimo tyrimai turi būti vykdomi nuolat tam, kad būtų galima pastebėti
vartotojų pasitenkinimo kitimo tendencijas. Siekiant didinti vartotojų pasitenkinimą, tai yra,
gerinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina atsižvelgti į gautus tyrimo rezultatus ir imtis tam tikrų
veiksmų. Vartotojų pasitenkinimą galima tirti vadovaujantis dviem modeliais. Viena vertus,
vartotojų pasitenkinimo matavimas gali būti suvokiamas kaip standartinis vartotojų tyrimas,
apimantis planavimo, įgyvendinimo, rezultatų analizės bei tyrimo išvadų parengimo/ tobulinimo
veiksmų etapus (Paveikslas 12).
49

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391)
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Paveikslas 12. Vartotojų pasitenkinimo matavimas

Vartotojų
pasitenkinimo
matavimas

 Planavimas. Šiame etape nusistatomi konkretūs tyrimo tikslai, peržiūrima vartotojų
pasitenkinimo tyrimo metodika bei klausimynai, organizuojamas tyrimo atlikimas.

 Įgyvendinimas. Šiame etape vykdomas vartotojų pasitenkinimo tyrimas.
 Rezultatų analizė. Analizuojami gauti rezultatai, lyginama su

kitų teritorijos

administracinių vienetų ir / ar institucijų vartotojo pasitenkinimo matavimo tyrimo metu
gautais rezultatais.

 Išvados / tobulinimo veiksmai. Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus ir išsikeltus tyrimo
tikslus, turi būti imamasi koregavimo veiksmų – organizuojami darbuotojų mokymai,
kvalifikacijos kėlimo seminarai, diegiami kokybės standartai, procesų valdymo sistemos
ir kt.
Kita vertus, vartotojų pasitenkinimo matavimą suvokiant kaip instrumentą organizacijos
vartotojų aptarnavimo efektyvumui didinti, svarbu paminėti, jog vartotojų pasitenkinimo
matavimas – tik vienas iš vartotojų aptarnavimo sistemos tobulinimo sudėtinių elementų.
Vartotojų aptarnavimo sistemos tobulinimas gali būti įvardinamas kaip paslaugų kaitos ciklas
(Paveikslas 13), apimantis šiuos pagrindinius ciklo etapus:

 Esamos padėties įvertinimas (auditas);
 Vartotojų pasitenkinimo matavimas;
 Matavimo rezultatų analizė ir apibendrinimas;
 Rezultatų viešinimas;
 Tobulinimo veiksmai.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

65

Paveikslas 13. Vartotojų pasitenkinimo matavimas vartotojų aptarnavimo efektyvumui
didinti

5. Tobulinimo veiksmai

1. Esamos padėties
įvertinimas

Tobulinimo veiksmų
įgyvendinimas

Vidinis auditas (Vidiniai
duomenys, nusiskundimų
valdymas, ankstesnės apklausos,
kiti tyrimai
Identifikavimas ( kas mūsų
klientai? Kokios mūsų paslaugos?)

4. Rezultatų viešinimas

Vartotojų
pasitenkinimas –
vartotojų
aptarnavimo
efektyvumui
didinti

Įtraukti ir aptarti su:
2. Vartotojų pasitenkinimo
matavimas

Vidiniais klientais
Darbuotojais (visų lygių)
Vartotojais
3. Matavimo rezultatų
analizė ir apibendrinimas

Šaltinis: Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, adaptuota pagal:
Promoting customer satisfaction. Guidance on improving the customer experience in Public Servines“, Jungtinė
Karalystė;

Vartotojų pasitenkinimo matavimo proceso sėkmė priklauso nuo tinkamos įžvalgos iš
vartotojo pozicijos į visus VAI valdymo lygius bei aukšto lygio vadovų skatinimo VAI puoselėti

į vartotoją orientuotą požiūrį ir kultūrą. Tokiu atveju keliamas tikslas – atpažinti tas sritis,
kuriose orientacija į vartotoją ir jo poreikius galėtų būti analizuojama ir, to pasėkoje, gerinama
paslaugų kokybė, tobulinamas paslaugų teikimo procesas. Prieš pradėdama tyrimą, VAI
pirmiausia turi išanalizuoti situaciją tiek iš savo vidinės pozicijos, tiek iš vartotojo perspektyvos.

Esamos padėties įvertinimas reiškia VAI supratimą, kokio tipo organizacija ji yra ir
kokias paslaugas teikia. Dauguma VAI pasižymi dideliais komunikacijos srautais, todėl suprasti,
kuris iš komunikacijos būdų skirtas įvairioms vartotojų grupėms ir yra orientuotas į vartotoją, yra
vienas svarbiausių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti matuojant vartotojų pasitenkinimą.

Įvertinus, kokie poreikiai turi būti matuojami, svarbu suvokti, kaip pats vartotojas
apibrėžia paslaugą, ir ar šis apibrėžimas sutampa su organizacijos paslaugos supratimu. Gali
būti, kad vartotojo supratimas gerokai viršija institucijos kompetencijas, todėl tokiu atveju,
analizuojant duomenis, svarbu atsižvelgti ir į kitų institucijų vaidmenį ir funkcijas teikiant
paslaugas.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

66

Vartotojų pasitenkinimo tyrimai gali siekti daugelio tikslų, pradedant nuo einamųjų
veiksmų, klausimų, kaip teikiama viena ar kita paslauga, tiek siekiant sužinoti, kaip organizacija
yra suvokiama savo vartotojų tarpe. Todėl tyrimo pradžioje yra svarbu nusistatyti prioritetus –

ko VAI siekia matuodama vartotojo pasitenkinimą, kaip ir identifikuoti sritis, kuriose
neįmanoma keisti ir tobulinti veiklos.
Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojų pasitenkinimo matavimas ir VPI nustatymas nėra
baigtinis procesas, tai tik dalis bendro paslaugų tobulinimo ciklo. Siekiant racionaliai naudoti
VAI išteklius, prieš pradedant tyrimus, svarbu išanalizuoti esamą situaciją – galbūt jau buvo
imtasi panašių iniciatyvų vartotojo pasitenkinimui matuoti, ar kaupiami, analizuojami vartotojų
nusiskundimai, renkami vidiniai duomenys (pavyzdžiui, kiek vartotojų ir kokiais klausimais
kreipėsi į instituciją) ir kita.
Taip pat svarbu žinoti, kokia yra į vartotoją orientuota kultūra VAI – ar tai yra universali ir
kasdieninio darbo dalis, teikiant paslaugas, ar VAI yra padalinių, kuriems šis požiūris būtų
naujas.

Visų suinteresuotų grupių įtraukimas į procesą. Sėkmingam vartotojų pasitenkinimo
tyrimui didelę įtaką turi visų suinteresuotų grupių įtraukimas į procesą ir efektyvaus
komunikacijos plano išvystymas. Viešąsias / administracines paslaugas teikiančių VAI
suinteresuotos grupės, kurios turi būti įtrauktos į procesą:

 Aukščiausio lygio vadovai turi suteikti reikiamus išteklius, tinkamą paramą ir palaikymą
vartotojų pasitenkinimo tyrimams. Nuo aukščiausio lygio vadovų priklauso, kaip viešųjų
paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimo išvados bus naudojamos strateginiame
lygmenyje,

 Strateginio planavimo padalinyje vartotojų pasitenkinimo tyrimas turi būti ne vienetinis
darbas, tačiau įtrauktas į VAI teikiamų paslaugų viziją, numatytos priemonės vartotojų
pasitenkinimo matavimo vykdymui ir vartotojų pasitenkinimo didinimui,

 Tyrimų, analizės padaliniai arba panašias funkcijas vykdantys padaliniai yra atsakingi už
tyrimo rezultatų analizę ir išvadų sklaidą VAI viduje. Analizės metu turi būti atskleisti
pagrindiniai veiksniai, lemiantys vartotojų pasitenkinimą ir nepasitenkinimą,

 Darbuotojai, atsakingi už paslaugų teikimo organizavimą, šias paslaugas teikiančių
padalinių vadovai turi suprasti, kaip tyrimo rezultatai ir išvados gali būti pritaikomi jų
padalinyje. Vartotojų pasitenkinimo tyrimai suteikia galimybę pamatyti, kaip vartotojai
vertina ir ką mano apie teikiamas paslaugas bei jas teikiančius darbuotojus. Tačiau
darbuotojai, atsakingi už paslaugų teikimo organizavimą taip pat turi išanalizuoti, kodėl
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jie gauna būtent tokius tyrimo rezultatus ir kaip tyrimo išvadas galima panaudoti siekiant
pokyčių,

 Tiesiogiai su vartotojais dirbantys specialistai, kasdien dirbdami su vartotojais dažnai
supranta, kodėl vieni ar kiti vartotojai nėra patenkinti. Šie darbuotojai į tyrimo procesą
turėtų būti įtraukiami pačioje pradžioje, kadangi jų įžvalgos gali lemti tinkamų tikslų ir
kriterijų vartotojų pasitenkinimo tyrimui nustatymą,

 Vartotojai – tai patys svarbiausi dalyviai vartotojų pasitenkinimo matavime. Siekiant
gerinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, būtinas vartotojų informavimas apie
tyrimo tikslus ir rezultatus bei numatytas veiklos tobulinimo priemones.
Be to, rezultatai turėtų būti prieinami ir vidiniams VAI klientams – tai yra pavaldžioms
institucijoms / įstaigoms (pavyzdžiui, savivaldybei priklausančios biudžetinės įstaigos –
mokyklos, vaikų darželiai-lopšeliai ir pan.) arba organizacijoms, su kuriomis sudaryta
bendradarbiavimo / paslaugų teikimo sutartis. Pavyzdžiui, savivaldybės administracija, tirdama
vartotojų pasitenkinimą socialinėmis paslaugomis, vartotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatus
turėtų aptarti ir su toje teritorijoje veikiančiomis bei socialines paslaugas teikiančiomis
organizacijomis.
Apibendrinant, svarbu atkreipti dėmesį, kad visos suinteresuotos grupės turi suprasti ne tik
savo vaidmenį vartotojų tyrimų procese, bet turėtų ir bendrą viziją, kaip dirbdami kartu pasieks
nusistatytų tikslų.
Rekomenduojama, kad vartotojų pasitenkinimo tyrimus viešosiomis paslaugomis atliktų
sociologinių tyrimų kompanija, kadangi apklausos vykdymui bei gautų rezultatų apdorojimui yra
reikalingos specifinės profesinės kompetencijos bei techninės galimybės ir statistinių duomenų
apdorojimo ir analizės programa bei statistinių analizės metodų žinios. Vartotojų pasitenkinimo
tyrimą bei gautų duomenų apdorojimą gali vykdyti ir pati VAI (be paslaugų pirkimo iš išorės),
tačiau tik tuo atveju, jei ji gali užtikrinti reikiamų resursų kiekį, t. y. pakankamą kompetentingų
tyrimo vykdytojų (interviuotojų) bei specialistų, reikalingų duomenų statistinei analizei ir
duomenų apdorojimui, skaičių ir kompetenciją. Apdorojant duomenis ir rengiant ataskaitas
reikalingas aktyvus tyrimo iniciatorių dalyvavimas, siekiant, kad tyrimo rezultatai būtų kuo
nuodugnesni.

Lentelė 3. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo organizaciniai etapai
I etapas. PLANAVIMAS IR SITUACIJOS ĮVERTINIMAS
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
Atsakingo
už
tyrimų

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Paskirtas atsakingas padalinys /

Valstybės
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I etapas. PLANAVIMAS IR SITUACIJOS ĮVERTINIMAS
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
įgyvendinimą
padalinio
institucijoje/įstaigoje paskyrimas
Tyrimo metodikos analizė

Pagrindinių viešųjų paslaugų (jos
sudėtinių dalių), kurių vartojimo
pasitenkinimas bus tiriamas,
identifikavimas
Tikslinės grupės parinkimas

PAGRINDINIAI REZULTATAI
atsakingas darbuotojas

ATSAKINGAS
institucijų ir įstaigų vadovybė

Susipažinta su tyrimo metodika,
tyrimo tikslais, uždaviniais bei
siekiamais rezultatais
Išskirtos konkrečios viešosios
paslaugos (jų sudedamosios
dalys) vartotojų pasitenkinimo
tyrimui
Tikslinė
grupė
parenkama
atsižvelgiant į tyrimo pobūdį – ar
tiriami institucijos/ įstaigos
paslaugų vartotojai, ar tam tikrų
viešųjų paslaugų, kurias teikia
keletas
institucijų/įstaigų,
vartotojai

Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas
Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

II etapas. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
Tyrimą
vykdysiančios
sociologinių tyrimų kompanijos
parinkimas
Klausimyno pagal pateiktas
gaires suformulavimas

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Parengta techninė užduotis,
vykdomi
viešieji
pirkimai
vartotojų pasitenkinimo tyrimui
atlikti
Su perkančiąja organizacija
suderintas
ir
parengtas
klausimynas tyrimo vykdymui

Tyrimo vykdymas

ATSAKINGAS
Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

Sociologinių tyrimų kompanija/
atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas
Sociologinių tyrimų kompanija/
atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

III etapas. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
Apibendrintų ir išanalizuotų
tyrimo rezultatų pateikimas,
apskaičiuotas
vartotojų
pasitenkinimo indeksas
Susipažinimas su gautais tyrimo
rezultatais, jų analizė

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Pateikta tyrimo ataskaita

ATSAKINGAS
Sociologinių tyrimų kompanija/
atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

Esant
poreikiui
atliekamas
patikslinamųjų
klausimų
sociologinių tyrimų kompanijai
suformulavimas.
Identifikuojami
pagrindiniai
veiksniai lemiantys vartotojų
pasitenkinimą
ar
nepasitenkinimą

Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

IV etapas. TYRIMO REZULTATŲ SKLAIDA
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
Suinteresuotų grupių įtraukimas

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Suinteresuotos grupės supras

ATSAKINGAS
Atsakingas padalinys/ atsakingas
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IV etapas. TYRIMO REZULTATŲ SKLAIDA
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
į procesą

Efektyvaus komunikacijos plano
išvystymas

PAGRINDINIAI REZULTATAI
savo vaidmenį vartotojų tyrimo
procese,
supras
kartu
nusistatytų tikslų pasiekimo
galimybes
Tyrimo rezultatai paviešinti
organizacijos viduje (tarp skyrių,
darbuotojų)
ir
išorėje
(vartotojams
suteikiama
galimybė susipažinti su tyrimo
rezultatais)

ATSAKINGAS
darbuotojas

Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

V etapas. TOBULINIMO VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS
PAGRINDINIAI VEIKSMAI
Parengtos išvados, pasiūlymai
veiklos tobulinimui

Priimti
sprendimai
dėl
pasiūlymų veiklos tobulinimui

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Remiantis išanalizuotais tyrimo
rezultatais, turi būti parengtos
išvados bei pasiūlymai viešąsias
paslaugas teikiančių institucijų
veiklos
tobulinimui
ir
aptarnavimo
bei
paslaugų
kokybės gerinimui
Pagal
parengtus
veiklos
tobulinimo pasiūlymus priimami
atitinkami
sprendimai,
parengiami veiksmų/priemonių
planai jų įgyvendinimui

ATSAKINGAS
Atsakingas padalinys/ atsakingas
darbuotojas

Vadovybė

Šaltinis: „Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391)

Bendra vartotojų pasitenkinimo tyrimo trukmė gali apimti nuo 3 iki 5 mėnesių,
priklausomai nuo atskirų tyrimo organizavimo etapų ir jo dalių, organizacinių, techninių reikalų
tvarkymo trukmės. Pavyzdžiui, didelės įtakos tyrimo trukmei turės vykdomų viešųjų pirkimų
tvarka, tyrimo apimties (imties dydžio), tyrimo metodo pasirinkimas ir pan.
Norint sėkmingai atlikti vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą, galima
išskirti devynis sėkmingo vartotojų pasitenkinimo matavimo principus:

 Nustatyti vartotojų pasitenkinimo tyrimo tikslus ir juos susieti su institucijų/įstaigų viešųjų
paslaugų teikimo strateginėmis kryptimis. Taip pat susieti institucijos/įstaigos veiklos
vertinimą su vartotojų pasitenkinimo matavimo rezultatais,

 Prieš pradedant matavimą, ištirti esamą situaciją ir nustatyti tyrimo prioritetus,
 Nuo pat pradžių įtraukti visus susijusius padalinius ir darbuotojus – tiek aukšto lygio
vadovus, tiek specialistus, atsakingus už paslaugų teikimą, tiek tiesiogiai dirbančius su

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

70

klientais, paslaugų vartotojais. Būtina planuoti ir žinoti iš anksto, kaip bus paskleisti
tyrimo rezultatai,

 „Neišradinėti dviračio iš naujo“, tai yra, nuolat vykdyti vidinį auditą ir plėtoti vartotojų
pasitenkinimo nustatymo ir kitas iniciatyvas, kurios jau yra pradėtos institucijoje/įstaigoje,

 Žinoti, kas yra institucijos / įstaigos klientai ir paslaugų vartotojai bei į kokias klientų
grupes reikia orientuotis, tai yra, būtinas tikslinių grupių segmentavimas,

 Įsitikinti, kokia yra vartotojo patirtis naudojant paslaugą ir kaip pats vartotojas suvokia
paslaugą. Jei reikia, turi būti braižomas vartotojo „kelionės žemėlapis“ („journey
mapping“) tam, kad būtų geriau suprastas vartotojo poreikis paslaugoms,

 Vykdant tyrimą, reikia nustatyti vartotojo pasitenkinimą lemiančius veiksnius, ir nuspręsti,
kokių prioritetinių veiksmų turi būti imamasi. Dažnai tai reiškia veiksnių, lemiančių
nepasitenkinimą, analizę,

 Vartotojų pasitenkinimo matavimą naudoti kaip proceso stebėjimą, o rezultatus pateikti
sprendimus priimantiems vadovams,

 Tyrimo išvados turi būti pradžia aktyviam paslaugų kokybės gerinimui.
6.4.2 Imties dydis vartotojų pasitenkinimo tyrimuose
Imtis – tai iš generalinės visumos tyrimui atrinktų asmenų grupė. Generalinė visuma – tai
tiriamoji populiacija. Pavyzdžiui, atliekant viešųjų paslaugų vartotojų kiekybinį tyrimą X
savivaldybėje, generalinė visuma – X miesto gyventojai, o imtis – tam tikra X miesto gyventojų
dalis, atrinkta viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimui.
Imties dydis tyrimui gali būti nustatomas naudojant tiek statistinius, tiek ir nestatistinius
metodus, tačiau tyrimo imtis turi būti tokia, kad reprezentuotų tikslinę grupę (pavyzdžiui, X
miesto gyventojus).

Nestatistiniai imties nustatymo metodai
 Imtis laikoma pakankama, jei ją suklasifikavus pagal tam tikras požymių grupes,
kiekvienoje grupėje bus po 100 respondentų ir tai proporciškai atitiks vartotojų visumą.
Klasifikacija galima pagal tokius požymius50:



Lytis (vyras, moteris),



Amžiaus grupė (18 – 24, 25 – 39, 40 – 60, 60 ir vyresni),



Socio-ekonominė grupė / užsiėmimas (studentas, darbuotojas, bedarbis,
motinystės / vaiko priežiūros atostogos, pensininkas).

50

Šiuo atveju imties požymiai tinkami, jei VAI vartotojas – pilietis.
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 Imties dydis tiesiogiai priklauso nuo tyrimui skiriamo biudžeto. Maža imtis neužtikrina
tyrimo reprezentatyvumo. Nors praktikoje tyrimui skirtas biudžetas yra vienas iš
svarbiausių veiksnių, lemiančių kokybišką tyrimų atlikimą, tačiau atkreiptinas dėmesys,
kad turint minimalų biudžetą, geriau pasirinkti kitus tyrimo būdus ir taikyti kitus metodus
vartotojų pasitenkinimui įvertinti (pavyzdžiui, fokusuotą diskusijų grupę).

 Imties dydis nustatomas remiantis jau atliktais panašios apimties tyrimais ir juose
apklaustų respondentų skaičiumi. Apytikslės apklausose naudojamų imties dydžių ribos
pateikiamos žemiau esančioje lentelėje (Lentelė Nr. 4).

Lentelė 4. Apklausose naudojami imčių dydžiai
Analizuojamų pogrupių51
skaičius
Nė vieno arba keletas
Vidutiniškas
Didelis

Respondentų skaičius (žmonės ar šeimos)
Šalies mastu
Regiono mastu
1000 - 1500
200 – 500
1500 - 2000
500 - 1000
Daugiau nei 2500
Daugiau nei 1000

Šaltinis: „Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391); parengta
pagal Vytautas Dikčius „Marketingo tyrimai. Teorija ir praktika“, 2003

Statistiniai imties dydžio nustatymo metodai
Norint imties dydį nustatyti statistiškai, reikia įvertinti:

 Atrankos paklaidos dydį,
 Patikimumo laipsnį.
Imties dydžiui nustatyti naudojamos formulės:

 Kai visuma yra didelė (50 000 ir daugiau narių):
n=z2p(1-p)/e2
čia:
n – reikiamas imties dydis,
z – standartinės paklaidos dydžio vienetai esant normaliam pasiskirstymui, kuris atitiks norimą patikimumo
laipsnį (kai patikimumo laipsnis 95 proc., z=1,96; kai patikimumo laipsnis 99 proc., z=2,58),
e – atrankos klaida (maksimalus skirtumas tarp imties ir visumos proporcijų),
p – visumos proporcijos, kurios atitinka dominančias charakteristikas.

Kai visuma didelė, nėra būtina atsižvelgti į visumos dydį.

51
Pogrupis – smulkesnis už grupę vienetas. Pavyzdžiui, visi gyventojai sudaro grupę, o pogrupiai gali būti: naujakuriai (gyvenantys tam
tikroje teritorijoje iki 3 metų) bei senbuviai (gyvenantys ilgiau nei 3 metus).
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 Kai visuma maža (iki 50 000 narių):
n=

p (1 − p )
p (1 − p )
e
  +
N
z
2

čia:
n – reikiamas imties dydis,
z – standartinės paklaidos dydžio vienetai esant normaliam pasiskirstymui, kuris atitiks norimą patikimumo
laipsnį (kai patikimumo laipsnis 95 proc., z=1,96; kai patikimumo laipsnis 99 proc., z=2,58),
p – visumos proporcijos, kurios atitinka dominančias charakteristikas,
e – atrankos klaida (maksimalus skirtumas tarp imties ir visumos proporcijų),
N – visumos dydis.

Lentelė 5. Proporcijų sandaugos
p
0,5
0,4
0,3
0,1

1-p
0,5
0,6
0,7
0,9

p(1-p)
0,25
0,24
0,21
0,09

Šaltinis: „Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391)
,parengta pagal Vytautas Dikčius „Marketingo tyrimai. Teorija ir praktika“, 2003

Vertinant rezultatus būtina atkreipti dėmesį į statistinę paklaidą. 15 paveiksle pateikiamos
paklaidos esant įvairiam tyrimo respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymams, esant 95
proc. patikimumui. Pavyzdžiui, norima pasiekti dažniausiai tyrimuose naudojamą 95 %
patikimumą, ir apklausiama 200 respondentų, tokiu atveju statistinė paklaida yra 3.1. Statistinė
duomenų paklaida atsiranda dėl to, kad yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė
apklausa (pvz. apklausiami ne visi tam tikro miesto gyventojai, o tik jų dalis). Nagrinėjant 200
gyventojų atsakymus maksimali galima statistinė paklaida yra 7.1% (tikroji reikšmė yra intervale
+/- 7.1% ). Nagrinėjant grupes, kurių skaičius neviršija 100, gali susidaryti +/- 10% ir didesnė
paklaida.
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Paveikslas 14. Statistinė paklaida, esant 95 proc. patikimumui

N
100
200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1800

%
3
97

%
5
95

%
10
90

%
15
85

%
20
80

%
25
75

%
30
70

%
40
60

%
50
50

3.4
2.4
2.0
1.7
1.5
1.2
1.1
0.9
0.9
0.8

4.4
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.4
1.2
1.1
1.0

6.0
4.2
3.5
3.0
2.7
2.2
1.9
1.7
1.5
1.4

7.1
5.0
4.1
3.6
3.2
2.6
2.3
2.0
1.8
1.6

8.0
5.7
4.6
4.0
3.6
2.9
2.5
2.2
2.0
1.8

8.7
6.1
5.0
4.3
3.9
3.2
2.7
2.4
2.2
2.0

9.2
6.5
5.3
4.6
4.1
3.3
2.9
2.5
2.3
2.1

9.8
6.9
5.7
4.9
4.4
3.6
3.1
2.7
2.5
2.3

10.0
7.1
5.8
5.0
4.5
3.7
3.1
2.8
2.5
2.3

Imties dydį galima paskaičiuoti ir remiantis internete esančiomis imties dydžio nustatymo
skaičiuoklėmis,

pavyzdžiui,

http://www.apklausos.lt/imties-dydis,

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, http://www.macorr.com/ss_calculator.htm ir kt.

6.4.3 Vartotojų pasitenkinimo indekso skaičiavimas
Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatų apibendrinimas – tai
vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimas, t.y. vartotojų pasitenkinimo matematinė
išraiška per rodiklį – vartotojų pasitekinimo indeksą tiriamuoju laikotarpiu.

Vartotojo

pasitenkinimo indeksas (VPI) – indeksas, išreiškia procentinį vartotojų pasitenkinimą
viešosiomis paslaugomis, kur 100 proc. reiškia visišką pasitenkinimą. VPI dažnai pateikiamas
skalėje nuo 0 iki 10052. Jei vartotojai prašomi įvertinti jų pasitenkinimą skalėje nuo 1 iki 5, 1
reiškia žemiausią įvertinimą, 5 – aukščiausią įvertinimą, tuomet:
5=100 %,
4=75 %,
3=50 %,
2=25 %,
1=0 %.

52

„Customer satisfactionresearch“, Christian Hothum, Susanne Spintig
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I alternatyva:
Vartotojų pasitenkinimo indeksą galima apskaičiuoti kaip aritmetinį vidurkį53:

VPI1 (%) = I klausimų dalies aritmetinis vidurkis

 ki
 ∑ xij
1 n  j =1
I kl. dalies aritmetinis vidurkis =
∑
a − 1 i=2  k i












čia:
i = 2, ... , n – klausimo numeris
j = 1, ... , ki - i-tojo klausimo sudedamosios dalies numeris (respondentų atsakymai „nežinau“ nėra
traukiami į indekso skaičiavimą)
xij = i-tojo klausimo, j-tosios dalies respondentų atsakymų paverstų procentais aritmetinis vidurkis
(respondentų atsakymai „nežinau“ nėra traukiami į indekso skaičiavimą)
a – klausimų skaičius I-oje klausimyno dalyje

Gautus aritmetinius vidurkius, padalinus iš klausimų dalių skaičiaus bus gautas vartotojų
pasitenkinimo indeksas tam tikroje viešųjų paslaugų grupėje. Į indekso skaičiavimą įtraukiami
klausimai, kurie atliekant kasmetines vartotojų pasitenkinimo apklausas, turėtų nekisti (klausimų
formuluotės turi sutapti), kad indeksas būtų palyginamas.

II alternatyva:
I-oje klausimų dalyje, pirmasis klausimas visuomet yra skirtas įvertinti paslaugos
svarbumą vartotojui. Šie vartotojų pateikiami vertinimai suskirsto paslaugų svorį skalėje nuo 1
iki 5. VPI indekso skaičiavimas pagal II alternatyvą yra panašus į I - ąją, tačiau skaičiuojami ne
paslaugos vertinimų aritmetiniai vidurkiai, o kiekviena paslaugos sudedamoji dalis įgauna svorį
prie duoto įvertinimo.
Vartotojų pasitenkinimo indeksą galima apskaičiuoti paslaugos sudedamosioms dalims
suteikiant svorius:

VPI2 (%) = I klausimų dalies aritmetinis vidurkis su svoriais

53

Detaliau – „Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodikoje“, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391)
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  ki
  ∑ x ij w1 j
 n −1  j =1
1
I klausimų dalies aritmetinis vidurkis su svoriais =
∑
a − 1  i = 2 
p

 
 






* 
 + xn 







čia:
i = 2, ... , n – klausimo numeris
j = 1, ... , ki - i-tojo klausimo sudedamosios dalies numeris (respondentų atsakymai „nežinau“ nėra
traukiami į indekso skaičiavimą)
xij = i-tojo klausimo, j-tosios dalies respondentų atsakymų paverstų procentais aritmetinis vidurkis
(respondentų atsakymai „nežinau“ nėra traukiami į indekso skaičiavimą)
w1j = 1-ojo klausimo j-tosios dalies respondentų suteiktų svorių paverstų procentais aritmetinis vidurkis
(respondentų atsakymai „nežinau“ nėra traukiami į indekso skaičiavimą)
p = suteiktų svorių paverstų procentais aritmetinių vidurkių suma (visų w1j, j=1, … , ki suma)
a – klausimų skaičius I-oje klausimyno dalyje
* - pagal pateiktą klausimyno pavyzdį Priedas Nr. 4, bendrasis viešosios paslaugos vertinimas (3 klausimas)
visuomet turėtų eiti kaip paskutinis I klausimyno dalies klausimas ir į VPI skaičiavimą įtraukiamas jo įvertinimas be
svorių

Nors vartotojų pasitenkinimo indeksas yra vienas labiausiai paplitusių metodų, vartotojų
pasitenkinimo tyrimų duomenų pristatymui, tačiau siekiant gerinti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų veiklos kokybę ir tapti labiau vartotojo poreikiams orientuotoms
institucijoms, siūloma analizuoti ir vartotojų nepasitenkinimo pasiskirstymą, kuris atskleidžia
tam tikrų vartotojų procentą, kurie yra nepatenkinti tam tikru suteiktos paslaugos aspektu.
Vartotojų nepasitenkinimo pasiskirstymo analizė parodo ne tik kokiais paslaugos kriterijais
(vieta, laiku, pakankamumu ir pan.) vartotojai nėra patenkinti, bet ir kokios jų grupės pagal
socio-demografinius kriterijus yra labiausiai nepatenkintos.
Rekomenduojama atliekant vartotojų pasitenkinimo tyrimus, naudoti 10 balų skalę tam,
kad būtų didesnė diferenciacija respondentų atsakymuose.
Vartotojų pasitenkinimo indekso skaičiavimas išlieka toks pats, tik vartotojai prašomi

įvertinti jų pasitenkinimą skalėje nuo 1 iki 10, 1 reiškia žemiausią įvertinimą, 10 – aukščiausią
įvertinimą, tuomet:
10=100 %,

5=50%,

9=90 %,

4=40%,

8=80 %,

3=30%,

7=70 %,

2=20%,
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6=60 %,

1=10%.

VPI išreiškia procentinį vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, kur 100 proc.
reiškia visišką pasitenkinimą. Tipiniame klausimyno šablone, skirtame tirti vartotojų
pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, vertinimo skalė pateikta nuo 1 iki 10.

6.4.4 Viešųjų paslaugų grupės vartotojų pasitenkinimo tyrimuose
Atliekant

vartotojų

patenkinimo

viešosiomis

paslaugomis

tyrimus

savivaldybių

administracijose, rekomenduojami tyrimų objektai yra šios viešųjų paslaugų grupės:

▪

komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos – atliekų tvarkymo, vandens, dujų,

elektros, šilumos tiekimo ir nuotekų valymo, būsto ir pastatų ūkio administravimo, viešosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugos (švara viešosiose vietose, apšvietimas, vaikų žaidimo
aikštelės, gyvūnų vedžiojimo aikštelės ir kt.);

▪

kultūros ir sporto paslaugos – kultūros įstaigų ir sporto organizacijų teikiamos

paslaugos, kultūros ir sporto renginiai bei infrastruktūra, skirta gyventojų kultūriniams ir sporto
poreikiams tenkinti (muziejai, teatrai, parkai, sporto aikštynai, renginiams skirtos vietos);

▪

paslaugos verslui – licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams, paramos

suteikimas, paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir plėtra, mokymai ir
konsultacijos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams;

▪

paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto tvarkymu, – nuosavybės registravimo,

kadastrinių matavimų, nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos, leidimų, skirtų statybai,
renovacijai ir rekonstrukcijai išdavimas;

▪

socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba
praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir
dalyvauti visuomenės gyvenime; ši paslaugų grupė taip pat apima socialines išmokas ir
kompensacijas, socialinį draudimą, lengvatas;

▪

sveikatos apsaugos paslaugos – sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos paslaugos

(greitosios pagalbos, pirminės sveikatos priežiūros, gydymo ir sveikatinimo įstaigų, reabilitacijos
centrų ir pan. teikiamos paslaugos);

▪

švietimo paslaugos – formalaus (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio

mokymo, aukštesniųjų ir aukštojo mokslo studijų) ir neformalaus švietimo (ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo ir kito neformalaus vaikų bei suaugusiųjų švietimo) įstaigų teikiamos
paslaugos, taip pat informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė,
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

77

specialioji pagalba ir sveikatos priežiūra mokykloje, informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos
tobulinimo ir kita pagalba mokytojui;

▪

turizmo informacijos paslaugos – turizmo informacijos centrų teikiamos paslaugos

(turizmo informacijos sklaida ir konsultacijos, turizmo informacinių leidinių sklaida,
informacinių stendų priežiūra ir pan.);

▪

kitos paslaugos – į šią paslaugų grupę patenka paslaugos, nepriskirtinos jokiai kitai

anksčiau išvardytai grupei (civilinės būklės aktų registravimo, asmens dokumentų išdavimo
paslaugos, pažymų ir išrašų išdavimas; skundų ir prašymų nagrinėjimas).

Vykdant vartotojų pasitenkinimo tyrimus, tam tikrais atvejais tikslinė grupė gali būti
vietovėje vykdomo tyrimo gyventojai (pavyzdžiui, tiriant pasitenkinimą komunalinio ūkio ir
aplinkos tvarkymo, kultūros ir sporto paslaugomis), o kitais atvejais, kuomet paslauga naudojasi
specifinė gyventojų dalis (pavyzdžiui, socialinėmis, švietimo paslaugomis), rekomenduojama
tirti tikslinės grupės vartotojų (gyventojų) pasitenkinimą. Norint vykdyti vartotojų pasitenkinimo
tyrimus VAI, kurių paslaugų vartotojai nėra gyventojai, VAI turi detalizuoti savo teikiamas
paslaugas, apibūdinti teikiamų paslaugų grupes ir išskirti jų vartotoją. Sudarant klausimynus,
būtina juos adaptuoti konkrečiai VAI, atkreipiant dėmesį į socio-demografinių klausimų grupę ir
šį klausimų bloką pritaikant atitinkamai VAI teikiamų paslaugų vartotojų grupei (pavyzdžiui,
verslo atstovams, kitoms institucijoms ir įstaigoms ar įmonėms).
Rekomenduojama vartotojų patenkinimo tyrimus vykdyti ne dažniau kaip kartą per metus.
Tyrimai turėtų būti vykdomi panašiu metu. Bendra vartotojų patenkinimo tyrimo trukmė gali
apimti nuo 3 iki 5 mėnesių priklausomai nuo atskirų tyrimo organizavimo etapų ir jo dalių,
organizacinių, techninių reikalų tvarkymo trukmės tiriamų viešųjų paslaugų ar jų grupių
skaičiaus, respondentų skaičiaus. Vartotojų patenkinimo tyrimai turi būti vykdomi periodiškai,
kad būtų galima stebėti kitimo tendencijas. Siekiant, kad būtų galima lyginti skirtingų vartotojų
patenkinimo tyrimų rezultatus ir VPI, turi būti naudojami tie patys tyrimo metodai.
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7.

STEBĖSENOS METODIKOS TAIKYMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE
/ ĮSTAIGOSE
Stebėsenos metodika VAI turėtų būti taikoma nuosekliai, reguliariai atliekant Bendrąją

(KVM) stebėseną bei poveikio stebėseną (renkant ir analizuojant bendruosius veiklos rodiklius
bei vertinant vartotojų pasitenkinimo indeksą).

Bendroji stebėsena

Paveikslas 15. Stebėsenos metodikos sudedamosios dalys

KOKYBĖS VADYBOS
METODŲ TAIKYMAS

STEBĖSENA

Poveikio stebėsena

Būtina sąsaja

Būtina sąsaja

BENDRIEJI VEIKLOS
RODIKLIAI

VARTOTOJŲ
PASITENKINIMO INDEKSAS

Viena kitą
papildančios sritys

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Stebėsena vykdoma vadovaujantis šiais principais:


Tikslingumas – renkami, analizuojami ir naudojami tik tie duomenys ir informacija, kurie
yra reikalingi ir tinkami stebėsenai vykdyti.



Sistemingumas – stebėsena vykdoma planingai, suderintai ir laikantis tęstinumo.



Nešališkumas –

stebėsena

vykdoma

be

išankstinių

nuostatų,

laikantis

profesinio

nepriklausomumo nuo įvairių interesų grupių.


Patikimumas – duomenys ir informacija renkami ir analizuojami laikantis duomenų rinkimo
standartų, skelbiama tikrovę atitinkanti, tyrimų metu gautais duomenimis grindžiama
informacija.



Validumas – renkami, analizuojami ir naudojami duomenys ir informacija yra adekvatūs
stebėsenos tikslui ir uždaviniams.



Išsamumas – renkami, analizuojami ir naudojami visi tyrimui reikalingi validūs duomenys ir
informacija.
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Konfidencialumas – skelbiama tik apibendrinto pobūdžio informacija, garantuojanti tyrimų
dalyvių duomenų anonimiškumą.

Stebėsenos procesas apima:


Duomenų rinkimą ir teikimą;



duomenų rinkimo koordinavimą;



duomenų integravimą;



duomenų tvarkymą ir apdorojimą;



rodiklių reikšmių apskaičiavimą;



duomenų ir rodiklių analizę;



apžvalgų ir ataskaitų rengimą;



stebėsenos dalyvių informavimą.

Stebėsenos dalyviai:
Bendroji stebėsena (KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimas) vykdoma apklausiant
Lietuvos VAI.
Poveikio stebėsena vykdoma dviem būdais:

▪

Apklausiant VAI ir analizuojant jų pateiktus bei šios stebėsenos vykdytojo surinktus
duomenis (bendruosius veiklos rodiklius);

▪

VAI iniciatyva vykdant VAI teikiamų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimus.

Stebėsenos vykdytojas:
Stebėsenos tyrimus, vadovaujantis Stebėsenos metodika, inicijuoja ir jų vykdymą
organizuoja VRM. Vartotojų pasitenkinimo tyrimai gali būti inicijuojami pačių VAI, tačiau
siekiant platesnio rezultatų pritaikymo ir palyginamumo su panašių VAI veikla, būtų svarbu
užtikrinti, kad šiuose tyrimuose būtų remiamasi metodologinėmis vartotojų pasitenkinimo
matavimo rekomendacijomis.
Stebėsenos rezultatams įvertinti gali būti pasitelkiami atitinkamo darbo patirtį turintys
kompetentingi ekspertai.

Stebėsenos periodiškumas:
Stebėsena vykdoma reguliariai – vadovaujantis Stebėsenos metodika Bendrosios
stebėsenos ir Poveikio stebėsenos tyrimai atliekami etapais kas dvejus metus. Stebėsenos
tyrimuose kviečiamos dalyvauti VAI (VAI sąrašas – priedas Nr. 3).
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Stebėsenos vykdytojas, savo iniciatyva (ir / arba pasitardamas su ekspertais), turėtų
nustatyti konkretų optimalų duomenų surinkimo laiką. Rekomenduojama duomenis rinkti
panašiu metų laiku.

Stebėsenos vykdymo etapai:
1 etapas (Bendroji stebėsena). KVM taikymo ir diegimo VAI situacijos nustatymas
(priedas Nr. 2). Surenkami duomenys apie:
▪

KVM diegimo ir taikymo būklę;

▪

KVM diegimo ir taikymo problemas;

▪

KVM diegimo ir taikymo planus.

Rezultatas: ataskaita, kurioje pateikta tyrimų rezultatų lyginamoji analizė, išvados ir
rekomendacijos dėl efektyvesnio KVM taikymo VAI.

2 etapas (Poveikio stebėsena). VAI (savivaldybių administracijų) bendrųjų veiklos
rodiklių tyrimas, duomenų surinkimas (priedas Nr. 4 ir priedas Nr. 5).
Rezultatas: ataskaita, kurioje pateikiami apskaičiuoti bendrieji veiklos rodikliai; lyginami
to paties tipo VAI analogiškų tyrimų rezultatai arba – konkrečios VAI mastu – ankstesnių
laikotarpių bendrųjų veiklos rodiklių reikšmės.

3 etapas (Poveikio stebėsena)54. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis
tyrimas (priedas Nr. 6, priedas Nr. 7). Surenkami duomenys apie:
▪

Viešųjų paslaugų (rūšių) gyvenamojoje vietovėje svarbą;

▪

naudojimosi viešosiomis paslaugomis dažnumą;

▪

kreipimosi dėl viešųjų paslaugų būdą;

▪

kreipimosi dėl viešųjų paslaugų priežastis;

▪

viešųjų paslaugų (rūšių) kokybės vertinimą.

Rezultatas: ataskaita, kurioje pateikiamas apskaičiuotas vartotojų pasitenkinimo indeksas,
lyginami organizacijos mastu ankstesnių analogiškų organizacijoje vykdytų tyrimų rezultatai ir
to paties tipo organizacijų analogiškų tyrimų tarpusavio rezultatai.

4 etapas. Rezultatų integracija ir apibendrinimas.
Rezultatas. Parengta ataskaita, integruojanti ir apibendrinanti atliktų tyrimų rezultatus
(Priedas Nr. 8).55

54

2 ir 3 stebėsenos etapus siūloma vykdyti sinchroniškai.

55

KVM stebėsenos, bendrųjų veiklos rodiklių ir VPI tyrimų integravimas galimas tik jeigu yra pakankamas informacijos kiekis
(kiekvienoje iš lyginamų organizacijų grupių yra bent po 3-ų organizacijų duomenis). 2011 m. atliktų tyrimų metu VPI tyrimas buvo atliktas 3uose teritorijos administraciniuose vientuose – savivaldybėse (visų šių savivaldybių administracijos priklausė KVM taikančių organizacijų
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Paveikslas 16. Stebėsenos tyrimų integravimas
Tarpinis integravimas

Integruoti duomenys
KVM taikymo
stebėsenos tyrimas
tyrimo rezultatai

POŽYMIS:

RODIKLIAI:

•Taiko KVM
•Netaiko KVM

•1-8 bendrieji
veiklos rodikliai
•VPI

Vartotojų pasitenkinimo
indekso tyrimas
tyrimo rezultatai

Bendrųjų veiklos rodiklių
tyrimas
tyrimo rezultatai

Tarpinis integravimas

 Integruotų duomenų analizė ir
apibendrinimas
 Pokyčių dėsningumų
įvertinimas

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Rezultatų interpretacija ir integracija
Rezultatai – KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo rezultatai, vartotojų pasitenkinimo
viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai ir bendrųjų veiklos rodiklių rinkinio reikšmės –
periodiškai lyginami tarp VAI ir organizacijos mastu, fiksuojant joje vykstančius pokyčius, ir
integruojami tarpusavyje.

Tyrimų rezultatų proceso eiga:
Pirmas žingsnis. Nustatoma KVM taikymo VAI situacija: naudojant KVM taikymo VAI
stebėsenos tyrimo rezultatus VAI suskirstomos į 2 grupes – KVM taikančios VAI, ir KVM

netaikančios VAI. . Kiekvienai organizacijai priskiriamas atitinkamas požymis (pvz., „taiko
KVM“ / „netaiko KVM“). Naudojant KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo rezultatus VAI
galima suskirstyti pagal tai, koks konkretus KVM taikomas organizacijoje. Tokiu būdu būtų
atliekama gilesnė analizė, analizuojant skirtingų KVM poveikio skirtumus. Tačiau, jei tarp
tiriamų VAI dominuoja vienas KVM, o kitų paplitimas yra menkas, nėra tikslinga lyginti VAI
pagal konkretų KVM. Be to, atliekant palyginimą tarp VAI gali būti susidurta su keblumais tais

grupei), todėl pateikta tik KVM stebėsenos tyrimo ir bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo rezultatų integracija (žr. Bendrųjų veiklos rodiklių
ataskaita, 2011 m. lapkričio 30 d.). Siekiant iliustruoti visų trijų tyrimų integravimo principus pateiktas pavyzdys (žr. priedas Nr. 8).
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atvejais, kai yra taikomas daugiau nei vienas KVM. Dėl šios priežasties gilesnė analizė labiau
rekomenduojama atliekant stebėseną organizacijos lygmenyje.

Antras žingsnis. KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo ir Bendrųjų veiklos rodiklių
tyrimo rezultatų integravimas. Remiantis pirmajame integracijos etape atliktu VAI
suskirstymu į grupes pagal pasirinktus požymius (šiuo atveju – „taiko KVM“ ir „netaiko
KVM“), apskaičiuojamas kiekvienos VAI grupės kiekvieno rodiklio aritmetinis vidurkis.
Atliekamas rodiklių palyginimas tarp VAI grupių, nustatomi grupių skirtumai. Atkreiptinas
dėmesys, kad, jeigu rodiklio reišmė yra didesnė, tai ne visada atspindi geresnį rezultatą (pvz.,
didesnė laiku atsakytų gyventojų kreipimųsi dalis rodo geresnį gyventojų aptarnavimo rezultatą,
tačiau santykinai didesnis užimtų pareigybių skaičius rodo žemesnį efektyvumą).
Kadangi rodiklių rinkinys sudarytas laikantis prielaida, kad KVM taikymas daro teigiamą

įtaką VAI veiklos efektyvumui ir rezultatams, tačiau šis ryšys nėra tiesioginis (taikomas metodas
ne visada yra tiesiogiai nukreiptas į parinktų rodiklių gerinimą), o ir jo poveikis pasireiškia su
tam tikru vėlavimu, vienerių metų rezultatai gali būti nulemti įvairių atsitiktinių faktorių. Todėl
stebėsena turi būti vykdoma sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima identifikuoti
dėsningus skirtumus, būdingus KVM taikančioms ir netaikančioms VAI (dėsningi skirtumai ir
atspindi KVM taikymo poveikį išskirtoms VAI veiklos sritims arba bendriesiems veiklos
rodikliams).

Trečias žingsnis. KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo ir VPI tyrimo rezultatų
apjungimas. Analogiškai kaip ir antrajame etape, pagal VAI priskirtus požymius pagal KVM
stebėsenos tyrimo rezultatus (pvz., „taiko KVM“ / „netaiko KVM“), kiekvienai iš VAI grupių
(„taiko KVM“ / „netaiko KVM“)

apskaičiuojamas VPI aritmetinis vidurkis (bendras,

papildomai esant poreikiui gali būti apskaičiuojamas vidurkis ir pagal atskiras paslaugų grupes).
Atliekamas šių vidurkių palyginimas, kurio metu nustatomi paslaugų (arba paslaugų grupių)
indeksų skirtumai. Didesnis indeksas reiškia geresnį rezultatą.
Kadangi VPI ir KVM taikymo VAI ryšys ne visada yra tiesioginis, o jų sąsaja paremta
prielaida, kad KVM taikymas ilgesniu laikotarpiu turėtų pagerinti galutinį VAI veiklos rezultatą
– paslaugų teikimą vartotojui, ir šis poveikis pasireiškia su tam tikru vėlavimu, vienerių metų
rezultatai gali būti nulemti įvairių atsitiktinių faktorių. Todėl stebėsena turi būti vykdoma
sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima identifikuoti dėsningus skirtumus, būdingus
KVM taikančioms ir netaikančioms VAI.

Ketvirtas žingsnis. KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo, bendrųjų veiklos rodiklių
tyrimo ir VPI tyrimų (atliktų skirtingose VAI) rezultatų apjungimas. Integruojant visų trijų
tyrimų rezultatus, KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo rezultatai įtraukiami kaip VAI
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skiriamasis požymis, pagal kurį vykdomas grupavimas, o bendrieji veiklos rodikliai ir VPI –

įtraukiami kaip atskiri rodikliai su kiekybinėmis išraiškomis. Taigi, apjungiant rezultatus,
pagrindu galima laikyti KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo ir bendrųjų veiklos rodiklių
tyrimo apjungimą, o VPI tyrimo rezultatai yra integruojami kaip papildomas rodiklis, kiekvienos
VAI bendrųjų veiklos rodiklių rinkinį papildant VPI. Atliekamas išskirtų (sugrupuotų) VAI
grupių rodiklių vidurkių palyginimas, kurio metu nustatomi skirtumai tarp VAI grupių.
Esant poreikiui galima įtraukti ir VPI atskiromis paslaugų grupėmis (kaip atskirus
rodiklius; pvz., švietimo paslaugų VPI, socialinių paslaugų VPI), tačiau tai lengviau pritaikoma
organizacijos lygmenyje (ji kaupia visus duomenis), ypač tuo atveju, jei VPI nėra atliekami
centralizuotai (reikia surinkti daugiau duomenų, paslaugų grupės turi būti palyginamos ir pan.).
Kadangi apjungtas rodiklių rinkinys sudarytas laikantis prielaidos, kad KVM taikymas
daro teigiamą įtaką VAI veiklos efektyvumui ir rezultatams, tačiau šis ryšys nėra tiesioginis
(taikomas metodas ne visada yra tiesiogiai nukreiptas į parinktų rodiklių gerinimą), o ir jo
poveikis pasireiškia su tam tikru vėlavimu, vienerių metų rezultatai gali būti nulemti įvairių
atsitiktinių faktorių. Todėl stebėsena turi būti vykdoma sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų
galima identifikuoti dėsningus skirtumus, būdingus KVM taikančioms ir netaikančioms VAI.
Apibendrinta stebėsenos rezultatų integravimo schema pateikiama Paveiksle 16. Priede Nr.
8 pateikiamas duomenų integravimo pavyzdys remiantis trijų savivaldybių (Vilniaus miesto,
Pagėgių ir Kretingos rajono), kuriose 2011 m. buvo atlikti visi Stebėsenos metodikoje numatyti
tyrimai, tyrimų rezultatais.
Vykdant kompleksinę stebėseną, susidedančią iš Stebėsenos metodikoje siūlomų tyrimų,
svarbu atkreipti dėmesį:

▪

Integruojant tyrimų rezultatus svarbu suderinti ataskaitinius laikotarpius. KVM
stebėsenos tyrimas atspindi situaciją apklausos atlikimo momentu, tačiau klausimai apie
tai, kada pradėtas taikyti KVM, leidžia nustatyti ar tam tikrais metais organizacijoje
buvo, ar nebuvo taikomas KVM. VPI tyrimas atspindi respondentų vertinimus apklausos
atlikimo momentu bei jo patirtį per praėjusius 12 mėn. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo
rezultatai atspindi praėjusių kalendorinių metų informaciją. Pvz., integruojant KVM
taikymo VAI stebėsenos tyrimo ir bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo rezultatus, ir skirstant
VAI į grupes ,svarbu įvertinti nuo kurių metų KVM pradėtas taikyti VAI.

▪

Kadangi rodiklių rinkinys sudarytas remiantis prielaida, kad KVM taikymas daro
teigiamą įtaką VAI veiklos efektyvumui, rezultatams ir vartotojų pasitenkinimui, tačiau
šis ryšys nėra tiesioginis (taikomas metodas ne visada yra tiesiogiai nukreiptas į parinktų
rodiklių gerinimą), o ir jo poveikis pasireiškia su tam tikru vėlavimu, vienerių metų
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rezultatai gali būti nulemti įvairių atsitiktinių faktorių. Todėl stebėsena turi būti vykdoma
sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima empiriškai identifikuoti dėsningus
skirtumus. Dėsningi skirtumai išryškėja tik atliekant masinį stebėjimą ir gali būti
nepastebimi tiriant pavienius faktus.

▪

Stebėsenos metodika gali būti pritaikoma 2 būdais:
1) tarp-organizaciniu lygmeniu – atliekamas stebėsenos metu atliktų tyrimų palyginimas
tarp VAI, taikančių ir netaikančių KVM;
2) organizacijos lygmeniu – atliekamas stebėsenos metu atliktų organizacijos tyrimų
palyginimas laike, t.y. stebima vienos organizacijos tyrimų rezultatų kaita siejant juos su
KVM taikymo organizacijoje pokyčiais.
Vertinant

stebėsenos

metodikos

pritaikomumą,

reikšmingesnė

metodika

tarp-

organizaciniame lygmenyje, kuris atspindi platesnį požiūrį ir yra siekiama apibendrinti

įvairių KVM taikymo poveikį; tuo tarpu 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).
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8.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS STEBĖSENOS METODIKOS TAIKYMUI
Rengiant Stebėsenos metodiką buvo atlikta ES valstybių KVM taikymo viešajame

sektoriuje patirties apžvalga, siekiant nustatyti efektyviausią KVM taikymo poveikio VAI ir VAI
teikiamų paslaugų vartotojams stebėsenos būdą. Apžvelgus matavimo priemones ir sukurtas
metodikas, taikomas siekiant įvertinti viešojo administravimo veiklos efektyvumą ES valstybėse,
pastebėta, kad daugelyje ES šalių taikomi panašūs KVM, pavyzdžiui, EFQM, BVM,
Subalansuoti veiklos rodikliai, įsivertinimas, vartotojų pasitenkinimo tyrimai, kokybės
barometrai, vidaus ir išorės auditai, tačiau dažniausiai minėti įrankiai naudojami

decentralizuotai.

Svarbus

vaidmuo

nustatant

veiklos

efektyvumą

tenka

vartotojų

pasitenkinimo matavimui. Šioje srityje daugiausia pažengusios šalys yra Slovėnija ir
Portugalija, iš dalies – Bulgarija, turinčios centralizuotą viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo
stebėsenos / palyginimo sistemą. Rengiant Stebėsenos metodiką, buvo atsižvelgta į šių šalių
gerąją patirtį. Stebėsenos metodika parengta vadovaujantis prielaida, kad KVM taikymas VAI
lemia geriau vykstančius procesus organizacijoje, o tai savo ruožtu turi įtakos teikiamų paslaugų
kokybei.

Stebėsenos metodika skirta matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir jos teikiamų
viešųjų / administracinių paslaugų vartotojams.
KVM taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos VAI stebėsenos modelį sudaro
Bendroji ir Poveikio / pokyčių VAI ir jos teikiamų paslaugų vartotojams stebėsena. Bendroji

stebėsena vykdoma remiantis KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimais. Poveikio stebėsena
apima poveikio / pokyčių matavimą VAI ir jos teikiamų paslaugų vartotojui. Poveikį VAI
atspindi bendrieji veiklos rodikliai, o poveikį jos teikiamų paslaugų vartotojui gali atspindėti
tiek bendrieji veiklos rodikliai, tiek vartotojų pasitenkinimo indeksas.

KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo tikslas – įvertinti kokybės vadybos metodų
taikymo VAI esamą situaciją, rezultatus, taip pat nustatyti problemas ir kliūtis, ribojančias
viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumą ir kokybę. KVM stebėsenos tyrimo
uždaviniai:

▪

fiksuoti situaciją apie įdiegtus / planuojamus diegti kokybės vadybos metodus ir

priemones bei jų įgyvendinimo stadijas VAI;

▪

nustatyti kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymo sunkumus ir priežastis,

trukdančias diegti ir / ar sertifikuoti (išoriškai vertinti) kokybės vadybos modelius;

▪

nustatyti kokybės vadybos gerinimo iniciatyvas VAI ir įvertinti planuojamus VAI

veiksmus kokybės vadybos srityje.
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Rekomendacijos KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimui:
Rinkti duomenis apie Siekiant fiksuoti bendrąją informaciją apie Lietuvos VAI situaciją
visų KVM taikymą

kokybės vadybos gerinimo srityje, rekomenduojama būsimųjų tyrimų
metu rinkti duomenis apie visų ataskaitoje minimų KVM,

įskaitant „vieno langelio“ principą, taikymą, o su „vieno langelio“
principo įgyvendinimo situacija susijusią informaciją rinkti ir
sisteminti VRM kiekvienais metais atliekamų VAI apklausų apie jose
taikomą

„vieno

langelio“

principą

metu.

Kita

vertus,

rekomenduojama siaurinti ir tikslinti KVM tyrimo apimtį.

Rinkti

informaciją Rekomenduojama KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo metu rinkti

apie

„Viešųjų informaciją apie Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo

paslaugų

vartotojų indekso apskaičiavimo metodikos (Lietuvos Respublikos vidaus

pasitenkinimo indekso reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-339 (Žin.,
apskaičiavimo

2009, Nr. 81-3391) taikymą vykdant piliečių / vartotojų

metodikos“ taikymą

apklausas.

Savęs

vertinimo Atliktų tyrimų metu nustatyta, kad VAI savęs vertinimo procedūra

metodas ar pagal jį yra savireguliacijos instrumentas, nukreiptas į VAI darbuotojų
rodiklis veiklos savianalizę ir tobulintinų veiklos sričių identifikavimą, savęs

nustatytas

nelaikytinas integralia įvertinimo ataskaita yra vidinis VAI dokumentas, todėl savęs
Stebėsenos metodikos vertinimo metodas ar pagal jį nustatytas rodiklis nelaikytinas
integralia Stebėsenos metodikos dalimi. Vykdant stebėseną,

dalimi

informaciją

apie

VAI

savęs

vertinimo

procedūros

atlikimą

rekomenduojama kartotinių KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimų
metu.

Į

anketos Rekomenduojama, kad į KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo

tyrimo

klausimus

turi anketos klausimus atsakytų už kokybės vadybą, piliečių

atsakyti už kokybės aptarnavimą, veiklos valdymą atsakingas tyrime dalyvaujančios
piliečių organizacijos darbuotojas, o anketoje pateikti duomenys būtų

vadybą,

aptarnavimą, veiklos išsaugomi organizacijos viduje tam, kad vykstant darbuotojų kaitai
valdymą

atsakingas būtų išlaikytas informacijos tęstinumo ir pokyčių stebėjimo principas.

darbuotojas;
duomenys turi būti
išsaugomi
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organizacijos viduje

Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tikslas – įvertinti KVM taikymo poveikį VAI ir jos
teikiamų paslaugų vartotojui. Sudarytas bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys susideda iš 8
rodiklių ir atspinti 2 KVM taikymo VAI poveikio sritis:

▪

poveikis organizacijai, atspindi finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo

efektyvumą, dėmesį žmogiškųjų išteklių kvalifikacijai (darbuotojų kvalifikaciją laikant viena
pamatinių organizacijos veiklos kokybės prielaidų), procesų efektyvinimui (pvz., informacinių
technologijų panaudojimui);

▪

poveikis vartotojui, atspindi asmenų aptarnavimo kokybę (atitikimą nustatytų

paslaugų teikimo reikalavimų) ir patogumą vartotojui (paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę).
Nustatyti šie 8 bendrieji veiklos rodikliai:
-

institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos, % (finansų rodiklis);

-

finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų,
Lt/gyv. (finansų rodiklis);

-

užimtų pareigybių skaičius, vnt./gyv. (darbuotojų rodiklis);

-

kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus, val./pareigybei
(darbuotojų rodiklis);

-

gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo
ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklės, išnagrinėtų nustatytais terminais,
dalis, % (vartotojų aptarnavimo rodiklis);

-

e-paslaugų prieinamumas pagal brandos (1–5) lygmenį, % (elektroninio
prieinamumo (modernizacijos) rodiklis);

-

Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius, vnt./ 10 000 gyv.
(skaidrumo rodiklis);

-

Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, vnt. /10 000 gyv. (skaidrumo
rodiklis).

Poveikis atskiroms VAI veiklos sritims nustatomas atliekant palyginimą, galimi 2
atvejai:

▪

Palyginimas tarp VAI. Atliekamas KVM taikančių ir netaikančių VAI rodiklių
palyginimas ir identifikuojamos sritys, kuriose KVM poveikis yra ryškiausias.
Palyginimui atlikti, lyginamos VAI yra suskirstomos į grupes pagal KVM taikymą ir
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apskaičiuojami rodiklių vidurkiai kiekvienai išskirtai VAI grupei, atliekamas palyginimas
ir identifikuojami skirtumai tarp išskirtų VAI grupių.

▪

VAI lygmenyje. Atliekamas VAI bendrųjų veiklos rodiklių palyginimas skirtingais
laikotarpiais (stebima kaita), atsižvelgiant į KVM taikymo VAI pokyčius. Palyginimui
atlikti VAI lygmenyje papildomų skaičiavimų nereikia, analizuojama apskaičiuotų
rodiklių kaita, siekiant nustatyti kaip KVM taikymo VAI pokyčiai atsispindi stebimų
rodiklių rezultatuose.

Rekomendacijos Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimui:
Peržiūrimas

ir Siekiant užtikrinti bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tęstinumą,

koreguojamas veiklos veiklos rodiklių rinkinys iš esmės neturėtų keistis; tačiau turėtų
rodiklių rinkinys

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).

Vartotojų pasitenkinimo indekso matavimas yra kompleksinė Stebėsenos dalis, kurios
paskirtis – matuoti KVM taikymo poveikį VAI teikiamų paslaugų vartotojams. Vartotojų
pasitenkinimo tyrimo tikslas – siekiant tobulinti VAI veiklą ir į vartotoją orientuotą požiūrį,
ištirti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis viešosiomis / administracinėmis paslaugomis ir
nustatyti VPI. Vartotojų pasitenkinimo matavimui rekomenduojama taikyti Viešųjų paslaugų

vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką. Kaip apibrėžta šioje metodikoje,
viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimui matuoti ir VPI nustatyti rekomenduojamas

kiekybinis tyrimas, tiesioginė apklausa (interviu) bei rekomenduotina taikyti ir kokybinius
tyrimo metodus – stebėjimą dalyvaujant („slaptas vartotojas“), fokusuotas diskusijų
grupes ir kt. Svarbu pažymėti, kad prieš pradedant organizuoti vartotojų tyrimus, kiekviena
VAI turi apsibrėžti, kas yra jos vartotojas ir koks jo vaidmuo paslaugos atžvilgiu.

Rekomendacijos vartotojų pasitenkinimo matavimo tyrimams
Rekomenduojama

Atliekant

vartotojų

sumažinti tiriamų sričių (reprezentatyvias

pasitenkinimo
gyventojų
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tyrimus
teritorijos

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

tirti

paslaugų

tas duomenis,

rekomenduojama

sumažinti

tiriamų

sričių

/

grupes, paslaugų skaičių ir atsisakyti tirti tas paslaugų grupes,

kuriomis naudojasi labai kuriomis naudojasi labai mažas gyventojų skaičius (arba
mažas

gyventojų specifinė jų grupė) (pavyzdžiui, žemėtvarkos srities paslaugos,
paslaugos verslui). Šių sričių aptarnavimo kokybės tyrimus

skaičius

rekomenduojama atlikti tiesiogiai apklausiant šių paslaugų

tikslinę

grupę

–

tai

yra,

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

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

paslaugų
aspektų skaičių

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).

Bendras

savivaldybės Vartotojų pasitenkinimo matavimo klausimyną reikėtų papildyti

administracijos
vertinimas

darbo klausimu apie bendrą savivaldybės administracijos darbo
vertinimą. Ši dalis galėtų apimti ir klausimus, susijusius ir su
kitais bendrais savivaldybės veiklos aspektais – pavyzdžiui,
informacijos teikimą, darbuotojų mandagumą, interneto puslapį,
darbo laiką, darbo organizavimą ir pan. Tokiu atveju atskirose
paslaugų srityse šių klausimų būtų atsisakoma, kadangi tyrimų
praktika rodo, kad tokie dalykai paprastai vertinami panašiai
visose paslaugų srityse, jie yra bendri visai savivaldybės
administracijai. Tuo tarpu personalo kompetencija, reakcijos
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greitis, problemų / klausimų sprendimas gali būti tiriami ir
kiekvienai sričiai atskirai.
Rekomenduojama

Vartotojų

naudojimosi

viešosiomis

/

administracinėmis paslaugomis pasitenkinimo anketa 2012 m. tyrimui
pateikte Priede 8.

įvairesnius Ateityje

Taikyti
tyrimo

metodus

atliekant

(tiek aptarnavimo

vartotojų

vertinimo

pasitenkinimo

tyrimus

matavimo

rekomenduojama

ir

taikyti

įvairesnius tyrimo metodus. Pavyzdžiui, VAI, siekdamos

VRM, tiek VAI)

motyvuoti

darbuotojus

norėdamos

patikrinti

teikti

kokybiškesnes

aptarnavimo

kokybę

paslaugas

ar

(pavyzdžiui,

sudalyvavus bendravimo su klientu, kokybiško aptarnavimo ar
pan. mokymuose), galėtų atlikti „slapto lankytojo / vartotojo“
tyrimus.

Bendros rekomendacijos Stebėsenos metodikos taikymui:
Sukurti

palyginamojo Rekomenduojama sukurti įrankį, leidžiantį surinkti, kaupti ir
lyginti įvairiapusius duomenis apie VAI veiklą, tai yra: KVM,

vertinimo sistemą

taikomus / diegiamus VAI, bendruosius veiklos rodiklius ir atliktų
vartotojų

pasitenkinimo

viešosiomis

/

administracinėmis

paslaugomis matavimo tyrimo, jei toks 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.

laikotarpiu Įgyvendinant Stebėsenos metodikoje apibrėžtą siekį matuoti KVM

Panašiu
vykdyti

tiek

KVM taikymo poveikį VAI ir jos teikiamų viešųjų / administracinių

taikymo VAI stebėsenos, paslaugų vartotojams, svarbu panašiu laikotarpiu vykdyti tiek
tiek

bendrųjų

rodiklių

bei

veiklos KVM taikymo VAI stebėsenos, tiek bendrųjų veiklos rodiklių
vartotojų bei vartotojų pasitenkinimo tyrimus. Siekiant palyginamumo,

pasitenkinimo tyrimus

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

Už Stebėsenos metodikos Stebėsenos metodika turėtų tapti praktiniu įrankiu tiek VRM,
įgyvendinima atsakinga vykdant stebėseną ir inicijuojant stebėsenos tyrimus, tiek VAI,
siekiančioms matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir jos teikiamų

institucija - VRM

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 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 Stebėsenos metodikos įgyvendinimą atsakingai institucijai
taikymą Lietuvos VAI

rekomenduojama skatinti šios metodikos taikymą Lietuvos
VAI, rengiant viešinimo renginius, dalinantis gerąja patirtimi
įgyvendinant Stebėsenos metodikoje apibrėžtus uždavinius,
inicijuojant šios metodikos įgyvendinimui reikalingus tyrimus.

Stebėsenos metodika gali Nors Stebėsenos metodika gali būti pritaikoma 2 lygmenimis –
būti

pritaikoma

lygmenimis,
reikšmingesnė
organizaciniame

2 tiek

tarp-organizaciniu

Stebėsenos

metodika

ir

organizacijos

reikšmingesnė

lygmeniu,

tačiau

tarp-organizaciniame

tarp- lygmenyje, kuris atspindi platesnį požiūrį ir yra siekiama
apibendrinti įvairių KVM taikymo poveikį. Organizacijos
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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).
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PRIEDAI
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Priedas Nr. 1. Viešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumo stebėsenos Europos viešojo administravimo tinklo (EUPAN)
narėse apžvalga
Klausimas

1. Ar yra centralizuota
viešojo sektoriaus
efektyvumo stebėsenos
/ palyginimo sistema

2. Jei tokia sistema yra,
kokie yra pagrindiniai jos
elementai (antrinė
informacija / vidinė
informacija / vartotojų
tyrimai / vartotojų
pasitenkinimo tyrimai /
įsivertinimo įrankiai
(Bendrojo vertinimo
modelis)? Ar šie įrankiai
integruoti į vieningą
modelį, skirtą viešojo
sektoriaus veiklos
efektyvumui stebėti, ar
taikomi atskirai?

3. Kokios matavimo
priemonės / metodikos
taikomos siekiant
įvertinti viešojo
sektoriaus
organizacijų veiklos
efektyvumą?

4. Kaip viešojo sektoriaus
organizacijos lyginamos
tarpusavyje? Koks yra
palyginimo duomenų
pasiekiamumas – viešas ar
skirtas tik palyginamoms
organizacijoms?

5. Kaip organizacijos dalinasi
gerosios praktikos pavyzdžiais?
Kaip veiklos efektyvumo
vertinimo rezultatai taikomi ir
skleidžiami?

6. Jei yra, tai kokie ateities planai
plėtojant viešojo sektoriaus
organizacijų veiklos efektyvumo
vertinimo (palyginimo)
centralizuotą sistemą?

Bulgarija

Toks įrankis yra, tai
- informacinė
sistema, skirta
vyriausybės
programos
įgyvendinimo ir
viešojo
administravimo
tikslų pasiekimo
stebėsenai atlikti.
Šiuo metu sistema
nefunkcionuoja, nes
yra tobulinama.

Internete (online)
sukurta platforma,
kurią sudaro 389
indikatoriai, apimantys
įvairias politikos sritis.
Tai suteikia galimybę
platformos
naudotojams rengti
ataskaitas apie
uždavinių pasiekimą
bei vykdyti objektyvią
visų sektorių stebėseną.
Platformos modulį
sudaro prioritetai,
tikslai, priemonės ir
įgyvendinimo terminai.
Visos administracijos
teikia duomenis
sistemai (20 esminių
politikos sričių,
kiekviena jų turi

Taikoma
metodologija,
skirta išorinei
(horizontaliai)
valstybės
institucijų
kontrolei
(metodologija
neišversta į anglų
kalbą).

Atsakymas nepateiktas

Rengiama metinė
administracijos ataskaita.
Dalinamasi gerosios patirties
pavyzdžiais per kasmetinius
mokymus, organizuojamus
Viešojo administravimo
instituto. Vyksta viešos
diskusijos, kurių metu
dalinamasi specifine
patirtimi.

Ateityje ketinama patobulinti
informacinę sistemą.
Administracijų finansinis
efektyvumas stebimas Audito
rūmų. Kaip administracijos
laikosi įstatymų stebi
Generalinė inspekcija.
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Vengrija

Nėra.
Yra centralizuota
BVM duomenų
bazė, talpinanti
informaciją apie
visus BVM
taikytojus, kurie šį
kokybės vadybos
metodą diegė
internetu,
pasitelkiant centrinę
„on line“ sistemą,
tačiau
organizacijoms
prieinami tik jų
pačių duomenys.

atitinkamus
indikatorius).
Skirtingi sektoriai ir
sritys taiko įvairių
modelių atskiras
sistemas. Nėra
vieningo požiūrio.

Organizacijų
veiklos
efektyvumui
vertinti taikomi 3
šaltiniai:
- Išorinis:
vartotojų
pasitenkinimo
tyrimai.
- Vidinis: BVM,
EFQM, sektoriniai
kokybės modeliai
(pvz. švietimo
sektoriuje).
- Vadybinis:
centrinės
priežiūros /
kontrolės
organizacija
atitinkamame
sektoriuje / srityje
(pvz. Nacionalinė
darbo birža,
kontroliuojanti
regioninius
padalinius) nustato
rezultatų / poveikio
(output / outcome)
indikatorius, kurie
yra matuojami ir
naudojami kaip
pagrindas
palyginimui.

Įsivertinimo ataskaitos,
tobulinimo planai
dažniausiai skelbiami
organizacijų interneto
svetainėse, tokiu būdu
informacija prieinama
viešai.

Centralizuotų iniciatyvų
pasidalinti gerosios
praktikos pavyzdžiais nėra,
tačiau tai vyksta
horizontaliai teritoriniame
lygmenyje (pvz. šalies visos
viešos institucijos) arba
palyginimas vyksta tam
tikroje organizacijoje
vertikaliai (pvz. Nacionalinė
darbo birža turi daug
padalinių visoje šalyje,
padaliniai lyginami
tarpusavyje). Organizacijos
gali lyginti duomenis įvairių
įvykių metu (pvz.
konferencijos, mokymai ir
kt.) arba individualaus tinklo
pagalba.

Sukurtas centralizuotas Evyriausybės žinių portalas
(www.etudasportal.gov.hu).
Skiltyje „Gerų pavyzdžių
bazė“ kiekviena vieša
organizacija skatinama
paskelbti savo gerosios
praktikos pavyzdį, susijusį su
organizacijos (kokybės)
pagerinimu.
Atsakant į papildomai užduotą
klausimą apie Vartotojų
pasitenkinimo barometrą
(angl.: CS Barometer)
pateikta informacija. 2005 m.,
2006 m. ir 2008 m. viešojo
sektoriaus administracijose
buvo taikyti vartotojų
pasitenkinimo tyrimai.
Duomenys buvo gaunami
individualių interviu metu,
reprezentatyviai atrinkus
respondentus – Budapešto ir
kaimo vietovių gyventojus
(2000 interviu kasmet). 2005
m. tyrimas buvo skirtas
socialiniam suvokimui /
sprendimams / pasitenkinimui
viešosiomis paslaugomis
ištirti. 2006 m. tyrimas apėmė
18 faktorių, susijusių su
viešosiomis paslaugomis,
respondentai svarbumą ir
pasitenkinimą vertino 4 balų
skalėje. 2008 m. tyrimas buvo
skirtas bendrai įvertinti
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Ukraina

Nėra.

Vokietija

Nėra.

Italija

Nėra.
Tačiau neseniai
įvykus viešojo
administravimo
reformai buvo
įsteigta

Ukrainos valstybės
tarnybos departamentas
pats taiko veiklos
kokybės vadybos
sistemą, atitinkančią
ISO standartą
9001:2009, atitinkantį
tarptautinį standartą
ISO 9001:2008
Kokybės vadybos
sistemos –
reikalavimai.
Yra taikoma daugybė
iniciatyvų (EFQM,
BVM, Subalansuoti
veiklos rodikliai,
įsivertinimas, vartotojų
pasitenkinimo tyrimai),
tačiau atsakomybės
decentralizuotos, net ir
ministerijose.

--

Ukrainos valstybės
tarnybos
departamentas
nuolat stebi ir
vertina savo veiklą,
atsižvelgiant į ISO
9001:2009
standartus.

Nėra sisteminio
palyginimo visos
valstybės tarnybos
administracijoje.

Ukrainos valstybės tarnybos
departamentas nuolat
analizuoja gerosios patirties
pavyzdžius valstybės
tarnautojų paslaugų srityje ir
viešojo sektoriaus
administracijose.

Svarbus vaidmuo
matuojant veiklos
efektyvumą tenka
vartotojų
pasitenkinimo
matavimui.

Organizacijos lyginasi
skirtingose srityse, tačiau
tai vyksta decentralizuotai
ir duomenys dažniausiai
viešai nėra prieinami.
Egzistuoja sisteminis
palyginimas valstybės
centrinės vyriausybės
administracijos lygmeniu.

Neseniai įvykusi
viešojo
administravimo
reforma apibrėžė
organizacijų
veiklos

Dauguma administracinių
duomenų yra viešai
prieinami organizacijų
interneto svetainėse. Kai
kuri informacija, susijusi
su veiklos efektyvumo

Daug iniciatyvų (inovacinių)
žinių vadybos srityje tarp
įvairių departamentų (pvz.
Vidaus reikalų ministerija ir
Humbold universitetas
Berlyne vykdo tyrimą ir
kuria internete (online)
procesų nacionalinę
biblioteką
(www.prozessbibliothek.de),
skirtą visų lygių
administracijoms.
Biblioteka, kaip integrali
bendruomenės platforma,
yra vieta, skirta sėkmingos
praktikoms pristatyti.
Nuo 1994 m. dalinamasi
gerąja patirtimi, įsteigtas
apdovanojimas „Šimtas
projektų piliečių
aptarnavimo srityje).
Daugelis projektų,

valstybės tarnautojų
paslaugas, taip pat piliečių /
vartotojų poreikius ir
lūkesčius, keliamus viešajam
administravimui.
Atsakymas nepateiktas.

Dėl Vokietijoje
egzistuojančios federalinės
valdžios sistemos nėra planų
centralizuoti veiklos vertinimo
/ lyginimo sistemas.

Atsakymas nepateiktas.
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nepriklausoma
įstaiga (CiVIT),
kuri turi keletą
įsipareigojimų,
susijusių viešojo
administravimo
veiklos efektyvumo
stebėsena (daugiau
informacijos
www.civit.it). Be to,
vykdomi kai kurie
projektai, skirti
organizacijų
palyginimui,
skirtingos vietinės
administracijos
veikia kartu kaip
klubai ir lygina
tarpusavyje
indikatorius,
rezultatus. Kaip
pavyzdys gali būti
pateiktas 2007 m.
keleto savivaldybių
(Milanas, Trento,
Modena, Venecija,
Bolzano, Bergamo,
Torino) įsteigtas
Benchmarking
Qclub (daugiau
informacijos apie
tai
http://www.qualita
pa.gov.it/benchmar
king/qclub/).
Nuo 2000 m.
Italijos Viešojo
administravimo

efektyvumą,
(atsižvelgiant į
keletą aspektų: nuo
vartotojų
pasitenkinimo link
piliečių įtraukimo,
nuo kokybės
standartų link
skaidrumo).
Viešojo
administravimo
departamentas
skatina viešojo
administravimo
organizacijas
taikyti tam tikrus
įrankius ir
metodologijas,
siekiant paslaugų
kokybės ir veiklos
efektyvumo –
vartotojų
pasitenkinimo
tyrimai, piliečių
vertinimo metodai,
kokybės
barometras, BVM,
įsivertinimas.

vertinimu yra skelbiama
CIVIT portale: vertinimo
sistemos, veiklos planai,
kokybės standartai,
skaidrumo planas
(daugiau informacijos
apie tai
http://www.civit.it/?page
_id=3300).

skatinančių inovacijas ir
kokybės gerinimą viešajame
administravime, skleidžia
informaciją ne tik dėl prizo
gavimo, bet ir siekdamos
pasilyginti tarpusavyje. Nuo
2005 m. įsteigtas Kokybės
apdovanojimas, pagrįstas
BVM modeliu, kas antri
metai teikiamas Viešojo
administravimo ir inovacijų
ministerijos kartu su Italijos
pramonės konfederacija,
Italijos kokybės
apdovanojimo asociacija ir
Vartotojų nacionaline
konferencija. Siekiama
apdovanoti organizacijas,
sėkmingai taikančias
įsivertinimo įrankius
(daugiau informacijos apie
tai
http://www.qualitapa.gov.it
/centro-risorsecaf/iniziative/premioqualita/).
Nacionalinis inovacijų
prizas, įsteigtas 2009 m.,
skirtas apdovanoti labiausiai
inovacinius gerosios patirties
pavyzdžius pramonės,
paslaugų, dizaino, viešojo
administravimo, universitetų
sektoriuose. Iniciatyva „Ne
vien tik tinginiai“ vykdoma
nuo 2008 m. Skatinamos
gerosios patirties viešajame
administravime praktikos.
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Slovėnija

departamentas
paskirtas atsakingu
už BVM taikymo
skatinimą ir
informacijos
sklaidą centriniame
ir vietos lygmenyse
(šiuo metu Italija
pasižymi didžiausiu
užsiregistravusių
BVM taikytojų
skaičiumi. (daugiau
informacijos apie
tai
http://www.qualita
pa.gov.it/centrorisorse-caf/)
Viešųjų politikų
monitoringas ir
efektyvumas
(http://www.svrez.
gov.si/en/areas_of
_work/developmen
t_planning_and_str
uctural_adjustment
s/monitoring_and_
efficiency_of_polici
es/)
Viešųjų politikų
plėtros ir tikslų
pasiekimai bei
strateginių
dokumentų
įgyvendinimas yra
stebimas keleto
programų ir
indikatorių,
parengtų

Kai kurios administracijos
jungiasi į teminius klubus:
kokybės klubas,
benchmarking‘o klubas,
atskaitingumo klubas.
Pagrindinis tokių klubų
tikslas – dalintis gerąja
patirtimi, mokytis iš
partnerių. Institucinis
tinklalapis
(www.qualitapa.gov.it),
skirtas informacijos apie
gerąją patirtį sklaidai,
skatinantis viešojo
sektoriaus organizacijas
optimizuoti veiklą.
Paprastai viešojo
administravimo
organizacijos derina
skirtinų šaltinių
matavimus ir
indikatorius – tai gali
būti valdymo
indikatoriai, vartotojų
pasitenkinimo tyrimų
duomenys, darbuotojų
pasitenkinimo tyrimų
duomenys, ir vis
daugiau indikatorių
nustatoma atsižvelgiant
į visuomenės interesus.
Pvz. administraciniai
padaliniai derina
indikatorius
atsižvelgiant į BVM
modulio 4 rezultatų
kriterijus (į žmones

Matavimai
(priemonės, vertės)
ir indikatoriai,
susiję su į
rezultatus
orientuotu
biudžetu. (daugiau
informacijos apie į
rezultatus
orientuotą
biudžetą:
http://www.svrez.
gov.si/en/areas_of
_work/developme
nt_planning_and_s
tructural_adjustm
ents/target_orient
ed_budget/)

Administracinių vienetų
palyginimo duomenys
atsižvelgiant į vartotojų
pasitenkinimą yra viešai
pasiekiami:
http://www.mju.gov.si/si
/delovna_podrocja/kakov
ost_v_javni_upravi/zadov
oljstvo_strank_in_zaposle
nih/

Dalinimasis gerąja patirtimi
labai populiarus.
Organizuojamos kokybės
konferencijos (žr. Vidaus
reikalų ministerijos
tinklalapį:
http://www.mju.gov.si/si/de
lovna_podrocja/kakovost_v
_javni_upravi/konference_k
akovosti/)
Daug regioninių iniciatyvų
siekiant dalintis žiniomis ir
patirtimi:
- Teritorinis tinklas,
kuriame dalyvauja įvairios
viešojo administravimo
įstaigos, veikiančios tam
tikroje teritorijoje ir
siekiančios geresnės
kokybės, efektyvumo,
geresnių veiklos rezultatų.

Žr. atsakymą į pirmą
klausimą1 punktą.

Kokybės barometras
Mėnesinis kokybės
barometras taikytas iki 2010
metų. Įvestas 2006 visai
valstybės administracijai,
pagrįstas trumpu klausimynu
vartotojams. Siekta greito
grįžtamojo ryšio iš vartotojų
pusės, taip pat atsakingumo
užtikrinimo iš
administracinės vadovybės
pusės. Klausimyną sudarė 5
klausimai, pirmi keturi –
paslaugų kokybei (vertinama:
valstybės tarnautojo požiūris,
elgsena; atlikto darbo greitis;
tvarkingumas ir
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Portugalija

vyriausybės
kanceliarijos kartu
su tam tikrų
politikų
formuotojais,
atsižvelgiant į
preliminarius
vertinimus.
Sudarant
indikatorių rinkinį,
skaidrumo,
objektyvumo,
tarptautinio
palyginimo ir
duomenų
prieinamumo
elementai turi būti
stebimi. Indikatoriai
– sąsajos tarp
programų ir
biudžeto.

orientuoti rezultatai; į
piliečius / klientus
orientuoti rezultatai;
poveikis visuomenei ir
pagrindinės veiklos
rezultatai).

Viešojo
administravimo
veiklos vertinimo
sistema (the
assessment of the
performance in
Public
Administration
(SIADAP)
orientuota į viešųjų
paslaugų teikimą ir
paslaugų teikėjus.
Tai integruotas

Sistema grindžiama
akcentuojant viešojo
administravimo
paslaugų teikimo
tikslus. Rezultatai turi
būti pamatuoti
pasitelkiant nustatytus
valdymo indikatorius.
Tam renkama susijusi
informacija, daugiausia
vidiniai ir išoriniai
pasitenkinimo tyrimai,
atliekami BVM

Atliekant viešųjų
paslaugų vertinimą
- yra pildomas
QUAR
(“Assessment and
Accountability
Framework” /
„Vertinimo ir
atskaitomybės
modelis“),
nustatomi metiniai
tikslai kokybės,
efektyvumo ir

Kiekviena ministerija
atlieka įsivertinimo
analizę ir teikia
apibendrinimą.
Kiekvienoje ministerijoje
atliekama palyginamoji
paslaugų analizė.
Kiekviena organizacija
privalo paskelbti savo
įsivertinimo ataskaitą.
Palyginamosios analizės
ataskaita nėra vieša, skirta
tik vyriausybės nariams,

Pvz. Administracinis centras,
Kokybės jungtinis komitetas,
Vietiniai kokybės klasteriai.
- Lyginimasis
tarpusavyje (angl.:
benchmarking ir
benchlearning) tarp to paties
tipo viešojo administravimo
organizacijų.
- Viešojo
administravimo organizacijų
palyginamoji analizė,
inicijuojant pačioms
organizacijoms (pvz.
Slovėnijos Respublikos
Verslo tobulumo
apdovanojimas, atliekama
kai kurių veiklos
efektyvumo indikatorių
palyginamoji analizė)
- To paties ar
skirtingo tipo organizacijų
keitimasis žiniomis ir
patirtimi, dalinantis
ekspertais (pvz. vidaus
audito).
Gerosios patirties sklaida,
keitimasis patirtimi nėra
skatinamas centralizuotai.
Kai kurie padaliniai lygina
panašius indikatorius
savanoriškais pagrindais.

administracinių įstaigų tvarka
(order of administrative
body). Penktasis klausimas –
atviras, skirtas vartotojų
komentarams ir pasiūlymams
surinkti. Kokybės barometro
rezultatai kas mėnesį buvo
skelbiami:
http://e-uprava.gov.si/euprava/javniStran.euprava?pa
geid=130

Planai – esamos viešojo
administravimo veiklos
vertinimo sistemos rezultatų
monitoringas ir atitinkamų
pakeitimų įvedimas.
Palyginamajai analizei
taikoma matrica su kriterijų
(produktyvumas; kaštų
efektyvumo analizė; pozityvi
ir reikšminga pasiektų
rezultatų teikiant paslaugas
plėtotė, lyginant su praėjusiais
metais; pasiektų rezultatų
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Šveicarija

valdymo ir
vertinimo sistemų
požiūris, leidžiantis
nuolat lyginti
paslaugų
efektyvumą ir tuos,
kurie jas teikia.
Sistema turi tris
komponentus:
1) Viešojo
administravimo
paslaugų
efektyvumo
vertinimo
subsistema
(SIADAP 1);
2) Viešojo
administravimo
srityje dirbančių
vadovų
(„managers“)
efektyvumo
vertinimo
subsistema
(SIADAP 2);
3) Viešojo
administravimo
srityje dirbančių
darbuotojų
efektyvumo
vertinimo
subsistema
(SIADAP 3)
Nėra.

taikytojų.

atskaitomybės
srityse pasitelkiant
valdymo
indikatorius,
nurodant
pamatuojamas
užduotis,
žmogiškuosius ir
finansinius
išteklius tikslų
pasiekimui (jei
būtina). Po
vienerių metų,
įvykdžius vadybos
ciklo etapus,
paslaugų teikėjai
turi atlikti veiklos
įsivertinimą ir
parengti ataskaitą,
nurodant pasiektus
rezultatus, kurie
buvo fiksuoti
QUAR.

sprendžiantiems, kuri
organizacija verta
apdovanojimo,
paskatinimo.

Taikoma daug įvairių
iniciatyvų – EFQM,
BVM, BSC, vartotojų
pasitenkinimo tyrimai.
Tačiau atsakomybės
yra decentralizuotos,

Dalis centrinės
vyriausybės
administracijų
taiko
standartizuotą
veiklos

Skirtingose srityse
vykdomos
benchmarking‘o veiklos,
tačiau tai decentralizuota
ir paprastai viešai
neprieinama. Nėra

tobulumas, fiksuojamas
lyginant su nacionaliniais ir
tarptautiniais standartais;
tikslų tikslinimo / keitimo
laipsnis; nukrypimo nuo tikslų
ir rezultatų analizė) rinkiniu.

Yra daugybė žinių vadybos
iniciatyvų, kurios dažnos ir
inovacinės, vykdomos
bendradarbiaujant su
privačiu sektoriumi. Geras
pavyzdys: “Savoir”

Vyksta intensyvios diskusijos
dėl viešojo sektoriaus
organizacijų veiklos vertinimo
centralizuotos sistemos
sukūrimo (kažkas panašaus į
FLAG, kaip prieš tai
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net ir pačiose
ministerijose.

efektyvumo –
sisteminio palyginimo,
(“Žinoti”)
peržiūros sistemą.
taikomo visai federalinei
(http://www.skmf.net/hom
(FLAG: Führung
administracijai.
e/).
mit
Leistungsauftrag
und Globalbudget).
Taikomas BVM ir vartotojų pasitenkinimo matavimas. Geroji patirtis skleidžiama įvairioms
administracijoms organizuojant bendrus renginius: Gerosios patirties forumai, Kokybės diena,
Modernizavimo diena.

Liuksemburgas

Nėra.

Čekija

Nėra.
Veikia neformali
savivaldybių
asociacija, kurios
veikla nukreipta į
kokybės stiprinimą
lyginantis
tarpusavyje ir
keičiantis gerąja
patirtimi.

Pagrindiniai
benchmarking‘o
komponentai:
antriniai tyrimai,
telefoninės
apklausos,
literatūros
analizė,
dokumentų
peržiūra, patikros
vietoje.

Belgija

Nėra.
Nuo 2010 m.
centrinės
vyriausybės Audito
komitetas (angl. the
Audit Committee of
the Federal
Government
(ACFO) nuolat
teikia informaciją
vyriausybei apie

Taikoma daug
skirtingų
priemonių: BVM
ir kiti
įsivertinimo
įrankiai, EFQM,
Subalansuoti
veiklos rodikliai,
chartijos, skundų
valdymas,
vartotojų

Vidaus reikalų
ministerija organizuoja
vertingumo konkursą
(administracijų, vietos
savivaldos ir jų įsteigtų
organizacijų,
bendruomenės
asociacijų) inovacijų ir
viešųjų paslaugų
kokybės kategorijoje.
Nustatytas vertės
statusas, apibrėžiantis
vertės sąlygas. Viešo
sektoriaus organizacijos
gali varžytis taikant
įvairius metodus: BVM,
BSC, EMAS, ISO ir kt.
Centrinės vyriausybės
lygmenyje nėra sistemos,
skirtos lyginti visą
funkcionuojantį viešąjį
sektorių. Tačiau yra
daugybė pavienių
organizacijų iniciatyvų
siekiant įvertinti jų
veiklos efektyvumą.
Vertinimas atliekamas
pasitelkiant įvairias

Nėra jokios sistemos,
skirtos palyginti
viešojo sektoriaus
organizacijas.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
skelbiami Vidaus reikalų
ministerijos tinklalapyje.

Yra keletas
organizacijų lyginimo
iniciatyvų, tačiau jos
nesusietos metodiškai.
Lyginimasis
tarpusavyje dažnai
vykdomas tarp tos
pačios politikos srities
organizacijų.
Palyginimo duomenys
nėra viešai prieinami.

Organizacijos dalinasi
tarpusavyje gerąja patirtimi,
naudodamos įvairius tinklus,
susitikimų metu diskutuojama
apie veiklos efektyvumo
rezultatus. Informacija apie
veiklas tinkluose nėra viešai
prieinama.

paminėta).

Ateityje planuojama kurti
sistemą ir vykdyti valdymą
atsižvelgiant į tikslus bei
atlikti valstybės tarnautojų
veiklos efektyvumo vertinimą.
Nėra jokių planų dėl
centralizuotos stebėsenos
sistemos sukūrimo.

Atsakymas nepateiktas.
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EFQM

įstaigų vidinės
pasitenkinimo
metodologijas, pvz.
kontrolės
tyrimai. Šios
fokus grupės, tyrimai,
patikimumą ir
iniciatyvos nėra
vidaus / išorės auditai.
įstaigų veiklą
integruotos į
bendrai. Flandrijoje vieningą viešojo
Flandrijos
sektoriaus
bendruomenės
veiklos
vidinio audito
efektyvumo
departamentas
stebėsenos
(IAVA) atlieka
sistemą, o
auditus, skirtus
dažniausiai yra
patikrinti vidinės
taikomos pačios
kontrolės stovį
organizacijos,
visuose Flandrijos
siekiant surinkti
bendruomenės
informaciją ir
padaliniuose. IAVA įvertinti savo
šiuo metu rengia 65 veiklą.
atskirų auditų
ataskaitas ir vientisą
ataskaitą Flandrijos
vyriausybei.
Kai kurios viešojo sektoriaus organizacijos Europoje, įskaitant savivaldybes, savo veikloje taiko EFQM ir yra gavusios pripažinimus. Pvz. Lenkijos savivaldybės.
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Priedas Nr. 2. Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo
institucijose / įstaigose stebėsenos tyrimo anketa

KOKYBĖS VADYBOS METODŲ TAIKYMO
LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR KITOSE
INSTITUCIJOSE / ĮSTAIGOSE
STEBĖSENOS TYRIMO ANKETA
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APKLAUSOS OBJEKTAS
Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), siekdama paskatinti viešojo administravimo institucijas
ir įstaigas savo veikloje efektyviau taikyti kokybės vadybos metodus ir priemones (pvz. Bendrasis
vertinimo modelis, ISO 9000 serijos standartai, „vieno langelio“ principas ir kt.), gerinti piliečių
aptarnavimą ir administracinių bei viešųjų paslaugų teikimą, nuo 2007 m. vykdo kokybės vadybos
metodų ir priemonių taikymo viešojo administravimo sektoriuje stebėseną. Stebėsenos tyrimais
įvertinama kokybės vadybos metodų taikymo esama situacija, taip pat nustatomos problemos ir kliūtys,
stabdančios viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumą ir kokybę. Ši stebėsenos apklausa yra
sudėtinė VRM įgyvendinamo

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Viešojo

administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“ dalis.

APKLAUSOS TIKSLAS
Apklausos metu siekiama įvertinti kokybės vadybos metodų taikymo 2011 m. situaciją, rezultatus,
problematiką bei parengti rekomendacijas dėl intensyvesnio ir efektyvesnio kokybės vadybos metodų ir
priemonių taikymo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. Ši apklausa yra kartotinė, todėl
apklausos metu gauti rezultatai bus palyginti su ankstesnių apklausų rezultatais. Tyrimų ataskaitos
skelbiamos VRM interneto svetainėje „Viešojo administravimo kokybės iniciatyvos“ (www.vakokybe.lt)
skiltyje „Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėsena“.

APKLAUSOS DALYVIAI
Apklausos metu siekiama, kad anketas užpildytų viešojo administravimo ir kitų institucijų ir įstaigų
vadovai arba darbuotojai, atsakingi

už kokybės vadybos metodų diegimą organizacijoje, piliečių

aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimą.

APKLAUSOS ORGANIZATORIAI
Apklausą VRM užsakymu atlieka UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
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ANKETOS PILDYMO INSTRUKCIJA
Anketa pildoma internete. Anketos pildymas turėtų trukti apie 20 min. Spauskite nuorodą „Pradėti“
ir atsakykite į klausimus. Atsakymai pasirenkami pelės pagalba arba reikiamose vietose įvedant
informaciją klaviatūra. Jeigu nespėjate atsakyti į visus anketos klausimus, galite pratęsti anketos pildymą
vėliau, prisijungus tuo pačiu Jūsų įstaigai priskirtu slaptažodžiu (kodu). Ankstesniojo pildymo metu
pažymėti atsakymai bus išsaugoti automatiškai, anketos pildymą tęsite nuo tos dalies, kurioje sustojote.
Apklausa baigiama „Siųsti“ paspaudimu paskutiniame anketos lape.
Apklausa įgyvendinama laikantis konfidencialumo reikalavimų – konkrečių institucijų/ įstaigų
duomenys nebus viešinami. Apklausos rezultatai analizuojami ir pateikiami viešai tik apibendrinta forma,
kur apklausoje dalyvavusių institucijų/ įstaigų pavadinimai nebus minimi.
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O. KLAUSIMAI APIE ORGANIZACIJĄ

O1. Jūsų institucijos/įstaigos tipas:
a) Prezidento kanceliarija, Seimo kanceliarija, Ministro Pirmininko tarnyba
b) Seimui atskaitinga įstaiga
c)
Ministerija
d)
Įstaiga prie ministerijos
e)
Kita ministerijai arba įstaigai prie ministerijos pavaldi įstaiga
f)
Vyriausybės įstaiga
g)
Teismai, Prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija
h)
Savivaldybės administracija
i)
Viešoji įstaiga
j)
Kita: ____________________________________

O2. Jūsų pareigos:
a)
b)
c)
d)
e)

Institucijos/įstaigos vadovas (-ė)
Institucijos/įstaigos vadovo pavaduotojas (-a)
Padalinio (departamento, skyriaus) vadovas (-ė)
Specialistas (-ė)
Kita (detalizuokite): _____________________

O3. Jūsų vardas ir pavardė (įrašykite): _______________________________
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I. BENDRIEJI KLAUSIMAI APIE KOKYBĖS VADYBOS METODUS
1.1. Kokius kokybės vadybos metodus Jūs taikote (esate įsidiegę (vykdę), šiuo metu diegiate (vykdote),
ketinate diegti (vykdyti) 20..-20.. m. [įrašomas artimiausių dvejų metų laikotarpis] , nesate
įsidiegę/neketinate diegti (vykdyti) 20..-20.. m. [įrašomas artimiausių dvejų metų laikotarpis]) savo
institucijos/ įstaigos veikloje?
a)
Esame įsidiegę
(vykdę)

b)
Šiuo
metu
diegiame
(vykdome)

c)
Ketiname
diegti/vykdyti
20..-20.. m.

d)
Nesame
įsidiegę/neketiname
diegti (vykdyti) 20..-20..
m.

1. BVM – Bendrasis
vertinimo modelis
2.
Vieno
langelio
principas
3. ISO 9000 serijos
standartai
4.
Subalansuotų
rodiklių metodas (angl.
Balanced Scorecard BSC)
5. EFQM – Europos
kokybės vadybos fondo
tobulumo modelis
6.
„Liekna“
organizacija / 6 SIGMA
(angl. LEAN/6 SIGMA)
7.
ISO
14001
(aplinkosaugos vadybos
sistema)
8. ISO 27000 (rizikos
valdymo sistema)
9. Piliečių (vartotojų)
lūkesčių dėl paslaugų
kokybės
ir
pasitenkinimo
administracinėmis
ir
viešosiomis paslaugomis
tyrimai
10.
Kita
(prašome
įrašyti): __________

Filtras: Jeigu 1.1. klausimo 1-10 alternatyva yra a arba b
1.2. Kelintais metais Jūsų institucijoje/įstaigoje pradėti taikyti kokybės vadybos modeliai ir
priemonės?
Metai (pasirinkite):
1. BVM – Bendrasis vertinimo modelis
2. Vieno langelio principas
3. ISO 9000 serijos standartai
4. Subalansuotų rodiklių metodas (angl. Balanced Scorecard - BSC)
5. EFQM – Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis
6. „Liekna“ organizacija / 6 SIGMA (angl. LEAN/6 SIGMA)
7. ISO 14001 (aplinkosaugos vadybos sistema)
8. ISO 27000 (rizikos valdymo sistema)
9. Piliečių (vartotojų) lūkesčių dėl paslaugų kokybės ir
administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis tyrimai
10. Kita (prašome įrašyti): ________________

pasitenkinimo
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Filtras: Jeigu 1.1. klausimo 1-10 yra a arba b
1.3. Kokia apimtimi Jūsų institucijoje/ įstaigoje taikomi kokybės vadybos modeliai ir priemonės?
a)
Visoje
institucijoje/
įstaigoje
(išskyrus
teritorinius
padalinius, jei
tokie yra)

b)
Keliuose
struktūriniuo
se
padaliniuose
(išskyrus
teritorinius)

c)
Viename
struktūrinia
me
padalinyje
(išskyrus
teritorinius)

d)
Visoje
institucijoje/
įstaigoje
ir
jos
teritoriniuose
padaliniuose

e)
Viename
teritoriniame
padalinyje

f)
Keliuose
teritoriniuose
padaliniuose

1. BVM –
Bendrasis
vertinimo
modelis
2.
Vieno
langelio
principas
3. ISO 9000
serijos
standartai
4.
Subalansuot
ų
rodiklių
metodas
(angl.
Balanced
Scorecard BSC)
5. EFQM –
Europos
kokybės
vadybos
fondo
tobulumo
modelis
6. „Liekna“
organizacija /
6
SIGMA
(angl.
LEAN/6
SIGMA)
7. ISO 14001
(aplinkosaug
os vadybos
sistema)
8. ISO 27000
(rizikos
valdymo
sistema)
9.
Piliečių
(vartotojų)
lūkesčių dėl
paslaugų
kokybės
ir
pasitenkinim
o
administraci
nėmis
ir
viešosiomis
paslaugomis
tyrimai
10.
Kita
(prašome
įrašyti): _
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II. KLAUSIMAI APIE KOKYBĖS VADYBOS MODELIŲ IR PRIEMONIŲ DIEGIMĄ
INSTITUCIJOJE/ ĮSTAIGOJE
Visi respondentai
2.1.

Kaip manote, kokią įtaką turi (turėjo) žemiau išvardinti veiksniai kokybės vadybos modelių
ir priemonių įdiegimui (arba neįdiegimui) Jūsų institucijoje/įstaigoje:
a)
Šis veiksnys labai trukdo
(trukdė) modelio/priemonės
įdiegimui

b)
Šis veiksnys trukdo (trukdė)
modelio/priemonės įdiegimui

c)
Šis veiksnys modelio/priemonės
diegimui jokios įtakos neturi
(neturėjo)

1. Nepakankamas
vadovų palaikymas
2. Nepakankami
darbuotojų gebėjimai
3. Labai padidėjęs
darbo krūvis
4. Lėšų trūkumas
5. Darbuotojų
palaikymo /
motyvacijos stoka
6. Paslaugų vartotojų
/ piliečių
suinteresuotumo stoka
7. Informacijos
trūkumas apie
institucijos/ įstaigos
vidinius procesus
8. Informacijos
trūkumas apie
modelio diegimo
procesą
9. Trūksta
informacijos apie
įvairių kokybės
vadybos modelių
privalumus ir
trūkumus viešojo
sektoriaus
institucijai/įstaigai
10. Kita
(detalizuokite)
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Filtras: Jeigu 1.1. klausimo 1-10 yra a arba b
2.2. Išskirkite tris svarbiausias problemas, su kuriomis susidūrėte taikydami kokybės vadybos
modelius ir priemones? (galima žymėti ne daugiau 3 problemų Jūsų institucijoje/ įstaigoje
taikomam kokybės vadybos metodui/ priemonei)
a)
Nepakan
kamas
vadovų
palaikym
as

b)
Nepakan
kamas
darbuoto
jų
gebėjima
s

c)
Labai
padid
ėjęs
darb
o
krūvi
s

d)
Lėšų
trūku
mas

e)
Darbu
otojų
palaiky
mo
/
motyva
cijos
stoka

f)
Paslaugų
vartotojų
/ piliečių
suinteresu
otumo
stoka

g)
Inform
acijos
trūkum
as apie
instituc
ijos/
įstaigos
vidinius
procesu
s

h)
Inform
acijos
trūkum
u apie
modelio
diegimo
procesą

i)
Informacij
os
apie
įvairių
kokybės
vadybos
modelių
privalumus
ir
trūkumus
viešojo
sektoriaus
institucijai/
įstaigai
stoka

j)
Jokių
probl
emų
nebuv
o

1. BVM –
Bendrasis
vertinimo
modelis
2.
Vieno
langelio
principas
3.
ISO
9000
serijos
standartai
4.
Subalansuo
tų rodiklių
metodas
(angl.
Balanced
Scorecard BSC)
5. EFQM –
Europos
kokybės
vadybos
fondo
tobulumo
modelis
6.
„Liekna“
organizacij
a
/
6
SIGMA
(angl.
LEAN/6
SIGMA)
7.
ISO
14001
(aplinkosa
ugos
vadybos
sistema)
8.
ISO
27000
(rizikos
valdymo
sistema)
9. Piliečių
(vartotojų)
lūkesčių
dėl
paslaugų
kokybės ir
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pasitenkini
mo
administra
cinėmis ir
viešosiomis
paslaugomi
s tyrimai
10.
Kita
(prašome
įrašyti):
11.
Kita
(prašome
įrašyti):
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III. SPECIFINIAI KLAUSIMAI APIE BENDRĄJĮ VERTINIMO MODELĮ

Klausti, jei institucija/įstaiga taiko arba šiuo metu diegia Bendrąjį vertinimo modelį arba ISO 9000
serijos kokybės vadybos standartus
Filtras: 1.1.1. a arba b
3.1. Kas lėmė Jūsų institucijos/ įstaigos apsisprendimą taikyti Bendrąjį vertinimo modelį?
Prašome įvertinti žemiau pateiktų veiksnių svarbą.
Labai
svarbus
veiksnys

Svarbus
veiksnys

Mažiau
svarbus
veiksnys

Nesvarbu

1. Išaugęs darbuotojų poreikis
kokybei
2. Institucija/ įstaiga siekė įvertinti
savo stipriąsias puses ir sritis
tobulėjimui
3. Noras įtraukti darbuotojus į
institucijos/ įstaigos valdymą
4. Tai buvo vadovybės sprendimas
5. Siekis pagerinti institucijos/įstaigos
veiklą
6. Išaugęs piliečių/ vartotojų poreikis
paslaugų kokybei
7. Dalyvavimas nacionalinėje kokybės
/ Bendrojo vertinimo modelio
konferencijose
8. Politinio pasitikėjimo darbuotojų
iniciatyva gerinti institucijos/ įstaigos
veiklą
9. Kitų analogiškų institucijų/ įstaigų
patirtis
10. Nemokamas kokybės vadybos
modelio diegimas
11. ES fondų finansinė parama
kokybės vadybos priemonių ir
modelių diegimui
12. Kita (įrašykite): ______________

3.2. Kokioje įgyvendinimo stadijoje šiuo metu yra Bendrasis vertinimo modelis Jūsų
institucijoje/įstaigoje?
a)
Įsivertinimas
suplanuotas,
bet
nepradėtas atlikti

yra
dar

b)
Savęs įsivertinimo etapas
(atliekamas arba atliktas
savęs įsivertinimas, rengiama
(parengta)
įsivertinimo
rezultatus
aprašanti
ataskaita)

c)
Veiklos tobulinimo plano
rengimas

d)
Tobulinimo
įgyvendinimas

(rengiamas/parengtas veiklos
tobulinimo planas)

(įgyvendinamas/įgyvendintas
tobulinimo planas)

plano

Filtras: jeigu pažymėta 3.2. b, c arba d
3.2.1. Kelintą kartą jūsų institucijoje/ įstaigoje atliekamas/ buvo atliktas savęs įsivertinimas?
(parašykite skaičių) _______________
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3.2.2. Su kokiomis kliūtimis susidūrėte atlikdami savęs vertinimą? Įvertinkite iškilusių
kliūčių svarbą.
Labai
kliūtis

didelė

Didelė kliūtis

Šis
veiksnys
įtakos beveik
neturėjo

Jokios įtakos

1. Sunkumai suprantant Bendrojo
vertinimo modelio esmę
2. Nepakankama institucijos/įstaigos
patirtis dalintis informacija ir dirbti
komandoje
3. Mokymų ir kvalifikuotų konsultacijų
trūkumas
4. Neaiškus savęs vertinimo etapo
tikslas ir rezultatai
5.
Sunkumai
gaunant
informaciją/duomenis
iš
kolegų,
neatliekančių savęs vertinimo
6. Vadovybės paramos trūkumas
7. Kita (įrašykite): ______________

Filtras: 3.2.c ir d

3.2.3. Su kokiomis kliūtimis susidūrėte rengdami veiksmų tobulinimo planą? Įvertinkite
iškilusių kliūčių svarbą
Labai
kliūtis

didelė

Didelė kliūtis

Šis
veiksnys
įtakos beveik
neturėjo

Jokios įtakos

1. Sunkumai suprantant Bendrojo
vertinimo modelio esmę ir naudą
2. Nepakankama institucijos/įstaigos
patirtis dalintis informacija ir dirbti
komandoje
3. Mokymų ir kvalifikuotų konsultacijų
trūkumas
4. Neaiškus veiksmų tobulinimo plano
rengimo etapo tikslas ir rezultatai
5.
Sunkumai
gaunant
informaciją/duomenis
iš
kolegų,
nerengiančių veiksmų tobulinimo plano
6. Vadovybės paramos trūkumas
7. Nebuvo paskirtas atsakingas asmuo
(asmenys) už veiksmų tobulinimo plano
rengimą
8. Nepatogi veiksmų tobulinimo plano
forma (pavyzdžiui, didelė apimtis ir
kt.)
9. Kita (įrašykite): ______________
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Filtras: 1.1.1. a arba b
3.3. Įvertinkite Bendrojo vertinimo modelio diegimo etapų sudėtingumą:
a)
Labai
sudėtingas
etapas

b)
Sudėtingas
etapas

c)
Nei
sudėtingas,
nei lengvas
etapas

d)
Lengvas
etapas

e)
Labai
lengvas
etapas

f)
Šis etapas dar
nėra
įgyvendinamas

1. Apsisprendimas
dėl
šio
modelio
taikymo
2.
Už
modelio
diegimą atsakingų
asmenų parinkimas
ir paskyrimas
3.
Įsivertinimo
planavimas
4.
Savęs
įsivertinimas
5.
Įsivertinimo
ataskaitos rengimas
6.
Veiklos
tobulinimo
plano
rengimas
7. Tobulinimo plano
įgyvendinimas
8.
Kita
(detalizuokite)

3.4. Kokių rezultatų Jūsų institucijai/įstaigai davė Bendrojo vertinimo modelio taikymas?
Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Visiškai
nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku,
nei nesutinku

Sutinku

Visiškai
sutinku

1. Pagerino veiklos rezultatus
2. Pagerino paslaugų kokybę
3. Pagerino institucijos/ įstaigos
įvaizdį
4.
Padidino
darbuotojų
motyvaciją
5. Pagerino komunikaciją tarp
darbuotojų
6. Pagerino santykius su
politikais
7. Padėjo sutaupyti lėšų
8. Pagerino partnerystės ryšius
su
kitomis
institucijomis/
įstaigomis
9. Padėjo įgyti naudingų žinių
apie Jūsų institucijos/įstaigos
veiklą
10. Padidino piliečių/ vartotojų
pasitenkinimą
administracinėmis ir viešosiomis
paslaugomis,
institucijos/
įstaigos veikla
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3.5. Ar šiuo metu naudojate/planuojate naudoti specialiai Bendrajam vertinimo modeliui
pritaikytus IT įrankius? Jei taip arba ketinate naudoti, detalizuokite.
a)
Diegiame/ naudojame šiuo metu

b)
Nenaudojame
šiuo
metu,
planuojame diegti ateityje

_________________________________
____________________

_________________________________
____________________

bet

c)
Nenaudojame
naudoti

ir

neplanuojame

3.6. Ar ketinate 20..-20.. m. [įrašomas artimiausių dvejų metų laikotarpis] atlikti Bendrojo vertinimo
modelio išorinį vertinimą?
a) Ketiname

b) Neketiname, nes
(detalizuokite):

c) Nesame apsisprendę

_________________________________
_____________________

3.7. Ar ketinate 20..-20.. m. [įrašomas artimiausių dvejų metų laikotarpis] toliau taikyti Bendrojo
vertinimo modelį institucijos/ įstaigos veikloje?
a)

Ketiname

b)
Neketiname, nes
(detalizuokite):

c)

Nesame apsisprendę

_________________________________
_____________________
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IV. SPECIFINIAI KLAUSIMAI APIE ISO 9000 SERIJOS KOKYBĖS VADYBOS
STANDARTUS

Filtras 1.1.3 a arba b
4.1. Kas lėmė Jūsų institucijos/ įstaigos apsisprendimą taikyti ISO 9000 serijos kokybės
vadybos standartus? Prašau įvertinkite žemiau pateiktų veiksnių svarbą.
Labai
svarbus
veiksnys

Svarbus
veiksnys

Mažiau
svarbus
veiksnys

Nesvarbu

1. Išaugęs darbuotojų poreikis kokybei
2. Institucija/ įstaiga siekė įvertinti savo
stipriąsias puses ir sritis tobulėjimui
3. Noras įtraukti darbuotojus į institucijos/
įstaigos valdymą
4. Tai buvo vadovybės sprendimas
5. Siekis pagerinti institucijos/įstaigos veiklą
6. Išaugęs piliečių/ vartotojų poreikis
paslaugų kokybei
7. Dalyvavimas nacionalinėje kokybės
konferencijoje
8.
Politinio
pasitikėjimo
darbuotojų
iniciatyva gerinti institucijos/ įstaigos veiklą
9. Kitų analogiškų institucijų/ įstaigų
patirtis
10. ES fondų finansinė parama kokybės
vadybos priemonių ir modelių diegimui
11. Kita (įrašykite): ______________

4.2. Kokioje įgyvendinimo stadijoje yra ISO 9000 serijos kokybės vadybos standartų
diegimas Jūsų institucijoje/įstaigoje?
a)
Ieškome,
renkame
žinias, mokomės, bet
planingai
nediegiame/netaikom
e

b)
Diegiame
kokybės
vadybos
sistemą
pagal ISO 9001 (LST
EN ISO 9001), bet
neplanuojame
sertifikuoti

c)
Diegiame
kokybės
vadybos
sistemą
pagal ISO 9001 (LST
EN ISO 9001) ir
planuojame
sertifikuoti

d)
Kokybės
vadybos
sistema
jau
sertifikuota
akredituotos
sertifikacijos įstaigos
pagal ISO 9001 (LST
EN
ISO
9001)

e)
Diegiame
kokybės
vadybos
sistemą
pagal ISO 9004 (LST
EN ISO 9004)
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4.3. Įvertinkite ISO 9000 serijos standartų diegimo etapų sudėtingumą:
a)
Labai
sudėtingas
etapas

b)
Sudėtingas
etapas

c)
Nei
sudėtingas,
nei lengvas
etapas

d)
Lengvas
etapas

e)
Labai
lengvas
etapas

f)
Šis
etapas
dar
nėra
įgyvendinam
as

1. Apsisprendimas dėl šio
modelio/standartų
taikymo
2. Už modelio/standartų
diegimą atsakingų asmenų
parinkimas ir paskyrimas
3. Institucijos/ įstaigos
procesų įvertinimas
4. Veiklos tobulinimo
sričių nustatymas/ veiklos
tobulinimo
plano
parengimas
5. Vidaus auditas ir vidaus
audito
ataskaitos
parengimas
6.
Apibrėžtų
veiklos
tobulinimo rekomendacijų
įgyvendinimas

4.4. Kokių rezultatų Jūsų institucijai/įstaigai davė ISO 9000 serijos standartų diegimas/
taikymas? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Visiškai
nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku,
nei nesutinku

Sutinku

Visiškai
sutinku

1. Pagerino veiklos rezultatus
2. Pagerino paslaugų kokybę
3. Pagerino institucijos/ įstaigos
įvaizdį
4. Padidino darbuotojų motyvaciją
5. Pagerino komunikaciją tarp
darbuotojų
6. Pagerino santykius su politikais
7. Padėjo sutaupyti lėšų
8. Pagerino partnerystės ryšius su
kitomis institucijomis/ įstaigomis
9. Padėjo įgyti naudingų žinių apie
Jūsų institucijos/ įstaigos veiklą
10.Padidino
piliečių/
vartotojų
pasitenkinimą administracinėmis ir
viešosiomis paslaugomis, institucijos/
įstaigos veikla

4.5. Ar šiuo metu naudojate/planuojate naudoti specialiai ISO serijos standartų modeliams
pritaikytus IT įrankius? Jei taip arba ketinate naudoti, detalizuokite.
a)
Diegiame/ Naudojame šiuo metu

b)
Nenaudojame
šiuo
metu,
planuojame naudoti ateityje

_________________________________
___________________

_________________________________
___________________

bet

c)
Nenaudojame
naudoti

ir

neplanuojame

_________________________________
___________________
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V. BENDRI KLAUSIMAI APIE KOKYBĖS GERINIMĄ INSTITUCIJOJE/ ĮSTAIGOJE
Filtras:
Jeigu 1.1. klausimo 1-10 alternatyva yra c arba d (jei institucijoje/ įstaigoje nėra įdiegtas / nėra
diegiamas kokybės vadybos modelis.
5.1. Įvertinkite žemiau išvardintus veiksnius, trukdančius Jūsų institucijoje/ įstaigoje taikyti
kokybės vadybos modelius ir priemones:

Visiškai
nesutinku

Nesutinku

Šis veiksnys
kokybės
vadybos
modelių ir
priemonių
taikymui
mūsų
institucijoje
/įstaigoje
neturi

Sutinku

Visiškai
sutinku

1. Nežinome / neapsisprendžiame
kurį modelį taikyti
2. Dabartinės kokybės užtikrinimo
priemonės
mūsų
institucijoje/
įstaigoje yra pakankamos
3. Trūksta politinio palaikymo tokių
modelių diegimui
4. Trūksta kitų institucijų/ įstaigų
paramos tokių modelių diegimui
5. Trūksta ekspertų konsultacijų
apie tokius modelius
6. Trūksta žinių ir įgūdžių taikant
tokius modelius
7. Trūksta finansinių išteklių tokių
modelių diegimui
8. Trūksta darbuotojų tokių modelių
diegimui
9. Trūksta informacijos apie kokybės
vadybą
10. Abejojame tokių modelių nauda
11. Institucijos/ įstaigos vadovai
nepritartų tokiai iniciatyvai
12. Institucijos/ įstaigos darbuotojai
nepritartų tokiai iniciatyvai
13. Tokių modelių diegimas nėra
apibrėžtas teisės aktuose

Toliau visi respondentai
5.2. Ar 2011 m. Jūsų institucijoje/ įstaigoje buvo vykdyta:
TAIP

NE, bet
planuojame atlikti per
artimiausius metus

NE, ir per
artimiausius metus
neplanuojame atlikti

1. Apklausos apie piliečių/
paslaugų vartotojų lūkesčius dėl
paslaugų kokybės/ apie pasitenkinimą
paslaugų kokybe
2. Jūsų institucijos/ įstaigos
darbuotojų apklausos
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5.3. Kas Jūsų institucijoje/ įstaigoje labiausiai paskatintų tobulinti kokybės vadybą?
Įvertinkite kiekvieną žemiau pateiktą teiginį.
Tikrai paskatintų

Turbūt paskatintų

Nepaskatintų

1. Išaugę piliečių / paslaugų vartotojų reikalavimai
2. Gauta ES struktūrinių fondų parama kokybės
gerinimui
3. Padidėjusi valstybės institucijų parama kokybės
gerinimui
4. Padidėjęs politinis palaikymas kokybės gerinimui
5. Padidėjęs institucijos/ įstaigos vadovo dėmesys
kokybės klausimams
6. Kitų, panašių institucijų/ įstaigų sėkmės diegiant
kokybės vadybą pavyzdžiai
7. Panašių užsienyje veikiančių institucijų/ įstaigų
sėkmės pavyzdžiai diegiant kokybės vadybą

5.4. Pažymėkite, kokias pagrindines veiklas kokybės gerinimo srityje Jūsų institucija/įstaiga
ketina vykdyti 20..-20.. m. [įrašomas artimiausių dvejų metų laikotarpis]
Tikrai ketiname
(yra įtraukta į
veiklos planą)

Ketiname
(planuojame)

Neketiname

1. Toliau taikyti dabartinį kokybės vadybos modelį/
priemones
2. Dalyvauti kokybės vadybos renginiuose, mokymuose
3. Siekti kokybės apdovanojimo
4. Atlikti įdiegto kokybės vadybos modelio išorinį
vertinimą
5. Atlikti įdiegto kokybės vadybos modelio sertifikavimą
6. Dalintis kokybės gerinimo patirtimi su kitomis
institucijomis/ įstaigomis
7. Vykdyti apklausas apie piliečių/ vartotojų
pasitenkinimą ir lūkesčius dėl paslaugų kokybės
8. Kita (detalizuokite): ____________
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5.5. Kokia informacija apie kokybės vadybą ir kokybės vadybos metodus/ priemones būtų
Jums reikalinga?
Labai reikalinga

Reikalinga

Tokios informacijos
pakanka

1. Bendra informacija apie kokybės
vadybą
2. Apie skirtingų kokybės vadybos
metodų/ priemonių privalumus ir
trūkumus
3. Informacijos apie IT įrankius,
pritaikytus kokybės vadybos sistemoms
4. Gerosios praktikos pavyzdžių, taikant
kokybės vadybos metodus/ priemones,
Lietuvoje
5. Gerosios praktikos pavyzdžių, taikant
kokybės vadybos metodus/ priemones,
užsienio šalyse
6. Konkreti, detali ir iliustruota
pavyzdžiais informacija apie skirtingų
kokybės vadybos modelių etapų diegimą
7. Informacija apie institucijos/ įstaigos
ir išorinių konsultantų indėlį (funkcijas)
diegiant kokybės vadybos modelius
8. Kita (įrašykite): ______________

VI.

Prašome įrašyti bendrus pastebėjimus dėl Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamų VA
sektoriaus kokybės iniciatyvų:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Dėkojame už Jūsų atsakymus
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Priedas Nr. 3. Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose /
įstaigose stebėsenos dalyvių sąrašas
Sąrašas sudarytas atsižvelgiant į : 1. LRV 2008-04-24 nutarimą Nr. 358 „Dėl ministerijų, ministro pirmininko tarnybos, vyriausybės įstaigų
ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, 2. LR Seimo 2008-04-24 nutarimą Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos
ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų
administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės
tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“, 3. Vidaus reikalų ministro 2009-06-30 įsakymą Nr. 1V-332 „Dėl valstybės
projektų, finansuotinų 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“, sąrašo
Nr. 01 patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į 2007 m., 2008 m., 2010 m. ir 2011 m. VRM užsakymu vykdytų tyrimų dalyvių sąrašą.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Institucija / Įstaiga
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos projektų valdymo agentūra
Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos
Būsto ir socialinės plėtros agentūra
Centrinė hipotekos įstaiga
Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Europos teisės departamentas prie LR Teisingumo ministerijos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

Institucijos / įstaigos tipas
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos

Stebėsenos aprėptis
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
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Eil. Nr.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Institucija / Įstaiga
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos metrologijos inspekcija
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Lietuvos saugios laivybos administracija
Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos teismo ekspertizės centras
LR Valstybinė darbo inspekcija
Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra
Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos
Radiacinės saugos centras
Socialinės globos įstaigų adminstravimo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie LR Finansų
ministerijos
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie

Institucijos / įstaigos tipas
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos

Stebėsenos aprėptis
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena
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Eil. Nr.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Institucija / Įstaiga
Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
Valstybinė metrologijos tarnyba
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie LR Teisingumo ministerijos
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy ba prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Viešųjų pirkimų tarnyba
Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos ministerija
Energetikos ministerija
Finansų ministerija
Krašto apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Susisiekimo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Teisingumo ministerija
Ūkio ministerija

Institucijos / įstaigos tipas

Stebėsenos aprėptis

Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos

Bendroji stebėsena

Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Įstaiga prie ministerijos
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Ministerija

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
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Eil. Nr.
78.
79.
80.

Institucija / Įstaiga
Užsienio reikalų ministerija
Vidaus reikalų ministerija
Žemės ūkio ministerija

81.

LR Prezidento kanceliarija

82.

LR Seimo kanceliarija

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Ministro Pirmininko tarnyba
Etninės kultūros globos taryba
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Lietuvos mokslo taryba
LR Konkurencijos taryba
LR Seimo kontrolierių įstaiga
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
LR Valstybės kontrolė
LR Vertybinių popierių komisija
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Nacionalinė sveikatos taryba
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybinė kultūros paveldo komisija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Vyriausioji rinkimų komisija
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

101.

Generalinė prokuratūra

102.

Lietuvos apeliacinis teismas

103.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas

104.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas

105.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Institucijos / įstaigos tipas
Ministerija
Ministerija
Ministerija
Prezidento kanceliarija, Seimo
kanceliarija, Ministro Pirmininko tarnyba
Prezidento kanceliarija, Seimo
kanceliarija, Ministro Pirmininko tarnyba
Prezidento kanceliarija, Seimo
kanceliarija, Ministro Pirmininko tarnyba
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Seimui atskaitinga valstybės įstaiga
Teismas, prokuratūra, nacionalinė teismų
administracija
Teismas, prokuratūra, nacionalinė teismų
administracija
Teismas, prokuratūra, nacionalinė teismų
administracija
Teismas, prokuratūra, nacionalinė teismų
administracija
Teismas, prokuratūra, nacionalinė teismų
administracija

Stebėsenos aprėptis
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
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Eil. Nr.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Institucija / Įstaiga
Nacionalinė teismų administracija
Lietuvos viešojo administravimo institutas
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
LR Draudimo priežiūros komisija
LR Ryšių reguliavimo tarnyba
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybinė lošimų priežiūros komisija
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Nacionalinis egzaminų centras
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Studijų kokybės vertinimo centras
Transporto investicijų direkcija
Valstybinė kalbos inspekcija
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Vyriausioji administracinių ginčų komisija
Akmenės raj.
Alytaus m.
Alytaus raj.
Anykščių raj.
Birštono m.
Biržų raj.
Druskininkų m.
Elektrėnų sav.
Ignalinos raj.
Jonavos raj.
Joniškio raj.

Institucijos / įstaigos tipas
Teismas, prokuratūra, nacionalinė teismų
administracija
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Vyriausybės įstaiga
Vyriausybės įstaiga
Vyriausybės įstaiga

Stebėsenos aprėptis

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena

Vyriausybės įstaiga

Bendroji stebėsena

Vyriausybės įstaiga

Bendroji stebėsena

Vyriausybės įstaiga

Bendroji stebėsena

Vyriausybės įstaiga
Vyriausybės įstaiga
Vyriausybės įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Kita įstaiga
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė

Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena

Bendroji stebėsena
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Eil. Nr.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Institucija / Įstaiga
Jurbarko raj.
Kaišiadorių raj.
Kalvarijos sav.
Kauno m.
Kauno r.
Kazlų Rūdos sav.
Kėdainių raj.
Kelmės raj.
Klaipėdos m.
Klaipėdos raj.
Kretingos raj.
Kupiškio raj.
Lazdijų raj.
Marijampolės m.
Mažeikių raj.
Molėtų raj.
Neringos m.
Pagėgių sav.
Pakruojo raj.
Palangos m.
Panevėžio m.
Panevėžio raj.
Pasvalio raj.
Plungės raj.
Prienų raj.
Radviliškio raj.
Raseinių raj.
Rietavo sav.
Rokiškio raj.
Skuodo r.
Šakių raj.
Šalčininkų raj.
Šiaulių m.
Šiaulių raj.
Šilalės raj.
Šilutės raj.

Institucijos / įstaigos tipas
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė

Stebėsenos aprėptis
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
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Eil. Nr.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Institucija / Įstaiga
Širvintų raj.
Švenčionių raj.
Tauragės raj.
Telšių raj.
Trakų raj.
Ukmergės raj.
Utenos raj.
Varėnos raj.
Vilkaviškio raj.
Vilniaus m.
Vilniaus raj.
Visagino m.
Zarasų raj.

Institucijos / įstaigos tipas
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė
Savivaldybė

Stebėsenos aprėptis
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
Bendroji stebėsena ir poveikio stebėsena
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Priedas Nr. 4. VAI apklausos klausimyno – duomenų rinkimo formos – pavyzdys
Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsena

Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma (su paaiškinimais apie pildymą)

organizacija (pavadinimas, teisinė forma)

kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, elektroninis adresas, telefonas)
Informacija, reikalinga rodikliams apskaičiuoti:
(paaiškinimai komentaruose)

Ataskaitiniai
metai

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS (ĮSKAITANT SENIŪNIJAS) FINANSINIAI RODIKLIAI:
Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) išlaidos (kasinės). Jeigu pagal pateiktą grupavimą prašomu detalumu įstaigoje šių išlaidų
neapskaitote ir informaciją galima gauti tik papildomai atliekant didelės apimties skaičiavimus, užtenka įrašyti komentarą "informacija
nerenkama" . Jeigu pateikiama informacija be seniūnijų, prirašykite komentarą "be seniūnijų" .
1 Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt
Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos apibrėžiamos taip, kaip pateikta patvirtintoje valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje (LR
finansų ministro 2010 m. kovo 26 dienos įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 "Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2010-03-30, Nr. 36-1732)). Įtraukiamos tik
Savivaldybės administracijos išlaidos (t.y. asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija) apimant visas funkcijas.

2 Per ataskaitinius metus gauta finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, Lt
Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų projektams
finansuoti.

KONSOLIDUOTI SAVIVALDYBĖS FINANSINIAI RODIKLIAI:
3 Išlaidos iš viso per ataskaitinius metus, Lt
Biudžeto vykdymas - ataskaitinių metų biudžeto išlaidos (įskaitant pavaldžias įstaigas)

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS (ĮSKAITANT SENIŪNIJAS) DARBUOTOJAI:
Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) informacija pagal VATAR. Jeigu Jūsų savivaldybės duomenyse atsispindi informacija be
seniūnijų, prirašykite komentarą " be seniūnijų ".
4 Užimta pareigybių laikotarpio pradžioje (sausio 1 d.), vnt.;
Rodiklis apima valstybės tarnautojus (išskyrus valstybės politikus) ir dirbančiuosius pagal darbo sutartis (neįskaitomi laikinai dirbantys asmenys). Dirbantieji
pagal darbo sutartis apskaitomi pilnų etatų ekvivalentu, t.y. sumuojami ne dirbantys fiziniai asmenys, o jų užimami etatai ir etatų dalys.

5 Užimta pareigybių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.), vnt.;
Rodiklis apima valstybės tarnautojus (išskyrus valstybės politikus) ir dirbančiuosius pagal darbo sutartis (neįskaitomi laikinai dirbantys asmenys). Dirbantieji
pagal darbo sutartis apskaitomi pilnų etatų ekvivalentu, t.y. sumuojami ne dirbantys fiziniai asmenys, o jų užimami etatai ir etatų dalys.

6 Suminis visų organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus, ak.val.;
Kvalifikacijos tobulinimas – su pareigybe susiję tęstinės studijos, specialių profesinių žinių plėtimas, valstybės valdymo ir administravimo įgūdžių bei gebėjimų
tobulinimas paties darbuotojo ar savivaldybės administracijos iniciatyva.

ASMENŲ APTARNAVIMAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE:
Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) informacija apie fizinių asmenų aptarnavimą. Jeigu neturite apibendrintos informacijos iš
seniūnijų, prirašykite komentarą " be seniūnijų ".
7 Per metus užregistruotų ir nustatytais terminais išnagrinėtų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Per metus nustatytais terminais išnagrinėtų raštiškų ar elektroiniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, skaičius.

8 Per metus užregistruotų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Per metus VAI užregistruotų raštiškų ar elektroiniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, skaičius.

E-PRIEINAMUMAS/MODERNIZACIJA:
Pagal Viešosios ar administracinės paslaugos perkėlimo brandos lygio nustatymo tyrimo metodiką (http://www.infolex.lt/lite/ta/130803). Jeigu
tyrimas neatliekamas, užtenka parašyti komentarą " tyrimas neatliekamas ".
9 Pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą branda,%
Pagal pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygius nustatomas pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų
perkėlimo į internetą procentinis vidurkis (metodikoje 8.1 punktas; detalus tyrimo aprašymas V-ame skyriuje; prašomas rodiklis – „14.1. pagrindinių viešųjų
ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentas (pagal pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos
lygius nustatomas pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis)“)
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Priedas Nr. 5. Duomenų, reikalingų bendriesiems veiklos rodikliams apskaičiuoti, suvestinė

Nr.

1

2
3

4
5
6

7

Duomenys, reikalingi
rodikliams apskaičiuoti
VAI
institucijos
išlaikymo
(valdymo) išlaidos (kasinės) per
ataskaitinius metus, Lt
Išlaidos iš viso per ataskaitinius
metus, Lt
Per ataskaitinius metus gauta
finansavimo sumų iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų, Lt
Užimtų pareigybių skaičius
laikotarpio pradžioje, vnt.;
Užimtų pareigybių skaičius
metų pabaigoje, vnt.
Suminis visų organizacijos
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimui
skirtų
valandų
skaičius per metus, ak.val.
Per metus nustatytais terminais
VAI išnagrinėtų raštiškų ar
elektroiniu
būdu
pateiktų
gyventojų
prašymų,
kurių
nagrinėjimui taikomos Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklės, skaičius, vnt.

Šaltinis/ Prieinamumas

VAI vidinė informacija.
Informaciją gali suteikti VAI
pagal užklausą.

Patikimumas/
Palyginamumas
Reglamentuojama
aktais ir VSAFAS.

Periodiškumas

teisės

Organizacijoje
informacija atnaujinama
nuolat. Pateikiama už tam
tikrą laikotarpį

Aprėptis

Valstybės
savivaldybių
institucijos

ir

Rodiklio,
kuriam
skaičiuoti
naudojama,
numeris
1

1
2

VAI vidinė informacija.
Informaciją gali suteikti VAI
pagal užklausą.
Dalis VAI informaciją teikia
Valstybės tarnautojų registrui
(VATAR)

Reglamentuojama
teisės
aktais.
Valstybės tarnautojų registras
yra
valstybės
registras,
duomenų
tvarkymo
reikalavimai
privalomi
visoms registro tvarkymo
įstaigoms

Organizacijoje
informacija atnaujinama
nuolat.
Valstybės
tarnautojų
registre - per 3 darbo
dienas po pasikeitimo.
Pateikiama tam tikrai
datai.

Valstybės
ir
savivaldybių
institucijos ir įstaigos

VAI vidinė informacija.
Informaciją gali suteikti VAI
pagal užklausą.

Pagrindiniai
dokumentų
apskaitos
principai
yra
reglamentuojami
teisės
aktais, tačiau dokumentų
valdymo
sistema
organizacijoje yra individuali.

Organizacijoje
informacija atnaujinama
nuolat.
Pateikiama už tam tikrą
laikotarpį.

Valstybės
ir
savivaldybių
institucijos ir įstaigos;
įmonės
ir
kiti
subjektai,
įgalioti
atlikti
viešojo
administravimo
funkcijas

3, 4
3, 4
4

5
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Nr.

8

9

10

11

12

Duomenys, reikalingi
rodikliams apskaičiuoti
Per metus VAI užregistruotų
raštiškų ar elektroiniu būdu
pateiktų gyventojų prašymų,
kurių nagrinėjimui taikomos
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir
jų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklės, skaičius, vnt.
Pagrindinių
viešųjų
ar
administracinių
paslaugų
perkėlimo į internetą branda, %

Per ataskaitinius metus Seimo
kontrolierių įstaigai pateiktų
pagrįstų skundų dėl VAI
skaičius, vnt.
Per
ataskaitinius
metus
Vyriausybės atstovo motyvuotų
teikimų
dėl
savivaldybės
sprendimų skaičius, vnt.
Vidutinis metinis gyventojų
skaičius
administracinėje
teritorijoje, gyv.

Šaltinis/ Prieinamumas

VAI vidinė informacija (savo
iniciatyva
atliekamas
Viešosios ar administracinės
paslaugos perkėlimo brandos
lygio nustatymo tyrimas).
Informaciją gali suteikti VAI
pagal užklausą.
Seimo kontrolierių įstaiga
(internetinė
svetainė).
Pažymos.
Vyriausybė
(internetinė
svetainė).
Vyriausybės
atstovų
pusmetinės
ataskaitos.
Statistikos
departamentas.
Rodiklių duomenų bazė.

Rodiklio,
kuriam
skaičiuoti
naudojama,
numeris
5

Patikimumas/
Palyginamumas

Periodiškumas

Aprėptis

Patvirtinta tyrimo metodika
(rekomendacinio pobūdžio).

Priklauso
nuo
organizacijos sprendimo.

Subjektai, teikiantys
ir
(ar)
administruojantys
elektronines
paslaugas

6

Oficialūs duomenys iš vieno
duomenų šaltinio.

Informacija
reguliariai
atnaujinama, gali būti
pateikiama už ataskaitinį
laikotarpį.
Ataskaitos teikiamos 2
kartus per metus už
pusmetį.

Viešojo
administravimo
sektoriaus subjektai

7

Savivaldybės

8

Metiniai. Pusmetiniai.

Lietuva.
Administracinis
skaidymas: apskritys,
savivaldybės.

Oficialūs duomenys iš vieno
duomenų šaltinio.

Oficialūs duomenys iš vieno
duomenų šaltinio.

2, 3, 7, 8
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Priedas Nr. 6. Klausimyno pavyzdys vartotojų patenkinimui X viešosiomis
paslaugomis nustatyti
I. BENDRAS X VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS
1. Kiek Jums yra svarbios x viešosios paslaugos Jūsų gyvenamojoje vietovėje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr.

Viešoji paslauga

Visiškai nesvarbu

1.1. Įvardijamos X viešosios
paslaugos / viešųjų paslaugų
sudedamosios dalys
1.2.
...
1.k. Kita (įrašykite):___________

1
1

2
2

...
...

9
9

1
1
1

2
2
2

...
...
...

9
9
9

Labai svarbu
10
10

10
10
10

N/A
99
99

99
99
99

2. Kaip vertinate x viešąsias paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje (skalėje nuo
1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr.

Viešoji paslauga

Labai blogai
1
2
1
2

2.1. Įvardijamos X viešosios
paslaugos / viešųjų paslaugų
sudedamosios dalys
2.2.
...
2.k. Kita (įrašykite):___________

1
1
1

2
2
2

...
...

9
9

...
...
...

9
9
9

Labai gerai
10
10

10
10
10

3.
Kaip bendrai vertinate x viešąsias paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje
(skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2

...

9

Labai patenkintas
10

N/A
99

Jei X viešųjų paslaugų grupė labai plati, ją galima skaidyti į atskiras dalis.

II. NAUDOJIMASIS X VIEŠOSIOMIS PASLAUGOMIS

1. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės į atsakingąją instituciją / įstaigą dėl X
viešųjų paslaugų?
1.1. Taip.
1.2. Ne.
Jei į šį klausimą atsakoma „Ne“, toliau atsakinėti III dalies klausimus.
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N/A
99
99

99
99
99

2. Kokiu būdu kreipėtės dėl X viešųjų paslaugų?
Asmeniškai
(ėjote į Jums
reikalingą
instituciją /
įstaigą)
1

Telefonu

Raštu
(paštu)

Kita
(įrašykite)

Nesikreipiau

2

El.
paštu /
per
užklausą
internetu
3

4

5
_________

99

2.2.

1

2

3

4

99

...

1

2

3

4

2.k

1

2

3

4

5
_________
5
_________
5
_________

2.1.

Įvardijamos X
viešosios
paslaugos /
viešųjų
paslaugų sudedamosios dalys

99
99

Klausti apie tas viešąsias paslaugas, dėl kurių kreipėsi (žiūrėti 2 klausimą)
3. Priežastis, dėl kurios kreipėtės dėl X viešųjų paslaugų, buvo:
Norėdami gauti
tam tikros
informacijos

Nusiskundimas
X viešosiomis
paslaugomis

Kita
(įrašykite)

1

Dokumentų
tvarkymas (pvz.,
prašymas suteikti
tam tikrą viešąją
paslaugą)
2

3

4
_________

3.2.

1

2

3

...

1

2

3

3.k.

1

2

3

4
_________
4
_________
4
_________

3.1.

Įvardijamos
X
viešosios
paslaugos / viešųjų
paslaugų
sudedamosios dalys

Klausti apie tas viešąsias paslaugas, dėl kurių kreipėsi (žiūrėti 2 klausimą).
4. Ar Jūs esate patenkintas rezultatu, t. y. X viešąsias paslaugas teikiančių
institucijų / įstaigų suteikta viešąja paslauga, informacija, dokumentų tvarkymu,
reagavimu į nusiskundimą (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai
patenkintas):
Nr.

Viešoji paslauga

4.1. Įvardijamos
X
paslaugos / viešųjų
sudedamosios dalys

Labai nepatenkintas
1
2
viešosios
1
2
paslaugų

...
...

Labai patenkintas
9
10
9
10
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N/A
99
99

Nr.

Viešoji paslauga

Labai nepatenkintas
1
2
1
2
1
2
1
2

4.2.
...
4.k.

Labai patenkintas
9
10
9
10
9
10
9
10

...
...
...
...

N/A
99
99
99
99

Jei bent viename 4-ojo klausimo punkte įvertinimas 1–3, toliau atsakinėti 5 klausimą.
5. Kodėl esate nepatenkintas X viešąsias paslaugas teikiančių institucijų / įstaigų
viešosiomis paslaugomis, informacija, dokumentų tvarkymu, reagavimu į
nusiskundimą? (įrašykite):
Nr.

Viešoji paslauga

5.1. Įvardijamos
X
paslaugos / viešųjų
sudedamosios dalys
5.2.
...
5.k.

Priežastis (įrašykite)
viešosios
paslaugų

6. Vertindami X viešąsias paslaugas teikiančių institucijų / įstaigų darbą ir jų
teikiamas viešąsias paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 10,
kur 1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku):
Nr.
6.1

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Institucija / įstaiga, teikianti X viešąsias
1
2
paslaugas, yra lengvai pasiekiamoje
patogioje vietoje
X viešąsias paslaugas teikiančios
1
2
institucijos / įstaigos darbo laikas
Jums yra patogus
X viešosios paslaugos laukimo laikas
1
2
iki jos suteikimo buvo ne per ilgas
Kai kreipėtės dėl X viešųjų paslaugų, į
Jūsų problemą buvo reaguota iš karto
Kai kreipėtės dėl X viešųjų paslaugų,
1
2
Jūsų problema buvo išspręsta laiku
(per institucijos / įstaigos nurodytą
laiką)
X viešąsias paslaugas teikiančioje
1
2
institucijoje / įstaigoje darbo metu
lengva rasti visus reikiamus
specialistus
X viešąsias paslaugas teikiantys
1
2
specialistai yra kompetentingi ir
išmano savo darbą
X viešąsias paslaugas teikiantys
1
2
specialistai yra mandagūs ir maloniai
bendrauja su klientais
X viešųjų paslaugų institucijos / įstaigos
1
2
teikiama informacija yra lengvai
gaunama, išsami ir suprantama

...

Visiškai sutinku
9
10

N/A
99

...

9

10

99

...

9

10

99

...

9

10

...

9

10

99

...

9

10

99

...

9

10

99

...

9

10

99

...

9

10

99
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6.10. X viešąsias paslaugas teikiančių
institucijų / įstaigų patalpos (pastatai)
yra švarios ir tvarkingos
6.11. X viešąsias paslaugas teikiantys
specialistai dėvėjo tvarkingą ir
tinkamą aprangą
...
6.k.

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1
1

2
2

...
...

9
9

10
10

99
99

Teiginių sąrašas nėra baigtinis. Teiginiai sudaromi pagal svarbiausius vartotojų
patenkinimą lemiančius veiksnius, kurie priklauso nuo tiriamos viešųjų paslaugų grupės
specifikos.

III. DETALUS X VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS
Jei yra galimybė, jog respondento gyvenamojoje vietoje 1.1 viešoji paslauga
(įvardijama 1 sudedamoji X viešosios paslaugos dalis iš I klausimų dalies) nėra
teikiama arba galimi keli tos viešosios paslaugos naudojimosi būdai, būtina pasiteirauti
apie jos egzistavimą ar naudojimosi būdą. Jei viešoji paslauga nėra teikiama,
pereinama prie 1.2 viešosios paslaugos (įvardijama 2 sudedamoji X viešosios
paslaugos dalis iš I klausimų dalies) prieš tai (jei yra būtina) pasiteiraujant apie jos
egzistavimą ar naudojimosi būdą ir t.t.
1. Ar yra teikiama 1.1 viešoji paslauga (ar jos dalis) netoli Jūsų gyvenamojo
namo / Jūsų mieste / Jūsų rajone ir pan.?
1.1. Taip.
1.2. Ne.
1.3. Nežinau.
Jei į šį klausimą atsakoma „Ne“ arba „Nežinau“, toliau atsakinėti 4
klausimą.
Arba
2.
Kokia 1.1 viešosios paslaugos alternatyva naudojatės?
2.1. …
2.2. …
3. Kaip Jūs vertinate 1.1 viešąją paslaugą (įvardijama sudedamoji X viešosios
paslaugos dalis iš I klausimų dalies) (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 –
labai gerai):
Nr.

1.
2.

1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) vietą
1.1 viešosios paslaugos (arba jos

Labai
Labai gerai
1
2
1
2
1

2

blogai

N
/A

...
...

9
9

10
10

99
99

...

9

10

99
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Nr.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
...
k

Labai
Labai gerai
1
2
sudedamosios dalies) laiką
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) pakankamumą
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) kokybę
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) patogumą
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) informatyvumą
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) tikslumą
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) greitį
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) ...
1.1 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) ...

blogai

N
/A

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

Viešosios paslaugos veiksnių sąrašas nėra baigtinis. Veiksniai parenkami pagal

viešosios paslaugos specifiką ir norimos sužinoti informacijos apie šią viešąją paslaugą
pobūdį.
4. Ar yra teikiama 1.2 viešoji paslauga (ar jos dalis) netoli Jūsų gyvenamojo
namo / Jūsų mieste / Jūsų rajone ir pan.?
4.1. Taip.
4.2. Ne.
4.3. Nežinau.
Arba
5.
Kokia 1.2 viešosios paslaugos alternatyva naudojatės?
5.1. …
5.2. …
6.
Kaip Jūs vertinate 1.2 viešąją paslaugą (įvardijama sudedamoji X viešosios
paslaugos dalis iš I klausimų dalies) (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 –
labai gerai):
Nr.
1.
2.
3.

4.

1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) vietą
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) laiką
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies)
pakankamumą
1.2 viešosios paslaugos (arba jos

Labai blogai
1
2
1
2

...
...

9
9

Labai gerai
10
10

N/A
99
99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99
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Nr.

5.
6.

7.
8.
...
k.

Labai blogai
1
2
sudedamosios dalies) kokybę
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) patogumą
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies)
informatyvumą
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies)) tikslumą
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) greitį
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) ...
1.2 viešosios paslaugos (arba jos
sudedamosios dalies) ...

...

Labai gerai
9
10

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

1

2

...

9

10

99

Viešosios paslaugos veiksnių sąrašas nėra baigtinis. Veiksniai parenkami pagal
viešosios paslaugos specifiką ir norimos sužinoti informacijos apie šią viešąją paslaugą
pobūdį.
Ar reikalingas detalus tiriamosios viešosios paslaugos grupės visų sudedamųjų
dalių tyrimas, apsprendžia: sudedamosios dalies svoris / svarba, jos specifika,
struktūra, tyrimo tikslas, apimtis ir pan.

DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI

Respondento lytis:
1.1. Vyras.
1.2. Moteris.

1.

2. _________ Amžius (suėję metai)
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Išslavinimas:
Pradinis, nebaigtas vidurinis, vidurinis.
Aukštesnysis / spec. vidurinis.
Aukštasis.

4. Užsiėmimas:
4.1. Dirbantis (verslininkas, dirbantis žemės ūkyje, aukščiausios ar vidurinės
grandies vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita).
4.2. Nedirbantis (bedarbis, namų šeimininkė / asmuo, esantis motinystės / vaiko
priežiūros atostogose, moksleivis / studentas).
4.3. Pensininkas (pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia).
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

N/A
99

Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus):
1 asmuo.
2 asmenys.
3 asmenys.
4 asmenys.
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5.5. 5 asmenys.
5.6. 6 asmenys ir daugiau.

6.
Gyvenamoji vieta:
6.1. Miestas (įrašykite)
6.2. Kaimas (įrašykite)
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

.
.

Jūsų šeimyninė padėtis:
Netekėjusi / nevedęs.
Ištekėjusi / vedęs / gyvename nesusituokę.
Išsiskyrusi / (-ęs) / gyvenu atskirai.
Našlė / (-ys).

8.
Kokia suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį?
Sudėkite visų šeimos narių atlyginimus, pensijas, stipendijas ir t. t. ir padalinkite iš
šeimos narių skaičiaus
____________________litų.
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Priedas Nr. 7. Vartotojų naudojimosi viešosiomis / administracinėmis
paslaugomis pasitenkinimo tyrimo anketa 2011 m.

VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI VIEŠOSIOMIS /
ADMINISTRACINĖMIS PASLAUGOMIS
PASITENKINIMO TYRIMO ANKETA
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Gerbiami ... miesto / rajono gyventojai,

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią LR Vidaus reikalų ministerijos
užsakymu atlieka UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Rinkos tyrimų centras“.
Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie viešąsias/ administracines paslaugas,
teikiamas Jūsų gyvenamojoje vietovėje.
Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje ir išsakyti atsiliepimai, lūkesčiai ir pageidavimai,
padės Jūsų gyvenamosios vietovės institucijoms tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti
klientų aptarnavimą teikiant viešąsias/ administracines paslaugas.
Šis klausimynas apima tokias sritis:
-

Bendras gyvenamosios vietovės vertinimas,

-

Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas,

-

Kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugos,

-

Socialinės paslaugos,

-

Švietimas,

-

Paslaugos verslui

-

Žemėtvarkos ir statybų leidimų išdavimas,

-

Kitos paslaugos (civilinės metrikacijos, seniūnijų paslaugos),

-

Klausimai apie korupciją.

Ši apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei
analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais. Apklausos trukmė – iki 30 min.

Dėkojame už sutikimą dalyvauti apklausoje!

0. Ar Jūs nuolat gyvenate ... ar esate atvykęs/-usi ... (esate ... svečias)?
1. Nuolatinis gyventojas  TĘSTI
2. Atvykęs/ -usi (svečias)  BAIGTI
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BENDROJI KLAUSIMYNO DALIS
(VISIEMS RESPONDENTAMS)

I. BENDRAS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS VERTINIMAS

1. Kaip Jūs bendrai vertinate savo gyvenamąją vietovę (...miestą / rajoną, kuriame gyvenate)?
Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatinka, 10 – labai patinka:
Labai nepatinka
1
2

3

4

5

6

7

8

Labai patinka
9
10

2. Kaip Jūs vertintumėte savo gyvenamąją vietovę (...miestą / rajoną, kuriame gyvenate),
lyginant su kitais Lietuvos miestais / rajonais? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 –
labai blogai, 10 – labai gerai:
Labai blogai
1
2

3

4

5

6

7

8

Labai gerai
9
10
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II. KOMUNALINIO ŪKIO IR APLINKOS TVARKYMO PASLAUGŲ
VERTINIMAS
3. Kiek Jums yra svarbios komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos ...

teritorijoje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai
svarbu):
Nr. Viešoji paslauga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atliekų tvarkymo paslaugos
Vandens tiekimas
Nuotekų valymas
Būsto
ir
pastatų
administravimas
Švara
Apšvietimas
Vaikų žaidimo aikštelės
Gyvūnų vedžiojimo aikštelės

Visiškai
svarbu
1 2
1 2
1 2
1 2
ūkio 1 2
1
1
1
1

2
2
2
2

nesvarbu

Labai N/A

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

99
99
99
99
99

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

99
99
99
99

4. Kaip vertinate komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos ... savivaldybės

teritorijoje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atliekų tvarkymo paslaugos
Vandens tiekimas
Nuotekų valymas
Būsto
ir
pastatų
administravimas
Švara
Apšvietimas
Vaikų žaidimo aikštelės
Gyvūnų vedžiojimo aikštelės

Labai blogai
gerai
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
ūkio 1 2 3
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

Labai N/A
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

99
99
99
99
99

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

99
99
99
99

5. Kaip bendrai vertinate komunalinio ūkio paslaugas (tai yra, atliekų tvarkymo paslaugas,
vandens tiekimą, nuotekų valymą, būsto ir pastatų ūkio administravimą) ... savivaldybės
teritorijoje? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10

6. Kaip bendrai vertinate aplinkos tvarkymo paslaugas (tai yra, švarą, apšvietimą,

vaikų žaidimo aikšteles, gyvūnų vedžiojimo aikšteles) ... savivaldybės teritorijoje
(skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10
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7. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės į ... savivaldybę dėl komunalinio ūkio ir aplinkos
tvarkymo paslaugų?
1.
2.

Taip
Ne (eikite prie 10 klausimo).

8. Kokiu būdu kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugų?
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreipimosi būdas
KREIPIAUSI
Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą
1
instituciją/ įstaigą)
Telefonu
1
El.paštu/ per užklausą internetu
1
Raštu (pateikėte prašymą paštu)
1
Kita (įrašykite)
1

NESIKREIPIAU
2
2
2
2
2

9. Vertindami komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo institucijų/organizacijų darbą ir jų
teikiamas paslaugas ... savivaldybėje, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teiginys

Visiškai
Visiškai sutinku
Institucija, teikianti komunalinio ūkio ir
1
2
aplinkos tvarkymo paslaugas, yra
lengvai pasiekiamoje
patogioje
vietoje
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
paslaugas teikiančios institucijos darbo
laikas Jums yra patogus
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
paslaugas teikiančios institucijos pietų
pertraukos laikas nesukelia sunkumų
kreipiantis dėl paslaugų
Visą
reikiamą
informaciją
apie
1
2
komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugas lengvai gaunate telefonu
Visa
reikiama
informacija
apie
1
2
komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugas lengvai prieinama internetu
Kai kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir
1
2
aplinkos tvarkymo paslaugų, į Jūsų
problemą buvo reaguota iš karto
Kai kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir
1
2
aplinkos tvarkymo paslaugų, Jūsų
problema buvo išspręsta be reikalo
„nesiuntinėjant iš vieno kabineto į
kitą“
Kai kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir
1
2
aplinkos tvarkymo paslaugų, Jūsų
problema buvo išspręsta laiku (per
institucijos nurodytą laiką)
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
paslaugas teikiančios institucijoje darbo

nesutinku N/A
3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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10.

11.

12.

metu lengva rasti visus reikiamus
specialistus
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugas teikiantys specialistai yra
kompetentingi ir išmano savo darbą
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugas teikiantys specialistai yra
mandagūs ir maloniai bendrauja su
klientais
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugų
institucijos
teikiama
informacija yra išsami

III. DETALUS KOMUNALINIO
PASLAUGŲ VERTINIMAS

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

ŪKIO

IR

APLINKOS

TVARKYMO

10. Kokia šilumos tiekimo sistema naudojatės?
1. Centrinis šildymas
2. Individualus šildymas (eiti prie 12 klausimo)

11. Galvodami apie šilumos tiekimą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai
blogai, 5 – labai gerai)
Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
Nr.
1.
2.

Tiekiamos
šilumos
sistemos
pajungimo/išjungimo laiką
Palaikomos šilumos pakankamumą

Labai blogai
1
2
1
2
1

2

3
3

4
4

3

4

Labai gerai Než.
5
99
5
99
5

99

12. Galvodami apie būsto ir pastatų ūkio administravimą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo
1 iki 5, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai):
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
Labai blogai
Sąskaitų pateikimo laiką (sąskaitos pateikiamos
1
laiku, nevėluoja)
Sąskaitų tikslumą ir informatyvumą (aiškiai
1
apibūdintos paslaugos, už kurias reikia mokėti)
Informacijos pateikimą (apie būsimus remonto
1
darbus ir kitą aktualią su būsto ir pastatų
administravimu susijusią veiklą)
Reagavimą į avarinius atsitikimus susijusius
1
dėl būsto
Kita (įrašykite) __________________
1

Labai gerai
5

Než.
99

2

3

4

2

3

4

5

99

2

3

4

5

99

2

3

4

5

99

2

3

4

5

99

13. Galvodami apie tvarką ir švarą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai
blogai, 5 – labai gerai):
Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
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Nr.
1.
2.
3.
4.

Labai blogai
1
2
Jūsų gyvenamosios laiptinės švarą
1
2
Jūsų gyvenamosios aplinkos (namo, kiemo)
1
2
švarą ir tvarką
Pasivaikščiojimo takų/žaliųjų plotų/ parkų
1
2
priežiūrą
Šaligatvių, gatvių dangos kokybę
1
2

3
3
3

Labai gerai
4
5
4
5
4
5

3

4

5

99

3

4

5

99

14. Galvodami apie apšvietimą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai
blogai, 5 – labai gerai):
Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
Nr.
1.
2.
3.
4.

Labai blogai
1
2
Laiptinių apšvietimo pakankamumą
1
2
Kiemų Jūsų gyvenamajame rajone
1
2
apšvietimo pakankamumą
Gatvių Jūsų gyvenamajame rajone
1
2
apšvietimo pakankamumą
Pasivaikščiojimo takų/žaliųjų plotų/
1
2
parkų
gyvenamojoje
aplinkoje
apšvietimo pakankamumą

Labai gerai
5
5
5

Než.
99
99
99

3
3
3

4
4
4

3

4

5

99

3

4

5

99
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Než.
99
99
99

IV.KULTŪROS, LAISVALAIKIO IR SPORTO PASLAUGŲ VERTINIMAS

15. Kiek Jums yra svarbios bendros kultūros ir sporto paslaugos ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Visiškai nesvarbu
1 2 3 4 5 6
Kultūros ir sporto įstaigų paslaugos
1 2 3 4 5 6
Bibliotekos paslaugos
1 2 3 4 5 6
Valstybinių švenčių renginiai (pavyzdžiui, 1 2 3 4 5 6
Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)
Miesto švenčių renginiai (pavyzdžiui, 1 2 3 4 5 6
miesto šventės, amatų dienos, mugės ir kt.)
Sporto renginiai
1 2 3 4 5 6
Sutvarkytų kultūros paveldo objektų 1 2 3 4 5 6
lankymo galimybė (tinkamumas lankymui)
Mėgėjų
meno
kolektyvų
veikla 1 2 3 4 5 6
(dalyvavimas, stebėjimas)
Profesionalaus meno sklaida (teatrai, 1 2 3 4 5 6
parodos, ekspozicijos ir pan.)
Viešosios erdvės laisvalaikio poreikiams 1 2 3 4 5 6
(skverai,
stadionai,
pasivaikščiojimo,
dviračių takai)

Labai svarbu N/A
7 8 9 10 99
7 8 9 10 99
7 8 9 10 99
7 8 9 10 99

7 8 9 10

99

7 8 9 10
7 8 9 10

99
99

7 8 9 10

99

7 8 9 10

99

7 8 9 10

99

16. Kaip vertinate bendras kultūros ir sporto paslaugos ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Labai blogai
1 2 3 4
Kultūros ir sporto įstaigų paslaugos
1 2 3 4
Bibliotekos paslaugos
1 2 3 4
Valstybinių švenčių renginiai (pavyzdžiui, 1 2 3 4
Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)
Miesto švenčių renginiai (pavyzdžiui, 1 2 3 4
miesto šventės, amatų dienos, mugės ir kt.)
Sporto renginiai
1 2 3 4
Sutvarkytų kultūros paveldo objektų 1 2 3 4
lankymo galimybė (tinkamumas lankymui)
Mėgėjų
meno
kolektyvų
veikla 1 2 3 4
(dalyvavimas, stebėjimas)
Profesionalaus meno sklaida (teatras, 1 2 3 4
parodos, ekspozicijos ir pan.)
Viešosios erdvės, pritaikytos laisvalaikio 1 2 3 4
poreikiams
(skverai,
stadionai,
pasivaikščiojimo, dviračių takai)

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

Labai gerai N/A
8 9 10 99
8 9 10 99
8 9 10 99
8 9 10 99

5 6 7 8 9 10

99

5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10

99
99

5 6 7 8 9 10

99

5 6 7 8 9 10

99

5 6 7 8 9 10

99
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17. Kaip bendrai vertinate kultūros paslaugas ... savivaldybės teritorijoje? (skalėje nuo 1 iki 10,
kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10

18. Kaip bendrai vertinate aktyvaus laisvalaikio/sporto paslaugas (pavyzdžiui, skverai,
stadionai, pasivaikščiojimo ir dviračių takai, sporto renginiai) ... savivaldybės teritorijoje
(skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10

19. Galvodami apie bendras kultūros ir sporto paslaugas, ko Jums trūksta ... savivaldybės
teritorijoje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai trūksta, 5 – visiškai pakanka):
Nr. Teiginys
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Labai trūksta
pakanka
Kultūros ir sporto įstaigų paslaugų
1
2
Bibliotekos paslaugų
1
2
Valstybinių
švenčių
renginių
1
2
(pavyzdžiui,
Nepriklausomybės
atgavimo,
Lietuvos
karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena)
Miesto
švenčių
renginių
1
2
(pavyzdžiui, miesto šventės, amatų
dienos, mugės ir kt.)
Sporto renginių
1
2
Sutvarkytų
kultūros
paveldo
1
2
objektų
lankymo
galimybių
(tinkamumo lankymui)
Mėgėjų meno kolektyvų veiklos
1
2
(dalyvavimas, stebėjimas)
Profesionalaus
meno
sklaidos
1
2
(teatrai, parodos, ekspozicijos ir
pan.)
Viešųjų
erdvių,
pritaikytų
1
2
laisvalaikio poreikiams (skverai,
stadionai,
pasivaikščiojimo,
dviračių takai)
Kita
(detalizuokite):
1
2
______________
_____________________________

Visiškai N/A
3
3
3

4
4
4

5
5
5

99
99
99

3

4

5

99

3
3

4
4

5
5

99
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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20. Vertindami informacijos apie kultūros ir sporto paslaugas prieinamumą ... savivaldybės
teritorijoje, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai
nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Teiginys

Visiškai
Visiškai sutinku
Visą reikiamą informaciją apie
1
2
kultūrinius renginius ... lengvai
gaunate telefonu
Visą reikiamą informaciją apie
1
2
aktyvaus
laisvalaikio/sporto
renginius ... lengvai gaunate
telefonu
Visa reikiama informacija apie
1
2
kultūrinius renginius ... lengvai
prieinama internetu
Visa reikiama informacija apie
1
2
aktyvaus
laisvalaikio/sporto
renginius ... lengvai prieinama
internetu
Visa reikiama informacija apie
1
2
kultūrinius
renginius
mieste
lengvai randama skelbimuose
viešose vietose
Visa reikiama informacija apie
1
2
aktyvaus
laisvalaikio/sporto
renginius mieste lengvai randama
skelbimuose viešose vietose
Visa reikiama informacija apie
1
2
kultūrinius
renginius
mieste
lengvai
randama
vietinėje
spaudoje
Visa reikiama informacija apie
1
2
aktyvaus
laisvalaikio/sporto
renginius mieste lengvai randama
vietinėje spaudoje

nesutinku N/A
3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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SPECIFINĖ KLAUSIMYNO DALIS
(DĖL TAM TIKRŲ PASLAUGŲ BESIKREIPUSIEMS
RESPONDENTAMS)

V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS

21. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės dėl socialinių paslaugų ir pašalpų, tai yra:
SKAITYTI KIEKVIENĄ VARIANTĄ
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Socialinės paslaugos
KREIPIAUSI
Informacijos/ konsultacijos dėl socialinių paslaugų
1
skyrimo teikimas
Dokumentacijos dėl socialinių paslaugų skyrimo
1
tvarkymas
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos (pvz.,
1
nukreipimas pas reikiamą teisininką, pagalba
užsiregistruojant pas gydytoją ar kitą reikiamą
specialistą, pagalba sumokant mokesčius)
Sociokultūrinės paslaugos
1
(laisvalaikio organizavimo paslaugos, bendravimas,
dalyvavimas
grupinio
socialinio
darbo
užsiėmimuose).
Transporto organizavimo paslaugos (galimybė už
1
mokestį naudotis savivaldybės įstaigos transportu
gydymo, reabilitacijos, chemoterapijos atvejais)
Pagalba į namus (pagalba kasdieniniuose darbuose,
1
kambarių tvarkymas, pagalba apsiperkant)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
1
(paslaugos, teikiamos dienos metu, siekiant
palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant
įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos)
gyvenime reikalingas funkcijas)
Dienos socialinė globa
1
Trumpalaikė socialinė globa
1
Ilgalaikė socialinė globa
1
Socialinis būstas
1
Būsto pritaikymas neįgaliajam
1
Aprūpinimas kompensacine technika (vežimėliais,
1
ramentais ir kt.)
Vaiko teisių apsaugos tarnyba
1
Socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų
1
skyrimo ir mokėjimo (pavyzdžiui, išmokos
vaikams,
piniginės
socialinės
paramos,
kompensavimo už šildymą)
Kita (įrašykite): __________________________
1

NESIKREIPIAU
2
2
2

2

2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2

Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie kitos teminės klausimyno dalies.
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22. Kiek Jums yra svarbios socialinės paslaugos ir pašalpos ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Viešoji paslauga

Visiškai nesvarbu
1
2
3
4
Informacijos/ konsultacijos dėl socialinių 1
2
3
4
paslaugų skyrimo teikimas
Dokumentacijos dėl socialinių paslaugų 1
2
3
4
skyrimo tvarkymas
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos 1
2
3
4
(pvz., nukreipimas pas reikiamą teisininką,
pagalba užsiregistruojant pas gydytoją ar
kitą reikiamą specialistą, pagalba
sumokant mokesčius)
Sociokultūrinės paslaugos
1
2
3
4
(laisvalaikio organizavimo paslaugos,
bendravimas,
dalyvavimas
grupinio
socialinio darbo užsiėmimuose)
Transporto
organizavimo
paslaugos 1
2
3
4
(galimybė
už
mokestį
naudotis
savivaldybės įstaigos transportu gydymo,
reabilitacijos, chemoterapijos atvejais)
Pagalba į namus (pagalba kasdieniniuose 1
2
3
4
darbuose, kambarių tvarkymas, pagalba
apsiperkant)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
1
2
3
4
(paslaugos, teikiamos dienos metu,
siekiant
palaikyti
ir
atstatyti
savarankiškumą
atliekant
įvairias
visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos)
gyvenime reikalingas funkcijas)
Dienos socialinė globa
1
2
3
4
Trumpalaikė socialinė globa
1
2
3
4
Ilgalaikė socialinė globa
1
2
3
4
Socialinis būstas
1
2
3
4
Būsto pritaikymas neįgaliajam
1
2
3
4
Aprūpinimas kompensacine technika 1
2
3
4
(vežimėliais, ramentais ir kt.)
Vaiko teisių apsaugos tarnyba
1
2
3
4
Socialinių
pašalpų,
išmokų
ir 1
2
3
4
kompensacijų skyrimo ir mokėjimo
(pavyzdžiui, išmokos vaikams, piniginės
socialinės paramos, kompensavimo už
šildymą)
Kita (įrašykite): ________________
1
2
3
4

Labai svarbu
8
9 10
8
9 10

N/A
99
99

5
5

6
6

7
7

5

6

7

8

9

10

99

5

6

7

8

9

10

99

5

6

7

8

9

10

99

5

6

7

8

9

10

99

5

6

7

8

9

10

99

5

6

7

8

9

10

99

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10

99
99
99
99
99
99

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

99
99

5

6

7

8

9

10

99
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23. Kaip vertinate socialines paslaugas ir pašalpas ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Labai blogai
Labai gerai N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Informacijos/ konsultacijos dėl socialinių 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
paslaugų skyrimo teikimas
Dokumentacijos dėl socialinių paslaugų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
skyrimo tvarkymas
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(pvz., nukreipimas pas reikiamą teisininką,
pagalba užsiregistruojant pas gydytoją ar
kitą reikiamą specialistą, pagalba sumokant
mokesčius)
Sociokultūrinės paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(laisvalaikio
organizavimo
paslaugos,
bendravimas,
dalyvavimas
grupinio
socialinio darbo užsiėmimuose).
Transporto
organizavimo
paslaugos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(galimybė už mokestį naudotis savivaldybės
įstaigos transportu gydymo, reabilitacijos,
chemoterapijos atvejais)
Pagalba į namus (pagalba kasdieniniuose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
darbuose, kambarių tvarkymas, pagalba
apsiperkant)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(paslaugos, teikiamos dienos metu, siekiant
palaikyti ir atstatyti savarankiškumą
atliekant įvairias visuomeniniame ar
asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas
funkcijas)
Dienos socialinė globa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Trumpalaikė socialinė globa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Ilgalaikė socialinė globa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Socialinis būstas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Būsto pritaikymas neįgaliajam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Aprūpinimas
kompensacine
technika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(vežimėliais, ramentais ir kt.)
Vaiko teisių apsaugos tarnyba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
skyrimo ir mokėjimo (pavyzdžiui, išmokos
vaikams, piniginės socialinės paramos,
kompensavimo už šildymą)
Kita (įrašykite):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

24. Kaip bendrai vertinate socialines paslaugas (ir pašalpas), teikiamas ... savivaldybės
teritorijoje (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10

151

25. Kokiu būdu kreipėtės dėl socialinių paslaugų ir pašalpų?
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreipimosi būdas
Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą
instituciją/ įstaigą)
Telefonu
El.paštu/ per užklausą internetu
Raštu (pateikėte prašymą paštu)
Kita (įrašykite

TAIP
1

NE
2

1
1
1
1

2
2
2
2

26. Vertindami socialines paslaugas teikiančių savivaldybės ir jos institucijų/organizacijų darbą
ir jų teikiamas paslaugas ir pašalpas ... savivaldybės teritorijoje, kaip vertinate kiekvieną iš
teiginių (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Institucija, teikianti socialines
1
2
paslaugas/pašalpas, yra lengvai
pasiekiamoje patogioje vietoje
Socialines paslaugas teikiančios
1
2
institucijos darbo laikas Jums
yra patogus
Socialines paslaugas teikiančios
1
2
institucijos pietų pertraukos
laikas
nesukelia
sunkumų
kreipiantis dėl paslaugų
Visą reikiamą informaciją apie
1
2
socialines
paslaugas
lengvai
gaunate telefonu
Visa reikiama informacija apie
1
2
socialines
paslaugas
lengvai
prieinama internetu
Kai kreipėtės dėl socialinių
1
2
paslaugų, į Jūsų problemą buvo
reaguota iš karto
Kai kreipėtės dėl socialinių
1
2
paslaugų/
pašalpų,
Jūsų
problema buvo išspręsta be
reikalo „nesiuntinėjant iš vieno
kabineto į kitą“
Kai kreipėtės dėl socialinių
1
2
paslaugų, Jūsų problema buvo
išspręsta laiku (per institucijos
nurodytą laiką)
Socialines paslaugas teikiančioje
1
2
institucijoje darbo metu lengva
rasti visus reikiamus specialistus
Socialines paslaugas teikiantys
1
2
specialistai yra kompetentingi ir
išmano savo darbą
Socialines paslaugas teikiantys
1
2
specialistai yra mandagūs ir
maloniai bendrauja su klientais
Socialinių paslaugų institucijos
1
2
teikiama informacija yra išsami

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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VI. ŠVIETIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS

27. Ar per pastaruosius 12 mėn. naudojotės (Jūs arba Jūsų šeimos nariai) švietimo

paslaugomis?
Nr.

Švietimo įstaigų teikiamos paslaugos

TAIP,
naudojausi

1.

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos (vaikų
1
lopšeliai-darželiai)
2.
Bendrojo lavinimo mokyklos
1
3.
Neformaliojo ugdymo įstaigos (vaikų ir
1
jaunimo klubai)
4.
Užklasinė veikla (būreliai mokykloje)
1
5.
Suaugusiųjų švietimo paslaugos
6.
Kita (įrašykite): ______________________
1
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie kitos anketos teminės dalies

NE,
nesinaudojau
2
2
2
2
2

28. Kiek jums yra svarbios švietimo įstaigų teikiamos paslaugos ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visiškai nesvarbu
Labai svarbu N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos (vaikų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
lopšeliai-darželiai)
Bendrojo lavinimo mokyklos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Neformaliojo ugdymo įstaigos (vaikų ir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
jaunimo klubai)
Užklasinė veikla (būreliai mokykloje)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Suaugusiųjų švietimo paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Kita
(įrašykite):
_____________________________

29. Kaip vertinate švietimo įstaigų teikiamas paslaugas ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Labai blogai
Labai gerai N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos (vaikų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
lopšeliai-darželiai)
Bendrojo lavinimo mokyklos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Neformaliojo ugdymo įstaigos (vaikų ir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
jaunimo klubai)
Užklasinė veikla (būreliai mokykloje)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Suaugusiųjų švietimo paslaugos
Kita (įrašykite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

30. Kaip bendrai vertinate švietimo paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje (skalėje nuo 1 iki
10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10
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VII. PASLAUGŲ VERSLUI VERTINIMAS

31. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės dėl paslaugų verslui, tai yra:

SKAITYTI KIEKVIENĄ VARIANTĄ
Paslaugos verslui

Nr.
1.
2.

3.

Licencijų ir leidimų išdavimas
(verstis prekyba)
Nekilnojamo
turto
mokesčio
lengvatos teikimas juridiniams
asmenims
Kita
(įrašykite):
___________________

TAIP,
kreipiausi
1

NE,
nesikreipiau
2

1

2

1

2

Jei visi atsakymai „NE“, eikite prie kitos anketos teminės dalies
32. Kiek Jums yra svarbios paslaugos verslui ... savivaldybės teritorijoje? (vertinkite skalėje
nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

Visiškai nesvarbu
Labai svarbu N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Licencijų ir leidimų išdavimas (verstis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
prekyba)
Nekilnojamo turto mokesčio lengvatos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
teikimas juridiniams asmenims
Kita (įrašykite): ___________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

33. Kaip vertinate ... savivaldybės teikiamas paslaugas verslui? (vertinkite skalėje nuo 1 iki
10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

Labai blogai
Labai gerai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Licencijų ir leidimų išdavimas (verstis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prekyba)
Nekilnojamo turto mokesčio lengvatos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
teikimas juridiniams asmenims
Kita (įrašykite): ___________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N/A
99
99
99
99

34. Kaip bendrai vertinate ... savivaldybėje teikiamas paslaugas verslui? (skalėje nuo 1 iki 10,
kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai patenkintas
9
10

35. Kokiu būdu kreipėtės dėl paslaugų verslui?
Nr.
1.
2.

Kreipimosi būdas
Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą
instituciją/ įstaigą)
Telefonu

TAIP
1

NE
2

1

2
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Nr.
3.
4.
5.

Kreipimosi būdas
El.paštu/ per užklausą internetu
Raštu (pateikėte prašymą paštu)
Kita (įrašykite)

TAIP
1
1
1

NE
2
2
2

36. Vertindami verslui teikiamas paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Teiginys

Visiškai
Visiškai sutinku
Savivaldybės skyrius, teikiantis
1
2
paslaugas verslui, yra lengvai
pasiekiamoje patogioje vietoje
Paslaugas
verslui
teikiančio
1
2
savivaldybės skyriaus darbo
laikas Jums yra patogus
Paslaugas
verslui
teikiančio
1
2
savivaldybės
skyriaus
pietų
pertraukos laikas nesukelia
sunkumų
kreipiantis dėl
paslaugų
Visą reikiamą informaciją apie
1
2
paslaugas verslui lengvai gaunate
telefonu
Visa reikiama informacija apie
1
2
paslaugas
verslui
lengvai
prieinama internetu
Kai kreipėtės dėl paslaugų verslui,
1
2
į Jūsų problemą buvo reaguota
iš karto
Kai kreipėtės dėl paslaugų verslui,
1
2
Jūsų problema buvo išspręsta be
reikalo „nesiuntinėjant iš vieno
kabineto į kitą“
Kai kreipėtės dėl paslaugų verslui,
1
2
Jūsų problema buvo išspręsta
laiku (per institucijos nurodytą
laiką)
Paslaugas verslui teikiančiame
1
2
savivaldybės skyriuje darbo metu
lengva rasti visus reikiamus
specialistus
Paslaugas
verslui
teikiantys
1
2
specialistai yra kompetentingi ir
išmano savo darbą
Paslaugas
verslui
teikiantys
1
2
specialistai yra mandagūs ir
maloniai bendrauja su klientais
Paslaugų
verslui
institucijos
1
2
teikiama informacija yra išsami

nesutinku N/A
3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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V. ŽEMĖTVARKOS SRITIES, STATYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PASLAUGŲ
VERTINIMAS

37. Ar per paskutinius 12 mėn. kreipėtės dėl žemėtvarkos srities, statybos leidimų išdavimo
paslaugų:
Nr.

Paslaugos

TAIP,
kreipiausi

1.

Konsultacijos dėl teritorijų planavimo, statybos
1
leidimų išdavimo tvarkos
2.
Statybos leidimų (griauti, statyti) išdavimas
1
3.
Teritorijų ir žemės sklypų planavimo paslaugos
(dokumentų
derinimas,
tvirtinimas,
1
registravimas)
4.
Statinio adreso suteikimas, keitimas
1
5.
Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti
1
išdavimas
6.
Kita (įrašykite)
1
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie kitos anketos teminės dalies

NE,
nesikreipiau
2
2
2
2
2
2

38. Kiek Jums yra svarbios žemėtvarkos srities, statybos leidimų išdavimo paslaugos ...
savivaldybės teritorijoje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 –
labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Visiškai nesvarbu
Labai svarbu N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Konsultacijos dėl teritorijų planavimo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
statybos leidimų išdavimo tvarkos
Statybos leidimų (griauti, statyti) išdavimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Teritorijų ir žemės sklypų planavimo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
paslaugos
(dokumentų
derinimas,
tvirtinimas, registravimas)
Statinio adreso suteikimas, keitimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
išdavimas
Kita (įrašykite): ___________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

39. Kaip vertinate ... savivaldybės teikiamas žemėtvarkos srities, statybos leidimų išdavimo
paslaugas? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

4.
5.

Labai blogai
1 2 3 4 5 6
Konsultacijos dėl teritorijų planavimo, 1 2 3 4 5 6
statybos leidimų išdavimo tvarkos
Statybos
leidimų
(griauti,
statyti) 1 2 3 4 5 6
išdavimas
Teritorijų ir žemės sklypų planavimo 1 2 3 4 5 6
paslaugos
(dokumentų
derinimas,
tvirtinimas, registravimas,
Statinio adreso suteikimas, grąžinimas
1 2 3 4 5 6
Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti 1 2 3 4 5 6

Labai gerai
7 8 9 10
7 8 9 10

N/A
99
99

7 8 9 10

99

7 8 9 10

99

7 8 9 10
7 8 9 10

99
99
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Nr. Viešoji paslauga

6.

išdavimas
Kita (įrašykite): ___________________

Labai blogai
Labai gerai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N/A
99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

40. Kaip bendrai vertinate ... savivaldybėje teikiamas žemėtvarkos srities, statybos leidimų
išdavimo paslaugas? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai
patenkintas):
Labai nepatenkintas
1
2
3

4

5

6

Labai patenkintas
8
9
10

7

41. Kokiu būdu kreipėtės dėl žemėtvarkos srities, statybos leidimų išdavimo paslaugų?
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreipimosi būdas
Asmeniškai (ėjote į Jums
reikalingą instituciją/ įstaigą)
Telefonu
El.paštu/ per užklausą internetu
Raštu (pateikėte prašymą paštu)
Kita (įrašykite)

TAIP
1

NE
2

1
1
1
1

2
2
2
2

42. Vertindami žemėtvarkos srities, statybos leidimų išdavimo paslaugas, kaip vertinate
kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Savivaldybės
skyrius,
teikiantis
1
2
žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
paslaugas, yra lengvai pasiekiamoje
patogioje vietoje
Žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
1
2
paslaugas
teikiančio
savivaldybės
skyriaus darbo laikas Jums yra patogus
Žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
1
2
paslaugas
teikiančio
savivaldybės
skyriaus pietų pertraukos laikas
nesukelia sunkumų kreipiantis dėl
paslaugų
Visą
reikiamą
informaciją
apie
1
2
žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
paslaugas lengvai gaunate telefonu
Visa
reikiama
informacija
apie
1
2
žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
paslaugas lengvai prieinama internetu
Kai kreipėtės dėl žemėtvarkos, statybos
1
2
leidimų išdavimo paslaugų, į Jūsų
problemą buvo reaguota iš karto
Kai kreipėtės dėl žemėtvarkos, statybos
1
2
leidimų išdavimo, Jūsų problema buvo
išspręsta be reikalo „nesiuntinėjant iš
vieno kabineto į kitą“
Kai kreipėtės dėl žemėtvarkos, statybos
1
2
leidimų išdavimo paslaugų, Jūsų

3

Visiškai sutinku N/A
4
5
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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Nr.

9.

10.

11.

12.

Teiginys
Visiškai nesutinku
problema buvo išspręsta laiku (per
institucijos nurodytą laiką)
Žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
1
2
paslaugas teikiančiame savivaldybės
skyriuje darbo metu lengva rasti visus
reikiamus specialistus
Žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
1
2
paslaugas teikiantys specialistai yra
kompetentingi ir išmano savo darbą
Žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
1
2
paslaugas teikiantys specialistai yra
mandagūs ir maloniai bendrauja su
klientais
Žemėtvarkos, statybos leidimų išdavimo
1
2
paslaugas
teikiančio
savivaldybės
skyriaus teikiama informacija yra
išsami

Visiškai sutinku N/A

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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VI. KITŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS

43. Ar per paskutinius 12 mėn. naudojotės civilinės metrikacijos skyriaus paslaugomis (tai
yra civilinės būklės aktų registravimas: registravote gimimą, įvaikinimą, santuoką, ištuoką,
mirties registravimą ir pan.)
Nr.

Paslaugos

TAIP,
naudojausi

NE,
nesinaudojau

1

2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1.

Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo
registravimas
2.
Gimimo/ įvaikinimo registravimas
3.
Santuokos registravimas
4.
Ištuokos registravimas
5.
Mirties registravimas
6.
Kita (įrašykite): _____________________
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie 45 klausimo.

44. Vertindami savivaldybės civilinės metrikacijos skyriaus paslaugas, kaip vertinate kiekvieną
iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Savivaldybės skyrius, teikiantis
1
2
civilinės metrikacijos paslaugas,
yra
lengvai
pasiekiamoje
patogioje vietoje
Civilinės metrikacijos skyriaus
1
2
paslaugas teikiančio savivaldybės
padalinio darbo laikas Jums yra
patogus
Civilinės metrikacijos paslaugas
1
2
teikiančio savivaldybės skyriaus
pietų
pertraukos
laikas
nesukelia sunkumų kreipiantis
dėl paslaugų
Visą reikiamą informaciją apie
1
2
civilinės metrikacijos skyriaus
paslaugas
lengvai
gaunate
telefonu
Visa reikiama informacija apie
1
2
civilinės metrikacijos skyriaus
paslaugas
lengvai prieinama
internetu
Kai kreipėtės dėl civilinės
1
2
metrikacijos skyriaus paslaugų, į
Jūsų problemą buvo reaguota iš
karto
Kai kreipėtės dėl civilinės
1
2
metrikacijos
paslaugų,
Jūsų
problema buvo išspręsta be
reikalo „nesiuntinėjant iš vieno
kabineto į kitą“

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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Nr.
8.

9.

10.

11.

12.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Kai kreipėtės dėl civilinės
1
2
metrikacijos
paslaugų,
Jūsų
problema buvo išspręsta laiku
(per institucijos nurodytą laiką)
Civilinės metrikacijos skyriaus
1
2
paslaugas
teikiančiame
savivaldybės padalinyje darbo
metu
lengva
rasti
visus
reikiamus specialistus
Civilinės metrikacijos skyriaus
1
2
paslaugas teikiantys specialistai
yra kompetentingi ir išmano
savo darbą
Civilinės metrikacijos skyriaus
1
2
paslaugas teikiantys specialistai
yra mandagūs ir maloniai
bendrauja su klientais
Civilinės metrikacijos skyriaus
1
2
paslaugas teikiančio savivaldybės
padalinio teikiama informacija
yra išsami

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

45. Ar per paskutinius 12 mėn. naudojotės seniūnijų teikiamomis paslaugomis:
Nr.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Paslaugos

Pažymų išdavimas
Leidimų išdavimas
Gyvenamosios vietos deklaravimas
Socialinių paslaugų skyrimas
Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymas
Teikėte pasiūlymą, prašymą ir/ar skundą
Kita (įrašykite): _____________________
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie VII teminio bloko

TAIP,
naudojausi
1
1
1
1
1
1
1

NE,
nesinaudojau
2
2
2
2
2
2
2

46. Kokioje seniūnijoje gyvenate? Įvardinkite: ___________________________
INTERVIUOTOJUI: įrašyti
47. Vertindami seniūnijos teikiamas paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo
1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.
2.
3.

4.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Seniūnija
yra
lengvai
1
2
pasiekiamoje patogioje vietoje
Seniūnijos darbo laikas Jums
1
2
yra patogus
Seniūnijos pietų pertraukos
1
2
laikas
nesukelia
sunkumų
kreipiantis dėl paslaugų
Visą reikiamą informaciją iš
1
2
seniūnijos
lengvai
gaunate
telefonu

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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Nr.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Visa reikiama informacija apie
1
2
seniūnijos teikiamas paslaugas
lengvai prieinama internetu
Kai kreipėtės į seniūniją, į Jūsų
1
2
problemą buvo reaguota iš
karto
Kai kreipėtės į seniūniją, Jūsų
1
2
problema buvo išspręsta be
reikalo „nesiuntinėjant iš vieno
kabineto į kitą“
Kai kreipėtės į seniūniją, Jūsų
1
2
problema buvo išspręsta laiku
(per institucijos nurodytą laiką)
Seniūnijoje darbo metu lengva
1
2
rasti visus reikiamus specialistus
Seniūnijoje paslaugas teikiantys
1
2
specialistai yra kompetentingi ir
išmano savo darbą
Seniūnijoje dirbantys specialistai
1
2
yra mandagūs ir maloniai
bendrauja su klientais
Seniūnijoje
teikiama
1
2
informacija yra išsami

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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VII. KLAUSIMAI APIE KORUPCIJĄ
48. Kaip manote, kiek institucijos Lietuvoje yra veikiamos korupcijos? Įvertinkite skalėje nuo
1iki 5, kur 1 – visiškai nekorumpuotos, 5 – labai korumpuotos?
Visiškai nekorumpuotos
korumpuotos
1
2
1. Politinės partijos
1
2
2. Seimas (įstatymų leidėjai)
1
2
3. Policija
1
2
4. Verslas/ privatus sektorius
1
2
5. Žiniasklaida
1
2
6. Valstybės tarnautojai
1
2
7. Teismai
1
2
8.
Nevyriausybinės
1
2
organizacijos (NVO)
9. Bažnyčia
1
2
10. Kariuomenė
1
2
11. Švietimo sistema
1
2
12. Savivaldybė
1
2

Labai
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

N/A
99
99
99
99
99
99
99
99

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

99
99
99
99

49. Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūs ar Jūsų šeimos nariai turėjo kontaktą su žemiau
išvardintomis institucijomis?
1. Švietimo sistema
2. Teismai
3.
Sveikatos
priežiūros
paslaugos
4. Policija
5. Registras ir leidimai (civilinė
metrikacija: gimimo, santuokos
registravimas, licenzijų, leidimų
išdavimas)
6.
Komunalinės
įstaigos
(telefonas, elektra, vanduo ir
pan.)
7. Mokesčiai
8. Žemės paslaugos (pirkimas,
pardavimas,
paveldėjimas,
renta)
9. Muitinės
10. Savivaldybė

TAIP
1
1
1

NE
2
2
2

N/A
99
99
99

1
1

2
2

99
99

1

2

99

1
1

2
2

99
99

1
1

2
2

99
99
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50. Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūs ar Jūsų šeimos nariai davėte kyšį (bet kokia forma)
žemiau išvardintoms institucijoms?
1. Švietimo sistema
2. Teismai
3.
Sveikatos
priežiūros
paslaugos
4. Policija
5. Registras ir leidimai (civilinė
metrikacija: gimimo, santuokos
registravimas, licenzijų, leidimų
išdavimas)
6.
Komunalinės
įstaigos
(telefonas, elektra, vanduo ir
pan.)
7. Mokesčiai
8. Žemės paslaugos (pirkimas,
pardavimas,
paveldėjimas,
renta)
9. Muitinės
10. Savivaldybė

TAIP
1
1
1

NE
2
2
2

N/A
99
99
99

1
1

2
2

99
99

1

2

99

1
1

2
2

99
99

1
1

2
2

99
99

51. Jeigu per pastaruosius 12 mėnesių Jūs arba Jūsų šeimos nariai davėte kyšį, tai paskutinioji
duotoji pakiša buvo skirta:
1.

Pagreitinti teikiamą paslaugą,

2.

Siekiant išvengti nemalonumų su kompetentingomis institucijomis,

3.

Siekiant gauti Jums priklausančią paslaugą,

4.

Per pastaruosius 12 mėn. nedaviau pakišos,

5.

Neatsimenu.
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DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI

1.
Respondento lytis:
1.3. Vyras.
1.4. Moteris.
2. Amžius (suėję metai): _______________________________
3.
3.4.
3.5.
3.6.

Išslavinimas:
Pradinis, nebaigtas vidurinis, vidurinis.
Aukštesnysis / spec. vidurinis.
Aukštasis.

4. Užsiėmimas:
4.4. Dirbantis (verslininkas, dirbantis žemės ūkyje, aukščiausios ar vidurinės grandies
vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita).
4.5. Nedirbantis (bedarbis, namų šeimininkė / asmuo, esantis motinystės / vaiko
priežiūros atostogose, moksleivis / studentas).
4.6. Pensininkas (pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia).
5.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus):
1 asmuo.
2 asmenys.
3 asmenys.
4 asmenys.
5 asmenys.
6 asmenys ir daugiau.

7.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Jūsų šeimyninė padėtis:
Netekėjusi / nevedęs.
Ištekėjusi / vedęs / gyvename nesusituokę.
Išsiskyrusi / (-ęs) / gyvenu atskirai.
Našlė / (-ys).

8.
Kokia suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį?
Sudėkite visų šeimos narių atlyginimus, pensijas, stipendijas ir t. t. ir padalinkite iš šeimos
narių skaičiaus ____________________litų.
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Priedas Nr. 8. Rekomenduojama Vartotojų naudojimosi viešosiomis /
administracinėmis paslaugomis pasitenkinimo anketa 2012 m.
Gerbiami xxx56 gyventojai,

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią LR Vidaus reikalų ministerijos
užsakymu atlieka UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Rinkos tyrimų centras“.
Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie viešąsias/ administracines paslaugas,
teikiamas Jūsų gyvenamojoje vietovėje.
Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje ir išsakyti atsiliepimai, lūkesčiai ir pageidavimai, padės
Jūsų gyvenamosios vietovės institucijoms tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti klientų
aptarnavimą teikiant viešąsias/ administracines paslaugas.
Šis klausimynas apima tokias sritis:
-

Bendras gyvenamosios vietovės, savivaldybės ir seniūnijų darbo vertinimas,

-

Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas,

-

Kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugos,

-

Socialinės paslaugos,

-

Švietimas,

-

Bei klausimus apie korupciją.

Ši apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei
kartu su kitų apklaustųjų atsakymais. Apklausos trukmė – iki 30 min.

Dėkojame už sutikimą dalyvauti apklausoje!

0. Ar Jūs nuolat gyvenate57 ... ar esate atvykęs/-usi ... (esate ... svečias)?
1. Nuolatinis gyventojas  TĘSTI
2. Atvykęs/ -usi (svečias)  BAIGTI

56
57

Vilniaus miesto, Kretingos rajono, Pagėgių
Vilniaus mieste/ Kretingos rajone/ Pagėgiuose
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BENDROJI KLAUSIMYNO DALIS
(VISIEMS RESPONDENTAMS)
I. BENDRAS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS VERTINIMAS

1. Kaip Jūs bendrai vertinate savo gyvenamąją vietovę (Vilniaus miestą, Kretingos rajoną,
Pagėgius, kuriuose gyvenate)? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatinka, 10
– labai patinka:
Labai nepatinka
1
2

3

4

5

6

7

8

Labai patinka
9
10

2. Kaip Jūs vertinate savo gyvenamąją vietovę (Vilniaus miestą, Kretingos rajoną, Pagėgius)
lyginant su kitais Lietuvos miestais/ rajonais? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai
blogai, 10 – labai gerai:
Labai blogai
1
2

3

4

5

6

7

8

Labai gerai
9
10

3. Kiek metų gyvenate šioje vietovėje (Vilniaus mieste, Kretingos rajone, Pagėgiuose)?
1.
2.
3.

Penkis ir mažiau metų;
6-10 metų;
Daugiau kaip 10 metų.
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II. BENDRAS SAVIVALDYBĖS DARBO VERTINIMAS

4. Kaip Jūs bendrai vertinate savo (Vilniaus miesto, Kretingos rajono, Pagėgių) savivaldybės
darbą? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai:
Labai blogai
1
2

3

4

5

6

7

Labai gerai
9
10

8

5. Kiek jums yra bendrai svarbios ... savivaldybės teritorijoje teikiamos paslaugos?
Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu:
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Paslaugos
Komunalinio ūkio paslaugos
(atliekų tvarkymo paslaugos,
vandens
tiekimas,
nuotekų
valymas, būsto ir pastatų ūkio
administravimas)
Aplinkos tvarkymo paslaugos
(švara,
apšvietimas,
vaikų
žaidimo
aikštelės,
gyvūnų
vedžiojimo aikštelės)
Kultūros paslaugos (kultūros
įstaigų paslaugos, valstybinių
švenčių renginiai (pavyzdžiui,
Nepriklausomybės
atgavimo,
Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo
diena),
miesto
švenčių renginiai, bibliotekos)
Aktyvaus laisvalaikio/ sporto
paslaugos (skverai, stadionai,
pasivaikščiojimo ir dviračių takai,
sporto renginiai, sporto įstaigų
paslaugos)
Socialinės paslaugos ir pašalpos
Švietimo
įstaigų
teikiamos
paslaugos
Paslaugos verslui (licenzijų verstis
prekyba išdavimas, nekilnojamojo
turto
mokesčio
lengvatos
teikimas juridiniams asmenims,
leidimų išdavimas)
Žemėtvarkos srities ir statybos
leidimų išdavimo paslaugos
(konsultacijos
dėl
teritorijų
planavimo, statybos leidimų
išdavimų
tvarkos,
statybos

Visiškai nesvarbu
1
2
3
4

Labai svarbu
8
9 10

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

N/A
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9.

10
.

leidimų išdavimas, teritorijų ir
žemės
sklypų
planavimo
paslaugos,
statinio
adreso
suteikimas/keitimas)
Civilinės metrikacijos skyriaus
paslaugos (civilinės būklės aktų
registravimas:
gimimo,
įvaikinimo, 9santuokos, ištuokos,
mirties registravimas ir pan.)
Seniūnijų teikiamos paslaugos
(pažymų, leidimų išdavimas,
gyvenamosios
vietos
deklaravimas, socialinių paslaugų
skyrimas, asmens specialiųjų
poreikių
nustatymas,
pasiūlymo/prašymo/skundo
teikimas)

99
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

6. Kaip Jūs bendrai vertinate ... savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas? Įvertinkite
skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai:
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Paslaugos
Komunalinio ūkio paslaugos
(atliekų tvarkymo paslaugos,
vandens tiekimas, nuotekų
valymas, būsto ir pastatų
ūkio administravimas)
Aplinkos
tvarkymo
paslaugos
(švara,
apšvietimas, vaikų žaidimo
aikštelės, gyvūnų vedžiojimo
aikštelės)
Kultūros paslaugos (kultūros
įstaigų paslaugos, valstybinių
švenčių renginiai (pavyzdžiui,
Nepriklausomybės atgavimo,
Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena), miesto
švenčių
renginiai,
bibliotekos)
Aktyvaus laisvalaikio/ sporto
paslaugos (skverai, stadionai,
pasivaikščiojimo ir dviračių
takai, sporto renginiai, sporto
įstaigų paslaugos)
Socialinės
paslaugos
ir
pašalpos
Švietimo įstaigų teikiamos
paslaugos

Labai blogai
1
2
3

4

5

6

7

8

Labai gerai
9 10

N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99
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Paslaugos verslui (licenzijų
verstis prekyba išdavimas,
nekilnojamojo turto mokesčio
lengvatos
teikimas
juridiniams
asmenims,
leidimų išdavimas)
8. Žemėtvarkos
srities
ir
statybos leidimų išdavimo
paslaugos (konsultacijos dėl
teritorijų planavimo, statybos
leidimų išdavimų tvarkos,
statybos leidimų išdavimas,
teritorijų ir žemės sklypų
planavimo
paslaugos,
statinio
adreso
suteikimas/keitimas)
9. Civilinės
metrikacijos
skyriaus paslaugos (civilinės
būklės aktų registravimas:
gimimo,
įvaikinimo,
santuokos, ištuokos, mirties
registravimas ir pan.)
10. Seniūnijų
teikiamos
paslaugos (pažymų, leidimų
išdavimas,
gyvenamosios
vietos
deklaravimas,
socialinių paslaugų skyrimas,
asmens specialiųjų poreikių
nustatymas,
pasiūlymo/prašymo/skundo
teikimas)
7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

7. Galvodami apie ... savivaldybę, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 5,
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.
2.

3.

4.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Savivaldybės administracija yra lengvai
1
2
pasiekiamoje patogioje vietoje
Visą
reikiamą
informaciją
iš
1
2
savivaldybės administracijos lengvai
gaunate telefonu
Visa
reikiama
informacija
apie
1
2
savivaldybės
teikiamas
paslaugas
lengvai prieinama internetu
Pakanka viešos informacijos, apie ...
1
2
savivaldybės nuveiktus darbus Jūsų
gyvenamojoje vietovėje

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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8. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės į savivaldybę?
1. Taip
2. Ne (eikite prie 11 klausimo).

9. Kokiu būdu kreipėtės į savivaldybę Jums rūpimais klausimais?
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreipimosi būdas
KREIPIAUSI
Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą
1
instituciją/ įstaigą)
Telefonu
1
El.paštu/ per užklausą internetu
1
Raštu (pateikėte prašymą paštu)
1
Kita (įrašykite)
1

NESIKREIPIAU
2
2
2
2
2

10. Vertindami savivaldybės darbą ir jos teikiamas paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš
teiginių (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr. Teiginys
Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku N/A
1.
Savivaldybės administracijos darbo
1
2
3
4
5
99
laikas Jums yra patogus
2.
Savivaldybės administracijos pietų
1
2
3
4
5
99
pertraukos laikas nesukelia sunkumų
kreipiantis dėl paslaugų
3.
Kai
kreipėtės
į
savivaldybės
1
2
3
4
5
99
administraciją, į Jūsų problemą buvo
reaguota iš karto
4.
Kai
kreipėtės
į
savivaldybės
1
2
3
4
5
99
administraciją, Jūsų problema buvo
išspręsta be reikalo „nesiuntinėjant iš
vieno kabineto į kitą“
5.
Kai
kreipėtės
į
savivaldybės
1
2
3
4
5
99
administraciją, Jūsų problema buvo
išspręsta laiku (per institucijos
nurodytą laiką)
6.
Savivaldybės administracijoje darbo
1
2
3
4
5
99
metu lengva rasti visus reikiamus
specialistus
7.
Savivaldybės
administracijos
1
2
3
4
5
99
specialistai yra kompetentingi ir
išmano savo darbą
8.
Savivaldybės
administracijos
1
2
3
4
5
99
specialistai yra mandagūs ir maloniai
bendrauja su klientais
9.
Savivaldybės administracijoje teikiama
1
2
3
4
5
99
informacija yra išsami
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11. Ar per paskutinius 12 mėn. naudojotės seniūnijų teikiamomis paslaugomis:
Nr.
Paslaugos
TAIP,
NE,
naudojausi nesinaudojau
1.
Pažymų išdavimas
1
2
2.
Leidimų išdavimas
1
2
3
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1
2
4.
Socialinių paslaugų skyrimas
1
2
5.
Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymas
1
2
6.
Teikėte pasiūlymą, prašymą ir/ar skundą
1
2
7.
Kita (įrašykite): _____________________
1
2
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie III teminio bloko

12. Kokioje seniūnijoje gyvenate? Įvardinkite: ___________________________
INTERVIUOTOJUI: įrašyti

13. Vertindami seniūnijos teikiamas paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje
nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Teiginys
Visiškai nesutinku
Seniūnija yra lengvai pasiekiamoje
1
2
patogioje vietoje
Seniūnijos darbo laikas Jums yra
1
2
patogus
Seniūnijos pietų pertraukos laikas
1
2
nesukelia sunkumų
kreipiantis dėl
paslaugų
Visą reikiamą informaciją iš seniūnijos
1
2
lengvai gaunate telefonu
Visa reikiama informacija apie seniūnijos
1
2
teikiamas paslaugas lengvai prieinama
internetu
Kai kreipėtės į seniūniją, į Jūsų problemą
1
2
buvo reaguota iš karto
Kai kreipėtės į seniūniją, Jūsų problema
1
2
buvo
išspręsta
be
reikalo
„nesiuntinėjant iš vieno kabineto į kitą“
Kai kreipėtės į seniūniją, Jūsų problema
1
2
buvo išspręsta laiku (per institucijos
nurodytą laiką)
Seniūnijoje darbo metu lengva rasti
1
2
visus reikiamus specialistus
Seniūnijoje paslaugas
teikiantys
1
2
specialistai yra kompetentingi ir išmano
savo darbą
Seniūnijoje dirbantys specialistai yra
1
2
mandagūs ir maloniai bendrauja su
klientais
Seniūnijoje teikiama informacija yra
1
2
išsami

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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III. KOMUNALINIO ŪKIO IR APLINKOS TVARKYMO PASLAUGŲ VERTINIMAS
14. Kiek Jums yra svarbios komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos ... teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
Visiškai nesvarbu
Labai N/A
svarbu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
1. Atliekų tvarkymo paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
2. Vandens tiekimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
3. Nuotekų valymas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
4. Būsto
ir
pastatų
ūkio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
administravimas
5. Švara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
6. Apšvietimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
7. Vaikų žaidimo aikštelės
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
8. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
15. Kaip vertinate komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos ... teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
Labai blogai
Labai N/A
gerai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
1. Atliekų tvarkymo paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
2. Vandens tiekimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
3. Nuotekų valymas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
4. Būsto
ir
pastatų
ūkio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
administravimas
5. Švara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
6. Apšvietimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
7. Vaikų žaidimo aikštelės
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
8. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
16. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės į ... instituciją, teikiančią komunalinio ūkio ir
aplinkos tvarkymo paslaugas?
1. Taip
2. Ne (eikite prie 19 klausimo).

17. Kokiu būdu kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugų?
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreipimosi būdas
KREIPIAUSI
Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą
1
instituciją/ įstaigą)
Telefonu
1
El.paštu/ per užklausą internetu
1
Raštu (pateikėte prašymą paštu)
1
Kita (įrašykite)
1

NESIKREIPIAU
2
2
2
2
2
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18. Vertindami komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo institucijų/organizacijų darbą ir jų
teikiamas paslaugas ... savivaldybėje, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr. Teiginys
Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku N/A
1.
Institucija, teikianti komunalinio ūkio ir
1
2
3
4
5
99
aplinkos tvarkymo paslaugas, yra
lengvai pasiekiamoje patogioje vietoje
2.
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
3
4
5
99
paslaugas teikiančios institucijos darbo
laikas Jums yra patogus
3.
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
3
4
5
99
paslaugas teikiančios institucijos pietų
pertraukos laikas nesukelia sunkumų
kreipiantis dėl paslaugų
4.
Visą
reikiamą
informaciją
apie
1
2
3
4
5
99
komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugas lengvai gaunate telefonu
5.
Visa
reikiama
informacija
apie
1
2
3
4
5
99
komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugas lengvai prieinama internetu
6.
Kai kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir
1
2
3
4
5
99
aplinkos tvarkymo paslaugų, į Jūsų
problemą buvo reaguota iš karto
7.
Kai kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir
1
2
3
4
5
99
aplinkos tvarkymo paslaugų, Jūsų
problema buvo išspręsta be reikalo
„nesiuntinėjant iš vieno kabineto į
kitą“
8.
Kai kreipėtės dėl komunalinio ūkio ir
1
2
3
4
5
99
aplinkos tvarkymo paslaugų, Jūsų
problema buvo išspręsta laiku (per
institucijos nurodytą laiką)
9.
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
3
4
5
99
paslaugas teikiančios institucijoje darbo
metu lengva rasti visus reikiamus
specialistus
10. Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
3
4
5
99
paslaugas teikiantys specialistai yra
kompetentingi ir išmano savo darbą
11. Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
3
4
5
99
paslaugas teikiantys specialistai yra
mandagūs ir maloniai bendrauja su
klientais
12. Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
1
2
3
4
5
99
paslaugų
institucijos
teikiama
informacija yra išsami
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IV. DETALUS KOMUNALINIO ŪKIO IR APLINKOS TVARKYMO PASLAUGŲ VERTINIMAS
19. Kokia šilumos tiekimo sistema naudojatės?
1. Centrinis šildymas
2. Individualus šildymas (eiti prie 21 klausimo)
20. Galvodami apie šilumos tiekimą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai
blogai, 5 – labai gerai)
Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
Nr.
Labai blogai
Labai gerai Než.
1
2
3
4
5
99
1. Tiekiamos šilumos sistemos
1
2
3
4
5
99
pajungimo/išjungimo laiką
2. Palaikomos
šilumos
1
2
3
4
5
99
pakankamumą
3. Sąskaitų
pateikimo
laiką
1
2
3
4
5
99
(sąskaitos pateikiamos laiku,
nevėluoja)
4. Sąskaitų
tikslumą
ir
1
2
3
4
5
99
informatyvumą
(aiškiai
apibūdintos šilumos tiekimo
paslaugos, už kurias reikia
mokėti)
21. Galvodami apie būsto ir pastatų ūkio administravimą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai):
Nr. Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
Labai blogai
Labai gerai Než.
1. Sąskaitų pateikimo laiką (sąskaitos
1
2
3
4
5
99
pateikiamos laiku, nevėluoja)
2. Sąskaitų tikslumą ir informatyvumą
1
2
3
4
5
99
(aiškiai apibūdintos paslaugos, už kurias
reikia mokėti)
3. Informacijos pateikimą (apie būsimus
1
2
3
4
5
99
remonto darbus ir kitą aktualią su
būsto ir pastatų administravimu
susijusią veiklą)
4. Reagavimą į
avarinius atsitikimus
1
2
3
4
5
99
susijusius dėl būsto
5. Kita (įrašykite) __________________
1
2
3
4
5
99
22.
Nr.
1.
2.

Galvodami apie tvarką ir švarą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai
blogai, 5 – labai gerai):

Labai blogai
1
2
Jūsų gyvenamosios laiptinės švarą
1
2
Jūsų gyvenamosios aplinkos (namo, kiemo)
1
2
švarą ir tvarką

3
3
3

4
4
4

Labai gerai
5
5
5
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Než.
99
99
99

3.

Pasivaikščiojimo takų/žaliųjų plotų/ parkų
priežiūrą
4.
Šaligatvių, gatvių dangos kokybę
Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

23.

Galvodami apie apšvietimą, kaip Jūs vertinate (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai blogai,
5 – labai gerai):
Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą
Nr.
1.
2.
3.
4.

Labai blogai
1
2
Laiptinių apšvietimo pakankamumą
1
2
Kiemų Jūsų gyvenamajame rajone
1
2
apšvietimo pakankamumą
Gatvių Jūsų gyvenamajame rajone
1
2
apšvietimo pakankamumą
Pasivaikščiojimo takų/žaliųjų plotų/
1
2
parkų
gyvenamojoje
aplinkoje
apšvietimo pakankamumą

3
3
3

Labai gerai
4
5
4
5
4
5

3

4

5

99

3

4

5

99
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Než.
99
99
99

V.KULTŪROS, LAISVALAIKIO IR SPORTO PASLAUGŲ VERTINIMAS

24. Kiek Jums yra svarbios kultūros ir aktyvaus laisvalaikio/ sporto paslaugos ...
savivaldybės teritorijoje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 –
labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
Visiškai nesvarbu
Labai svarbu
N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
1. Kultūros ir sporto įstaigų paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
2. Bibliotekos paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
3. Valstybinių švenčių renginiai (pavyzdžiui, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)
4. Miesto švenčių renginiai (pavyzdžiui, miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
šventės, amatų dienos, mugės ir kt.)
5. Sporto renginiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
6. Sutvarkytų kultūros paveldo objektų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
lankymo galimybė (tinkamumas lankymui)
7. Mėgėjų
meno
kolektyvų
veikla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(dalyvavimas, stebėjimas)
8. Profesionalaus meno sklaida (teatrai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
parodos, ekspozicijos ir pan.)
9. Viešosios erdvės laisvalaikio poreikiams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(skverai,
stadionai,
pasivaikščiojimo,
dviračių takai)
25. Kaip vertinate kultūros ir sporto paslaugos ... savivaldybės teritorijoje? (vertinkite skalėje
nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Labai blogai
1 2 3 4
Kultūros ir sporto įstaigų paslaugos
1 2 3 4
Bibliotekos paslaugos
1 2 3 4
Valstybinių švenčių renginiai (pavyzdžiui, 1 2 3 4
Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)
Miesto švenčių renginiai (pavyzdžiui, miesto 1 2 3 4
šventės, amatų dienos, mugės ir kt.)
Sporto renginiai
1 2 3 4
Sutvarkytų kultūros paveldo objektų 1 2 3 4
lankymo galimybė (tinkamumas lankymui)
Mėgėjų
meno
kolektyvų
veikla 1 2 3 4
(dalyvavimas, stebėjimas)
Profesionalaus meno sklaida (teatras, 1 2 3 4
parodos, ekspozicijos ir pan.)
Viešosios erdvės, pritaikytos laisvalaikio 1 2 3 4
poreikiams
(skverai,
stadionai,
pasivaikščiojimo, dviračių takai)

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

Labai gerai N/A
8 9 10 99
8 9 10 99
8 9 10 99
8 9 10 99

5 6 7 8 9 10

99

5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10

99
99

5 6 7 8 9 10

99

5 6 7 8 9 10

99

5 6 7 8 9 10

99
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26. Galvodami apie kultūros ir sporto paslaugas, ko Jums trūksta ... savivaldybės
teritorijoje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai trūksta, 5 – visiškai pakanka):
Nr. Teiginys
Labai trūksta
Visiškai pakanka N/A
1.
Kultūros ir sporto įstaigų paslaugų
1
2
3
4
5
99
2.
Bibliotekos paslaugų
1
2
3
4
5
99
3.
Valstybinių
švenčių
renginių
1
2
3
4
5
99
(pavyzdžiui,
Nepriklausomybės
atgavimo,
Lietuvos
karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena)
4.
Miesto
švenčių
renginių
1
2
3
4
5
99
(pavyzdžiui, miesto šventės, amatų
dienos, mugės ir kt.)
5.
Sporto renginių
1
2
3
4
5
99
6.
Sutvarkytų
kultūros
paveldo
1
2
3
4
5
99
objektų
lankymo
galimybių
(tinkamumo lankymui)
7.
Mėgėjų meno kolektyvų veiklos
1
2
3
4
5
99
(dalyvavimas, stebėjimas)
8.
Profesionalaus meno sklaidos
1
2
3
4
5
99
(teatrai, parodos, ekspozicijos ir
pan.)
9.
Viešųjų
erdvių,
pritaikytų
1
2
3
4
5
99
laisvalaikio poreikiams (skverai,
stadionai,
pasivaikščiojimo,
dviračių takai)
10. Kita
(detalizuokite):
1
2
3
4
5
99
______________
_____________________________
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SPECIFINĖ KLAUSIMYNO DALIS
(DĖL TAM TIKRŲ PASLAUGŲ BESIKREIPUSIEMS RESPONDENTAMS)

VI. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS

27. Ar per pastaruosius 12 mėn. kreipėtės dėl socialinių paslaugų ir pašalpų, tai yra:
(SKAITYTI KIEKVIENĄ VARIANTĄ)
Nr. Socialinės paslaugos
KREIPIAUSI
NESIKREIPIAU
1.
Informacija/ konsultacija / dokumentacijos tvarkymas
1
2
dėl socialinių paslaugų skyrimo
2.
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos (pvz.,
1
2
nukreipimas pas reikiamą teisininką, pagalba
užsiregistruojant pas gydytoją ar kitą reikiamą
specialistą, pagalba sumokant mokesčius)
3.
Socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės
1
2
paslaugos
(dienos metu teikiamos paslaugos savarankiškumo
įgūdžių lavinimui; laisvalaikio organizavimo paslaugos,
bendravimas, dalyvavimas grupinio socialinio darbo
užsiėmimuose)
4.
Pagalba į namus (pagalba kasdieniniuose darbuose,
1
2
kambarių tvarkymas, pagalba apsiperkant)
5.
Transporto organizavimo paslaugos (galimybė už
1
2
mokestį naudotis savivaldybės įstaigos transportu
gydymo, reabilitacijos, chemoterapijos atvejais)
6.
Socialinė globa (dienos, trumpalaikė, ilgalaikė socialinė
1
2
globa)
7.
Paslaugos neįgaliesiems asmenims (būsto pritaikymas,
1
2
aprūpinimas kompensacine technika: vežimėliais,
ramentais ir kt.)
8.
Vaiko teisių apsaugos tarnyba
1
2
9.
Socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo ir
1
2
mokėjimo (pavyzdžiui, išmokos vaikams, piniginės
socialinės paramos, kompensavimo už šildymą)
10. Kita (įrašykite): __________________________
1
2
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie kitos teminės klausimyno dalies.

28. Kiek Jums yra svarbios socialinės paslaugos ir pašalpos ... savivaldybės teritorijoje?
(vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr. Socialinės paslaugos
Visiškai nesvarbu
Labai svarbu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Informacija/
konsultacija
/ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
dokumentacijos tvarkymas dėl socialinių
paslaugų skyrimo
2.
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos 1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10
10

N/A
99
99

10

99

Nr.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Socialinės paslaugos
(pvz., nukreipimas pas reikiamą teisininką,
pagalba užsiregistruojant pas gydytoją ar
kitą reikiamą specialistą, pagalba
sumokant mokesčius)
Socialinių
įgūdžių
ugdymas
ir
sociokultūrinės paslaugos
(dienos metu teikiamos paslaugos
savarankiškumo
įgūdžių
lavinimui;
laisvalaikio organizavimo paslaugos,
bendravimas,
dalyvavimas
grupinio
socialinio darbo užsiėmimuose)
Pagalba į namus (pagalba kasdieniniuose
darbuose, kambarių tvarkymas, pagalba
apsiperkant)
Transporto
organizavimo
paslaugos
(galimybė
už
mokestį
naudotis
savivaldybės įstaigos transportu gydymo,
reabilitacijos, chemoterapijos atvejais)
Socialinė globa (dienos, trumpalaikė,
ilgalaikė socialinė globa)
Paslaugos neįgaliesiems asmenims (būsto
pritaikymas, aprūpinimas kompensacine
technika: vežimėliais, ramentais ir kt.)
Vaiko teisių apsaugos tarnyba
Socialinių
pašalpų,
išmokų
ir
kompensacijų skyrimo ir mokėjimo
(pavyzdžiui, išmokos vaikams, piniginės
socialinės paramos, kompensavimo už
šildymą)
Kita
(įrašykite):
__________________________

Visiškai nesvarbu
1
2
3
4

Labai svarbu
5
6
7
8

9

10

N/A
99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

99
99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

29. Kaip vertinate socialines paslaugas ir pašalpas ... savivaldybės teritorijoje? (vertinkite
skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
Nr. Viešoji paslauga
Labai blogai
Labai gerai N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
1. Informacija/ konsultacija / dokumentacijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
tvarkymas dėl socialinių paslaugų skyrimo
2. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
(pvz., nukreipimas pas reikiamą teisininką,
pagalba užsiregistruojant pas gydytoją ar
kitą reikiamą specialistą, pagalba sumokant
mokesčius)
3. Socialinių
įgūdžių
ugdymas
ir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
sociokultūrinės paslaugos
(dienos
metu
teikiamos
paslaugos
savarankiškumo
įgūdžių
lavinimui;
laisvalaikio
organizavimo
paslaugos,
bendravimas,
dalyvavimas
grupinio
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Nr. Viešoji paslauga
socialinio darbo užsiėmimuose)
4. Pagalba į namus (pagalba kasdieniniuose
darbuose, kambarių tvarkymas, pagalba
apsiperkant)
5. Transporto
organizavimo
paslaugos
(galimybė už mokestį naudotis savivaldybės
įstaigos transportu gydymo, reabilitacijos,
chemoterapijos atvejais)
6. Socialinė globa (dienos, trumpalaikė,
ilgalaikė socialinė globa)
7. Paslaugos neįgaliesiems asmenims (būsto
pritaikymas, aprūpinimas kompensacine
technika: vežimėliais, ramentais ir kt.)
8. Vaiko teisių apsaugos tarnyba
9. Socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų
skyrimo ir mokėjimo (pavyzdžiui, išmokos
vaikams, piniginės socialinės paramos,
kompensavimo už šildymą)
10. Kita
(įrašykite):
__________________________

Labai blogai
Labai gerai N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99
99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

30. Vertindami socialines paslaugas ir pašalpas teikiančio skyriaus/padalinio darbą ...
savivaldybėje, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai
nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr. Teiginys
Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku N/A
1.
Kai kreipėtės dėl socialinių paslaugų ir
1
2
3
4
5
99
pašalpų, į Jūsų problemą buvo
reaguota iš karto
2.
Kai kreipėtės dėl socialinių paslaugų ir
1
2
3
4
5
99
pašalpų, Jūsų problema buvo išspręsta
be reikalo „nesiuntinėjant iš vieno
kabineto į kitą“
3.
Kai kreipėtės dėl socialinių paslaugų ir
1
2
3
4
5
99
pašalpų, Jūsų problema buvo išspręsta
laiku (per institucijos nurodytą laiką)
4.
Socialines paslaugas ir pašalpas
1
2
3
4
5
99
teikiančiame skyriuje/ padalinyje darbo
metu lengva rasti visus reikiamus
specialistus
5.
Socialines pašalpas ir paslaugas
1
2
3
4
5
99
teikiantys
specialistai
yra
kompetentingi ir išmano savo darbą
6.
Socialines paslaugas ir pašalpas
1
2
3
4
5
99
teikiantys specialistai yra mandagūs ir
maloniai bendrauja su klientais
7.
Socialines paslaugas ir pašalpas
1
2
3
4
5
99
teikiančio skyriaus/ padalinio teikiama
informacija yra išsami
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VII. ŠVIETIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS

31. Ar per pastaruosius 12 mėn. naudojotės (Jūs arba Jūsų šeimos nariai) švietimo
paslaugomis?
Nr.
1.

Švietimo įstaigų teikiamos paslaugos

TAIP,
naudojausi

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos (vaikų
lopšeliai-darželiai)
2.
Bendrojo lavinimo mokyklos
3.
Neformaliojo ugdymo įstaigos (vaikų ir jaunimo
klubai)
4.
Užklasinė veikla (būreliai mokykloje)
5.
Suaugusiųjų švietimo paslaugos
6.
Kita (įrašykite): ______________________
Jei visi atsakymai „NE“, eiti prie kitos anketos teminės dalies

NE,
nesinaudojau

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

32. Kiek Jums yra svarbios švietimo įstaigų teikiamos paslaugos ...
skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu):
Nr. Viešoji paslauga
Visiškai nesvarbu
1 2 3 4 5
1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos (vaikų 1 2 3 4 5
lopšeliai-darželiai)
2. Bendrojo lavinimo mokyklos
1 2 3 4 5
3. Neformaliojo ugdymo įstaigos (vaikų ir 1 2 3 4 5
jaunimo klubai)
4. Užklasinė veikla (būreliai mokykloje)
1 2 3 4 5
5. Suaugusiųjų švietimo paslaugos
1 2 3 4 5
6. Kita
(įrašykite):
_____________________________

teritorijoje? (vertinkite
Labai svarbu N/A
6 7 8 9 10 99
6 7 8 9 10 99
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10

99
99

6 7 8 9 10
6 7 8 9 10

99
99

33. Kaip vertinate švietimo įstaigų teikiamas paslaugas ... teritorijoje? (vertinkite skalėje
nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai):
/INTERVIUOTOJUI - klausti apie tas, kuriomis naudojosi/
Nr. Viešoji paslauga
Labai blogai
Labai gerai N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos (vaikų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
lopšeliai-darželiai)
2. Bendrojo lavinimo mokyklos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
3. Neformaliojo ugdymo įstaigos (vaikų ir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
jaunimo klubai)
4. Užklasinė veikla (būreliai mokykloje)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
5. Suaugusiųjų švietimo paslaugos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
6. Kita (įrašykite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
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34. Galvodami apie švietimo paslaugas .... savivaldybėje, įvertinkite žemiau pateiktus
teiginius skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

Teiginys
Visiškai nesutinku
.. savivaldybėje yra pakankamai
1
2
ikimokyklinio ugdymo įstaigų (vaikųlopšelių darželių)
... savivaldybėje yra pakankamai
1
2
bendrojo lavinimo mokyklų
... savivaldybėje veikia pakankamai
1
2
neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir
jaunimo klubų)
...
savivaldybėje
organizuojama
1
2
pakankamai
užklasinės
veiklos
moksleiviams (būrelių mokyklose)
.. savivaldybėje yra pakankamai
1
2
suaugusiųjų švietimui skirtų paslaugų

3

Visiškai sutinku
4
5

N/A
99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99
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VIII. KLAUSIMAI APIE KORUPCIJĄ

35. Kaip manote, kiek institucijos Lietuvoje yra veikiamos korupcijos? Įvertinkite skalėje nuo
1iki 5, kur 1 – visiškai nekorumpuotos, 5 – labai korumpuotos?

1. Politinės partijos
2. Seimas (įstatymų leidėjai)
3. Policija
4. Verslas/ privatus sektorius
5. Žiniasklaida
6. Valstybės tarnautojai
7. Teismai
8. Nevyriausybinės
organizacijos (NVO)
9. Bažnyčia
10. Kariuomenė
11. Švietimo sistema
12. Savivaldybė

Visiškai nekorumpuotos
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3

4
4
4
4

Labai korumpuotos
5
N/A
5
99
5
99
5
99
5
99
5
99
5
99
5
99
5
99
5
5
5
5

99
99
99
99

36. Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūs ar Jūsų šeimos nariai turėjo kontaktą su žemiau
išvardintomis institucijomis?
1. Švietimo sistema
2. Teismai
3. Sveikatos priežiūros
paslaugos
4. Policija
5. Registras ir leidimai (civilinė
metrikacija: gimimo, santuokos
registravimas, licenzijų, leidimų
išdavimas)
6. Komunalinės įstaigos
(telefonas, elektra, vanduo ir
pan.)
7. Mokesčiai
8. Žemės paslaugos (pirkimas,
pardavimas, paveldėjimas,
renta)
9. Muitinės
10. Savivaldybė

TAIP
1
1
1

NE
2
2
2

N/A
99
99
99

1
1

2
2

99
99

1

2

99

1
1

2
2

99
99

1
1

2
2

99
99
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37. Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūs ar Jūsų šeimos nariai davėte kyšį (bet kokia forma)
žemiau išvardintoms institucijoms?
1. Švietimo sistema
2. Teismai
3. Sveikatos priežiūros
paslaugos
4. Policija
5. Registras ir leidimai (civilinė
metrikacija: gimimo, santuokos
registravimas, licenzijų, leidimų
išdavimas)
6. Komunalinės įstaigos
(telefonas, elektra, vanduo ir
pan.)
7. Mokesčiai
8. Žemės paslaugos (pirkimas,
pardavimas, paveldėjimas,
renta)
9. Muitinės
10. Savivaldybė

TAIP
1
1
1

NE
2
2
2

N/A
99
99
99

1
1

2
2

99
99

1

2

99

1
1

2
2

99
99

1
1

2
2

99
99

38. Jeigu per pastaruosius 12 mėnesių Jūs arba Jūsų šeimos nariai davėte kyšį, tai
paskutinioji duotoji pakiša buvo skirta:
1.

Pagreitinti teikiamą paslaugą,

2.

Siekiant išvengti nemalonumų su kompetentingomis institucijomis,

3.

Siekiant gauti Jums priklausančią paslaugą

4.

Per pastaruosius 12 mėn. nedaviau pakišos

5.

Neatsimenu
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DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI

1.
Respondento lytis:
1.5. Vyras.
1.6. Moteris.
2. Amžius (suėję metai): _______________________________
3.
3.7.
3.8.
3.9.

Išslavinimas:
Pradinis, nebaigtas vidurinis, vidurinis.
Aukštesnysis / spec. vidurinis.
Aukštasis.

4. Užsiėmimas:
4.7. Dirbantis (verslininkas, dirbantis žemės ūkyje, aukščiausios ar vidurinės grandies
vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita).
4.8. Nedirbantis (bedarbis, namų šeimininkė / asmuo, esantis motinystės / vaiko
priežiūros atostogose, moksleivis / studentas).
4.9. Pensininkas (pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia).
5.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus):
1 asmuo.
2 asmenys.
3 asmenys.
4 asmenys.
5 asmenys.
6 asmenys ir daugiau.

7.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

Jūsų šeimyninė padėtis:
Netekėjusi / nevedęs.
Ištekėjusi / vedęs / gyvename nesusituokę.
Išsiskyrusi / (-ęs) / gyvenu atskirai.
Našlė / (-ys).

8.
Kokia suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį?
Sudėkite visų šeimos narių atlyginimus, pensijas, stipendijas ir t. t. ir padalinkite iš šeimos
narių skaičiaus ____________________litų.
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Priedas Nr. 9. Stebėsenos tyrimų integravimo principų pritaikymo
pavyzdys

Pateikiamas pavyzdys remiantis 3-ų savivaldybių (Vilniaus miesto, Pagėgių ir
Kretingos rajono) administracijų (toliau – savivaldybės), kuriose 2011 m. buvo atlikti
visi Stebėsenos metodikoje numatyti tyrimai, tyrimų rezultatais. Pateiktame pavyzdyje
išskiriami tyrimų integracijos atžvilgiu svarbiausi aspektai kiekviename iš tyrimų.

►

KVM taikymo savivaldybėse situacijos nustatymas
KVM taikymas / diegimas savivaldybėse
Naudojant KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo rezultatus savivaldybės

suskirstomos į 2 grupes – taikančios KVM savivaldybės ir netaikančios KVM
savivaldybės. Kiekvienai savivaldybei priskiriamas atitinkamas požymis (pvz., „taiko
KVM“ / „netaiko KVM“).

Pavyzdys

2010 m. KVM savo veikloje taikė ar buvo diegimo stadijoje visos tiriamos savivaldybės.
Lyginant su 2009 m., KVM taikymo mastas išaugo trečdaliu – nuo 67% iki 100%.

Paveikslas 1. KVM taikymas / diegimas savivaldybėse
2009 m.

2010 m.
NE; 0%

NE; 33%
TAIP; 67%

TAIP;
100%
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Konkrečių KVM taikymas / diegimas savivaldybėse
Naudojant KVM stebėsenos tyrimo rezultatus galima suskirstyti savivaldybes,
taikančias KVM, pagal konkretų KVM. Tokiu būdu būtų atliekama gilesnė analizė,
analizuojant skirtingų KVM poveikio skirtumus. Tačiau, jei tarp tiriamų savivaldybių
dominuoja vienas KVM, o kitų paplitimas yra menkas, atliekant palyginimą tarp
savivaldybių analizės pjūvis pagal konkretų KVM yra netikslingas. Be to, gali būti
susidurta su keblumais tais atvejais, kai yra taikomas daugiau nei vienas KVM. Dėl šios
priežasties gilesnė analizė labiau rekomenduojama atliekant stebėseną savivaldybės
lygmenyje.

Pavyzdys
Tarp tiriamų įstaigų populiariausia kokybės vadybos priemonė yra „vieno langelio“
principas, jį taiko / diegia du trečdaliai savivaldybių. Šiek tiek mažesnė dalis (33%) savivaldybių
taip pat taiko ISO 9000, Bendrąjį vertinimo modelį ir atlieka piliečių pasitenkinimo tyrimus.
Lyginant su 2009 m., situacija keitėsi nežymiai – viena savivaldybė 2010 m. pradėjo diegti
Bendrajį vertinimo modelį ir tai lėmė, kad Bendrasis vertinimo modelis 2010 m. papildė KVM,
taikomų tiriamose savivaldybėse, sąrašą. Kitų tirtų KVM nėra įsidiegusi ir nediegia nei viena
savivaldybė.

Paveikslas 2. Konkrečių KVM taikymas / diegimas savivaldybėse
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33%
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0%
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Vieno langelio principas
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Piliečių pasitenkinimo
tyrimai

Bendrasis vertinimo
modelis

Šiuo atveju, atsižvelgiant į mažą tirtų savivaldybių skaičių ir aiškų vieno KVM vyravimą,
analizė pagal konkrečius KVM nėra tikslinga.
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►

KVM stebėsenos ir bendrųjų veiklos rodiklių tyrimų rezultatų apjungimas
Pagal savivaldybėms priskirtus požymius pagal KVM stebėsenos tyrimo

rezultatus (pvz., „taiko KVM“ / „netaiko KVM“), kiekvienai iš savivaldybių grupių
apskaičiuojamas rodiklių reikšmių aritmetinis vidurkis. Atliekamas šių vidurkių
palyginimas, kurio metu nustatomi KVM taikančių ir netaikančių savivaldybių
skirtumai.
Kadangi rodiklių rinkinys sudarytas laikantis prielaida, kad KVM taikymas daro
teigiamą įtaką savivaldybės veiklos efektyvumui ir rezultatams, tačiau šis ryšys nėra
tiesioginis (taikomas metodas ne visada yra tiesiogiai nukreiptas į parinktų rodiklių
gerinimą), o ir jo poveikis pasireiškia su tam tikru vėlavimu, vienerių metų rezultatai
gali būti nulemti įvairių atsitiktinių faktorių. Todėl stebėsena turi būti vykdoma
sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima identifikuoti dėsningus skirtumus.

Pavyzdys
Savivaldybių, taikančių ir netaikančių KVM, bendrųjų veiklos rodiklių palyginimas rodo,
kad savivaldybėse, taikančiose KVM, geresni rezultatai pasiekti finansų srityje (išskyrus prekių
ir paslaugų naudojimą, tačiau kaip buvo minėta anksčiau, šis rodiklis nepilnai atspindi siekiamą
tikslą ir toliau nebus naudojamas). Tirtose savivaldybėse taip pat efektyviau (užimtų pareigybių
ir gyventojų skaičiaus santykis) ir kokybiškiau (kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais,
dalis) vyksta gyventojų aptarnavimas, geriau užtikrinamas skaidrumas.
Savivaldybėse, kuriose netaikomas KVM, 2009 m. geresnis rezultatas stebimas tik
vertinant santykinį kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų rodiklį58.
Dėl duomenų trūkumo nėra galimybės palyginti ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų įsisavinimą savivaldybėse bei e-paslaugų prieinamumą pagal brandos lygį.

Lentelė 1. KVM taikančių ir netaikančių savivaldybių bendrųjų veiklos rodiklių
palyginimas (2009m.)

FINANSAI
1. Administracinės išlaidos, %
Darbo užmokestis, %
Prekių ir paslaugų naudojimas, %

58

VISO

Taiko

Netaiko

Skirtumas

1

2

3

4=2-3

21,5
12,4
9,0

20,3
10,1
10,2

22,6
14,8
7,9

-2,3
-4,7
2,4

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos nepilnai atspindi siekiamą tikslą ir toliau nebus naudojamas.
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VISO

Taiko

Netaiko

Skirtumas

1

2

3

4=2-3

2. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšų, Lt/gyv.
281,6
281,6 DARBUOTOJAI
3. Užimtų pareigybių skaičius, vnt/1000 gyv.
6,8
3,5
13,4
-9,8
4. Kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per
metus, val./pareigybei
2,7
2,0
4,2
-2,2
ASMENŲ APTARNAVIMAS
5. Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, %
99,7
100,0
99,4
0,6
E-PRIEINAMUMAS
6. E-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygį, %
SKAIDRUMAS
7. Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų
skaičius, vnt/100000 gyv.
5,4
3,6
8,9
-5,4
8. Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų Ministrui
Pirmininkui skaičius, vnt/100000 gyv.
53,2
12,7
134,2
-121,5
Pastaba. Žalias fonas žymi skirtumus, kur organizacijose, taikančiose KVM, rodiklio reikšmė yra geresnė
nei organizacijose, netaikančiose KVM.

2010 m. visos savivaldybės KVM taikė, todėl palyginimas netikslingas. Tačiau
atsižvelgiant į tai, kad parinktas bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys nebūtinai turi tiesioginį ryšį
su konkrečiu savivaldybėje taikomu KVM ir jų ryšys paremtas prielaida, kad KVM taikymas
ilgesniu laikotarpiu atsispindi bendruose veiklos rodikliuose, stebėsena turi būti vykdoma
sistemingai bent kelerius metus, kad būtų identifikuojami būdingi dėsningumai.59

►

KVM stebėsenos tyrimo ir VPI tyrimo rezultatų apjungimas
Pagal savivaldybėms priskirtus požymius pagal KVM stebėsenos tyrimo

rezultatus (pvz., „taiko KVM“ / „netaiko KVM“), kiekvienai iš savivaldybių grupių
apskaičiuojamas vartotojų pasitenkinimo indeksų aritmetinis vidurkis60. Atliekamas šių
vidurkių palyginimas, kurio metu nustatomi vartotojų pasitenkinimo indeksų skirtumai.
Didesnis indeksas reiškia geresnį rezultatą.
Kadangi VPI ir KVM taikymo savivaldybėje ryšys ne visada yra tiesioginis, o jų
sąsaja paremta prielaida, kad KVM taikymas ilgesniu laikotarpiu turi pagerinti galutinį
savivaldybės veiklos rezultatą – paslaugų teikimą vartotojui, ir šis poveikis pasireiškia
su tam tikru vėlavimu, vienerių metų rezultatai gali būti nulemti įvairių atsitiktinių

59
Tai esminių tarpusavio ryšių sąlygotas reiškinių ir procesų vyksmo pobūdis. Jis išryškėja veikiant didžiųjų skaičių
dėsniui (išryškėja tik stebint daug to paties tipo reiškinių).
60
Kadangi VPI matavimai buvo atlikti centralizuotai ir yra prieinami datalūs tyrimo rezultatai, yra galimybė įtraukti ir
atskirų paslaugų grupių VPI, tačiau tuo atveju, jei VPI matavimus VAI atliks savarankiškai, labiau tikėtina, kad bus susidurta su
sunkumais gauti detalius rezultatus ir teks apsiriboti bendro VPI palyginimu.
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faktorių. Todėl stebėsena turi būti vykdoma sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų
galima identifikuoti dėsningus skirtumus.

Pavyzdys
VPI tyrimo metu buvo apskaičiuoti VPI 6-ioms paslaugų grupėms, bendras savivaldybės
VPI apskaičiuojamas kaip paslaugų grupių VPI aritmetinis vidurkis. KVM taikančiose
savivaldybėse bendras VPI siekia 66,5, savivaldybėse, kuriose KVM netaikomas, VPI yra 3,1
punkto mažesnis – 63,3.61

Paveikslas 3. KVM taikančių ir netaikančių savivaldybių VPI tyrimo rezultatų palyginimas
Pasitenkinimo
komunalinio ūkio
ir aplinkos
tvarkymo
paslaugomis
80
indeksas
Pasitenkinimo
paslaugomis
verslui indeksas

70
60
50

Pasitenkinimo
kultūros,
laisvalaikio ir
sporto
paslaugomis
indeksas

40

Pasitenkinimas
žemėtvarkos
srities indeksas

Pasitenkinimo
socialinėmis
paslaugomis
indeksas
Pasitenkinimo
švietimo
paslaugomis
indeksai

TAIKO
NETAIKO (hipotet.)

Pastaba. VPI tyrimas buvo atliktas 2011 m., o pagal KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimą visos tiriamos
organizacijos nuo 2010 m. taiko KVM. Siekiant vizualiai iliustruoti palyginimą, naudotos hipotetinės
organizacijų, netaikančių KVM, VPI reikšmės. Pateiktame paveiksle kiekviena ašis atspindi paslaugų
grupę, o taškas (raudonas/mėlynas) ant ašies rodo VAI grupės atitinkamos paslaugų grupės VPI, taškai
sujungti linijomis, kad vizualiai aiškiau atsispindėtų KVM taikančių ir netaikančių VAI rezultatų skirtumai.
Kuo arčiau centro (nulio) yra linija, tuo žemesnis vartotojų pasitenkinimo lygis.

Analogiškai kaip ir bendrųjų veiklos rodiklių atveju, gyventojų pasitenkinimas (pvz.,
švietimo paslaugomis) ir KVM taikymas savivaldybėje neturi tiesioginio ryšio, šių faktorių sąsaja

61

Kadangi naudojami hipotetiniai duomenys, atskirų paslaugų grupių palyginimo aprašymas nepateikiamas.

190

paremta prielaida, kad KVM taikymas ilgesniu laikotarpiu turėtų pagerinti gyventojų
pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, todėl stebėsena turėtų būti vykdoma sistemingai bent
kelerius metus, kad būtų identifikuojami būdingi dėsningumai.

KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo, bendrųjų veiklos rodiklių ir VPI
tyrimų rezultatų apjungimas
Integruojant visų trijų tyrimų rezultatus, KVM stebėsenos rezultatai įtraukiami
kaip savivaldybių skiriamasis požymis, pagal kurį vykdomas grupavimas, o bendrieji
veiklos rodikliai ir VPI – įtraukiami kaip atskiri rodikliai su kiekybinėmis išraiškomis.
Taigi, apjungiant rezultatus, pagrindu galima laikyti KVM taikymo savivaldybėse
stebėsenos tyrimo ir bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo apjungimą, o VPI tyrimo
rezultatai yra integruojami kaip papildomas rodiklis, kiekvienos savivaldybės bendrųjų
veiklos rodiklių rinkinį papildant VPI. Atliekamas išskirtų savivaldybių grupių rodiklių
vidurkių palyginimas, kurio metu nustatomi skirtumai tarp savivaldybių grupių.
Esant poreikiui galima įtraukti ir atskirų paslaugų grupių VPI (kaip atskirus
rodiklius), tačiau tai lengviau pritaikoma savivaldybės lygmenyje (ji kaupia visus
duomenis), ypač tuo atveju, jei VPI nėra atliekami centralizuotai (reikia surinkti daugiau
duomenų, paslaugų grupės turi būti palyginamos ir pan.).
Kadangi apjungtas rodiklių rinkinys sudarytas laikantis prielaidos, kad KVM
taikymas daro teigiamą įtaką savivaldybės veiklos efektyvumui ir rezultatams, tačiau šis
ryšys nėra tiesioginis (taikomas metodas ne visada yra tiesiogiai nukreiptas į parinktų
rodiklių gerinimą), o ir jo poveikis pasireiškia su tam tikru vėlavimu, vienerių metų
rezultatai gali būti nulemti įvairių atsitiktinių faktorių. Todėl stebėsena turi būti
vykdoma sistemingai ir ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima identifikuoti dėsningus
skirtumus.

Pavyzdys

Vertinat KVM taikymo poveikį savivaldybei ir jos teikiamų paslaugų vartotojams,
integruoti trijų tyrimų rezultatai: KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo, bendrųjų veiklos
rodiklių ir VPI. Savivaldybių, taikančių ir netaikančių KVM, rodiklių palyginimas rodo, kad
savivaldybės, diegiančios ar jau įsidiegusios KVM, mažiau lėšų skiria administracijos išlaikymui
(nulemia išlaidos darbo užmokesčiu), tai daugiausiai susiję su faktu, kad organizacijose,
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taikančiose KVM, efektyviau išnaudojami žmogiškieji resursai – santykinai mažesnis darbuotojų
skaičius užtikrina geresnį asmenų aptarnavimą (kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais,
dalis). Be to, savivaldybėse, kuriose yra taikomi KVM, nustatytas ir aukštesnis gyventojų
pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis lygis. Teigiamas skirtumas taip pat identifikuotas
lyginant santykinius skaidrumo rodiklius.
Savivaldybėse, kuriose netaikomas KVM, 2009 m. geresnis rezultatas stebimas tik
vertinant santykinį kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų rodiklį62.
Dėl duomenų trūkumo nėra galimybės palyginti ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų įsisavinimą bei e-paslaugų prieinamumą pagal brandos lygį savivaldybėse,
taikančiose ir netaikančiose KVM.

Lentelė 2. Savivaldybių, taikančių ir netaikančių KVM, bendrųjų veiklos rodiklių ir VPI
tyrimų rezultatų palyginimas

FINANSAI
1. Administracinės išlaidos, %
Darbo užmokestis, %
Prekių ir paslaugų naudojimas, %
2. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšų, Lt/gyv.
DARBUOTOJAI
3. Užimtų pareigybių skaičius, vnt./1000 gyv.
4. Kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per
metus, val./pareigybei
ASMENŲ APTARNAVIMAS
5. Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, %
E-PRIEINAMUMAS
6. E-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygį, %
SKAIDRUMAS
7. Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų
skaičius, vnt/100000 gyv.
8. Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų Ministrui
Pirmininkui skaičius, vnt/100000 gyv.
GYVENTOJŲ PASITENKINIMAS
9. VPI (visoms paslaugų grupėms)

VISO

Taiko

Netaiko

Skirtumas

1

2

3

4=2-3

21,5
12,4
9,0

20,3
10,1
10,2

281,6

281,6

6,8

3,5

13,4

-9,8

2,7

2,0

4,2

-2,2

99,7

100,0

99,4

0,6

-

-

22,6
14,8
7,9
-

-2,3
-4,7
2,4
-

-

-

5,4

3,6

8,9

-5,4

53,2

12,7

134,2

-121,5

64,9

66,5

63,3

3,1

Išvados
-

Per 2010 m. KVM taikymas tiriamosiose savivaldybėse išaugo nuo 66 iki 100%. Labiausiai
paplitęs KVM yra „vieno langelio“ principas, tačiau padidėjo taikomų KVM įvairovė – be ISO

62

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos nepilnai atspindi siekiamą tikslą ir toliau nebus naudojamas.
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9000 ir piliečių pasitenkinimo tyrimų, taip pat pradėtas taikyti Bendrasis vertinimo
modelis.
-

Identifikuojant KVM taikymo poveikį organizacijai ir jos paslaugų vartotojams, atliktas
bendrųjų veiklos rodiklių ir gyventojų pasitenkinimo indeksų palyginimas. Gauti rezultatai
yra stebėsenos atskaitos taškas siekiant nustatyti dėsningus KVM taikančių ir netaiknčių
VAI skirtumus. Šiam tikslui stebėsena turi būti vykdoma laikantis tęstinumo principo.

-

2009 m. savivaldybėse, kuriose taikomas nors vienas KVM, geresni rezultatai pasiekti
šiose srityse:
o

Santykinai mažesnė išlaidų dalis skiriama administracijos darbuotojų darbo
užmokesčiui (2,3 procentinių punktų skirtumas).

o

1000-iui potencialių vartotojų tenka vidutiniškai 3,8 karto mažiau darbuotojų, tokiu
būdu pasiektas aukštesnis gyventojų aptarnavimo lygis.

o

Pasiektas aukštesnis gyventojų aptarnavimo kokybės lygis – neužfiksuota vėluojančių
atsakymų į gyventojų kreipimusi, tuo tarpu savivaldybėse, netaikančiose KVM, į 0,6%
kreipimųsi atsakoma nesilaikant nustatytų terminų.

o

Pasiekti geresni skaidrumo rodiklių rezultatai: 2,5 karto mažiau pateikiama skundų
Seimo kontrolierių įstaigai (lyginant skundus, tenkančius 100 tūkst. gyv.), užfiksuota
santykinai mažiau sprendimų prieštaraujančių teisės aktams.

o

Pasiektas aukštesnis gyventojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis –
apibendrintas 6-ių paslaugų grupių VPI yra 3,1 didesnis nei savivaldybėse, kuriose KVM
netaikomi.

-

Savivaldybėse, kuriose KVM nėra taikomas, darbuotojai kvalifikacijos kėlimui vidutiniškai
skiria 2 kartus daugiau laiko, nei savivaldybėse, kuriose KVM yra taikomas. Tai gali
atspindėti mažesnį kvalifikacijos kėlimo poreikį (pvz., ši veikla vykdoma sistemingiau arba
tikslingiau) arba gali būti, kad poreikis yra, tačiau mokymų/kursų pasiūla jo netenkina.

-

Dėl duomenų trūkumo negalima palyginti, kiek santykinai finansavimo sumų KVM
taikančios ir netaikančios organizacijos gauna iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų bei koks yra e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygį.

-

Bendrai, vertinant tyrimo rezultatus, galima teigti, jog KVM taikymo VAI poveikis
identifikuotas efektyvumo (finansų, žmogiškųjų resursų), asmenų aptarnavimo kokybės
(laiku atsakyta į kreipimusis, VPI) ir skaidrumo srityse. Tačiau siekiant nustatyti, ar KVM
taikančių ir netaikančių organizacijų rodiklių skirtumai yra dėsningi, būtina stebėseną tęsti.
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