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Santrauka
Siekiant sukurti aplinką viešojo sektoriaus įstaigų veiklos kokybės valdymui, vertinimui ir
tobulinimui, bei paskatinti gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrą, Jungtinės veiklos pagrindu
veikianti teikėjų grupė, kurią sudaro UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetas, pagal
Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamą ir Europos socialinio fondo finansuojamą projektą Nr.
10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų
aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“, 2020 m. atliko Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų
orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę bandomąją stebėseną.
Bandomoji stebėsena remiasi studijoje „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių
viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos
metodika“ suformuluotu Nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo
modeliu ir buvo vykdoma atliekant 125 Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų anketinę apklausą.
Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų pildant anketinę apklausą įvykdė įsivertinimą pagal modelio
kriterijus ir subkriterijus keturiose srityse: „Klientų supratimas“, „Kokybės planavimas ir išteklių
valdymas“, „Paslaugų teikimas ir tobulinimas“, „Veiklos rezultatai“. Modelio sritims, kriterijams ir
subkriterijams priskirtų balų ir koeficientų pagrindu apskaičiuojamas įstaigų orientacijos į paslaugų
ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę apibūdinantis Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksas
(maksimali indekso reikšmė – 100 balų).
Bandomosios stebėsenos apklausos duomenų analizė atskleidė, kad Lietuvos viešojo
sektoriaus įstaigų pažangos būklė yra „gera“ „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“, taip pat
„Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ srityse (sričių balų vidurkiai – po 58 iš 100), „silpna“ – Klientų
supratimo srityje (vidurkis – 39 balai iš 100) ir Veiklos rezultatų srityje (vidurkis – 38 iš 100). Bendras
visų įstaigų Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso balų vidurkis yra 45,9 balai.
Vertinant pagal skirtingus Nacionalinio kokybės stebėsenos ir vertinimo modelio kriterijus ir
bendrą Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą, daugiausiai balų surinko Valstybinė socialinio
draudimo fondo valdyba ir dešimt jos teritorinių skyrių, Valstybinė mokesčių inspekcija ir keturios
teritorinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinė ligonių kasa ir penkios teritorinės ligonių kasos. Kitos
bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos (tarp jų policijos sistemai priklausančios įstaigos,
ministerijos, regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos, kitos įstaigos) surinko mažiau balų.
Vertinant Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę
pažangos tendencijas, plačiausiai naudojami paslaugų bei aptarnavimo kokybės tyrimų metodai yra
periodinės klientų apklausos ir klientų apklausos iš karto po paslaugų suteikimo, tuo tarpu slapto
kliento tyrimų ir kokybiniai dizaino mąstymu pagrįsti tyrimų metodai yra taikomi rečiau. Taip pat
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išmanių telefonų aplikacijų panaudojimas klientų grįžtamojo ryšio informacijai gauti nėra plačiai
paplitęs Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigose.
Nors Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos turi pasitvirtinusios ir gana plačiai skelbia paslaugų
ir aptarnavimo kokybės srities svarbius dokumentus (planus, tvarkas ir pan.) ir kitą informaciją, jos
nėra linkusios skelbti informacijos apie paslaugų teikimo, trukmės, klientų aptarnavimo standartus ir
faktinius šių standartų įgyvendinimo rezultatus. Labai nedaug įstaigų turi pasitvirtinusios
dokumentus, kuriuose suplanuotos klientų ar kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į paslaugų
bendrakūrą priemonės.
Didelė dalis įstaigų netiria klientų pasitenkinimo lygio, paslaugų ir aptarnavimo kokybės,
skundų valdymo rezultatyvumo, darbuotojų, partnerių ir tiekėjų pasitenkinimo (kai kurios įstaigos
pradėjo tokius tyrimus vykdyti paskutiniais metais), todėl negali pateikti duomenų apie šiuos savo
veiklos rezultatus.
Remiantis bandomosios stebėsenos tyrimo rezultatais, buvo suformuluotos rekomendacijos
kaip skatinti viešojo sektoriaus įstaigas labiau orientuotis į paslaugų ir aptarnavimo kokybes gerinimą
ir kaip tobulinti nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemą.
Rekomenduota skatinti geriau įvertintų įstaigų dalinimąsi gerąja patirtimi su prasčiau įvertintomis
įstaigomis, organizuojant nacionalines viešojo sektoriaus kokybės konferencijas, prasčiau įvertintų
įstaigų veiklos procesų sugretinimą su geriau įvertintų įstaigų veiklos procesais, prasčiau įvertintų
įstaigų atstovų vizitus į gerosiomis patirtimis pasižyminčias įstaigas, mokymus prasčiau įvertintoms
įstaigoms, kuriuos vestų geriau įvertintų įstaigų atstovai, skatinant skirtingas viešojo sektoriaus
įstaigas dalyvauti Asmenų aptarnavimo kompetencijų, Viešojo valdymo kompetencijų tinklų,
Lietuvos kokybės ir inovacijų asociacijos renginiuose. Taip pat buvo rekomenduota kasmetinių
nacionalinių viešojo sektoriaus kokybės konferencijų metu pasižymėjusioms įstaigoms skirti
„kokybės apdovanojimus“.
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Summary
In order to further develop customer service oriented approach for Lithuanian public sector
and to reach the higher levels of customer satisfaction, the pilot monitoring of Lithuanian public
sector orientation towards the customer services and service quality management was conducted by
joint collaboration group consisting of JSC 'Kvalitetas' and Mykolas Romeris University. This pilot
monitoring was conducted in the scope of the European Union co-funded project No 10.1.3-ESFAV-918-01-0014 'Solutions for improving the quality of customer service and provision of services in
public sector institutions' that is leaded by the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania.
The pilot monitoring is based on the National Model of Quality Monitoring and Evaluation
of Public Sector Institutions as formulated in the study 'Methodology for monitoring and valuation of
orientation towards the customer service and service quality management in Lithuanian public sector
institutions'. A questionnaire-based survey of 125 Lithuanian public sector institutions was carried
out. Lithuanian public sector institutions that participated in a survey performed self-assessment
basing on a National Model of Quality Monitoring and Evaluation of Public Sector Institutions list of
criteria and sub-criteria in 4 areas: Customer Insight, Quality Planning and Resource Management,
Service Delivery and Improvement, Performance Results. On the basis of the received scores and
coefficients assigned to the Model areas, criteria and sub-criteria, the Quality Management Index
defining the state of orientation towards the customer service and service quality management in
Lithuanian public sector institutions was calculated (maximum value – 100 points).
The analysis of the pilot monitoring survey data has revealed that the state of orientation
towards the customer service and service quality management in Lithuanian public sector institutions
is 'good' in the areas of Quality Planning and Resource Management, and Service Provision and
Improvement (average score: 58 points out of 100), 'weak' in the areas of Customer Insight (average
score: 39 points out of 100) and Performance Results (average score: 38 out of 100). The overall
average score of the Quality Management Index scores in all institutions is 45.9 points.
When evaluating by different criteria of the National Quality Monitoring and Evaluation
Model and the overall Quality Assurance Index, the State Social Insurance Fund Board and its ten
territorial divisions, the State Tax Inspectorate and their four territorial tax inspectorates, as well as
the National Health Insurance Fund and its five territorial health insurance funds have received the
highest scores. Other institutions that participated in the pilot monitoring (including those belonging
to the police system, ministries, regional and national park directorates, other institutions) scored less.
When evaluating the orientation towards the customer services and service quality
management trends of Lithuanian public sector institutions, it became evident that the most widely
7

used service quality research methods are periodic customer surveys and customer surveys performed
immediately after service provision, while secret customer research and qualitative design thinking
research methods are used rarely. Also the use of smart phone applications to obtain customer
feedback information is not widespread in Lithuanian public sector institutions.
Although Lithuanian public sector institutions have developed different documents important
for customer services and service quality (plans, procedures, etc.) and quite widely disseminate
information based on it, institutions are not inclined to disseminate information on standards of
service provision, its duration, customer service and standards achievement results. Very few
institutions have developed documents that plan measures to involve clients or other stakeholders in
the co-creation of services.
A large proportion of institutions do not measure customer satisfaction levels, service quality,
effectiveness of complaint management, employee, partner and supplier satisfaction level (some
institutions have launched such surveys in recent years) and are, therefore, unable to provide data on
the performance results.
Based on the results of the pilot monitoring, recommendations were formulated on how to
encourage public sector institutions to focus more on the improvement of service quality, and how to
improve the national quality monitoring and evaluation system for public sector institutions. It is
recommended to promote sharing of good practice of better rated institutions by organizing national
public sector quality conferences, benchmarking the processes of better and less rated institutions. It
is also suggested to organize visits of the representatives of less rated institutions to the better practice
institutions, organize trainings for less rated institutions led by the representatives of better rated
institutions, encourage different public sector institutions to participate in the events of the Personal
Service Competence, Public Governance Competence, Lithuanian Quality Management and
Innovation Association networks and events. It was also recommended that to provide „quality
awards“ to the well-performing institutions during annual national public sector quality conferences.
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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) įgyvendina iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014
„Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo
sprendimai“ (2019 m. birželio 20 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 V-918-01-0014 ,,Viešojo sektoriaus įstaigų
teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai" sutartis Nr. 10.1.3-ESFAV-918-01-0014/1S-222).
Pagal nurodytą projektą įgyvendindama 2020 m. sausio 28 d. paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį Nr. 1S-26 (toliau – Sutartis), sudarytą su VRM, teikėjų grupė – UAB „Kvalitetas“
ir Mykolo Romerio universitetas (toliau – Teikėjas) – parengė:
1. taikomojo pobūdžio studiją „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo
sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“
(toliau – Studija) (studija pateikiama atskirai);
2. viešojo sektoriaus įstaigų (toliau – įstaigos) orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę
bandomosios stebėsenos (toliau – bandomoji stebėsena), atliktos vadovaujantis paslaugas teikiančių
ir klientus aptarnaujančių įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir
stebėsenos metodika, ataskaitą (toliau – ataskaita).
Šioje ataskaitoje pristatomi bandomosios stebėsenos rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos
dėl įstaigų skatinimo labiau orientuotis į paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimą. Bandomoji
stebėsena remiasi studijoje suformuluotu Nacionalinės įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo
sistemos (toliau – NKSVS) modeliu ir buvo įvykdyta atlikus 125-ių Lietuvos įstaigų anketinę
apklausą.
Ataskaitos pradžioje apibūdinama bandomosios stebėsenos tyrimo eiga ir pateiktos
respondentų, atstovavusių skirtingas Lietuvos įstaigas, charakteristikos. Tolimesni ataskaitos skyriai,
kuriuose pristatomi tyrime dalyvavusių įstaigų reitingavimo ir analizės pagal atskirus NKSVS
modelio kriterijus rezultatai, pavadinti pagal keturias šios modelio sritis: „Klientų supratimas“,
„Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“, „Paslaugų teikimas ir tobulinimas“, „Veiklos rezultatai“.
Ataskaitos paskutiniame skyriuje aptariamos bandomosios stebėsenos metu nustatytos
NKSVS tobulinimo galimybės, kuriomis remiantis po bandomosios stebėsenos atlikimo buvo
patikslinta NKSVS, taip pat pateikiamos rekomendacijos kaip skatinti įstaigas, kad jos būtų labiau
orientuotos į paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimą. Ataskaitos 1 priede pateikiamas NKSVS
modelio balų apskaičiavimas, 2 priede – bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų reitingavimas
pagal modelio kriterijus ir Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą, 3 priede – apklausos
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klausimynas, paremtas įsivertinimo prieiga (jame taip pat yra integruoti detalesni paaiškinimai ir
rekomendacijos įstaigoms didesnei orientacijai į paslaugų ir aptarnavimo kokybę), 4 priede apklausos
klausimynas su klausimų kodais, 5 priede – įstaigų atstovams atsakant į atvirus apklausos klausimus
nurodytos įstaigų gerosios praktikos, poreikis gerosioms patirtims, paslaugų ir aptarnavimo kokybės
užtikrinimo iššūkiai.
Lietuvos situacijos palyginimas su užsienio valstybėmis yra pateikiamas analizuojant
respondentų atsakymus – Teikėjas, priklausomai nuo studijos rengimo metu identifikuotų užsienio
šalių gerųjų patirčių pavyzdžių, prie nagrinėjamų klausimų formuluoja papildomas įstaigų veiklos
tobulinimo rekomendacijas bei įžvalgas. Tačiau pažymėtina, kad NKSVS modelis yra unikalus bei
adaptuotas pagal Lietuvos kontekstą, dėl šios priežasties detalių užsienio šalių įstaigų duomenų pagal
tuos pačius kriterijus neturima.

Tyrimo eiga ir respondentų charakteristikos
Bandomosios stebėsenos anketinė apklausa buvo vykdoma 2020 m. birželio – liepos mėn.,
elektroniniu paštu įstaigoms išsiuntus kvietimą su nuoroda į NKSVS klausimyną, patalpintą
elektroninėje apklausų platformoje apklausk.lt.
Klausimyną, kuris buvo parengtas pagal NKSVS modelio1 struktūrą, sudarė 6 klausimų
blokai: duomenys apie įstaigas, 4 klausimų blokai atitinkantys modelio pagrindines sritis („Klientų
supratimas“, „Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“, „Paslaugų teikimas ir tobulinimas“,
„Veiklos rezultatai“) ir atvirų klausimų blokas. Klausimynas pateikiamas ataskaitos 3 priede.

Apibūdinkite, kas yra Jūsų įstaigos paslaugų išorinis klientas:
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96,8%
86,4%

82,4%

10,4%

1. fiziniai asmenys

2. privataus sektoriaus
organizacijos

3. kitos organizacijos (viešojo
sektoriaus ir pan.)

4. kita

1 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų, dalyvavusių bandomojoje stebėsenoje, išorinių klientų
tipai, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Modelis plačiau aprašytas studijoje „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų
orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“, UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio
universitetas, 2020.
1
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Apklausoje dalyvavo 125 respondentai, atstovaujantys skirtingas įstaigas. Beveik visų
apklausoje dalyvavusių įstaigų atstovai nurodė, kad jų atstovaujamos įstaigos teikia paslaugas
fiziniams asmenims (96,8 proc.), tačiau taip pat didelė dalis respondentų patvirtino, kad jų įstaigų
klientai yra kitos viešojo sektoriaus ir pan. organizacijos (86,4 proc.) ir privataus sektoriaus
organizacijos (84,4 proc.) (žr. 1 pav. aukščiau). Respondentų, pasirinkusių variantą „kita“, atsakymai
taip pat gali būti priskirti kuriam nors iš aukščiau minėtų klientų tipų (pvz., buvo pateikti tokie
atsakymai kaip: „užsienio subjektai“, „užsienio piliečiai“, „suimtieji ir nuteistieji“, „ūkio subjektai,
viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos“, „ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokurorai, teismai“,
„juridiniai asmenys“, „mokslo bendruomenė“, „NVO“). Priklausomai nuo įstaigoms būdingų klientų
tipų, įstaigoms rekomenduotina segmentuoti savo įstaigos klientus, tirti jų poreikius, tirti jų
pasitenkinimą, projektuoti, planuoti, teikti ir tobulinti paslaugas bei aptarnavimą, atsižvelgiant į
specifinius skirtingų klientų tipų poreikius bei įstaigos misiją.

Apibūdinkite, kokias paslaugas teikiate:
100%

92,0%

80%
56,8%

60%
40%

12,8%

20%
0%
1. administracines

2. viešąsias

3. kita

2 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų, dalyvavusių bandomojoje stebėsenoje, teikiamų paslaugų
tipai, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Beveik visos bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos teikia administracines paslaugas
(92 proc.), tačiau taip pat didelė jų dalis teikia ir viešąsias paslaugas (56,8 proc.) (žr. 2 pav. aukščiau).
Nors taikant viešųjų paslaugų platųjį apibrėžimą administracinės paslaugos taip pat turėtų būti
pripažįstamos viešosiomis paslaugomis, tačiau sudarant klausimyną vadovautasi Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatyme pateiktomis sąvokomis. Įstaigų atstovai, kurie
atsakydami į šį klausimą, pasirinko atsakymą „kita“, pateikė tokius atsakymus kaip: „turistų
aptarnavimo“, „mokamas“, „konsultavimas“, „komunalines“, „aplinkos apsauga, ekologinis
monitoringas“, „ekspertiniai tyrimai“, „komercines“, „projektų administravimas“, „seminarai“,
„profesinis mokymas ir kt.“, „elektromagnetinio suderinamumo bandymai“. Respondentų nurodytas
kitas paslaugas taip pat galima priskirti arba administracinėms, arba viešosioms paslaugoms.
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Priklausomai nuo įstaigų teikiamų paslaugų tipų, įstaigos turėtų prioritetinėse srityse inicijuoti veiklos
tobulinimą, suderintą su klientų poreikiais ir klientų pasitenkinimo didinimo tikslais, pavyzdžiui,
orientuojantis į lankstumą, operatyvumą, administracinės naštos mažinimą, bendrakūrą (didelės
vertės procesuose) ir administracinių paslaugų automatizavimą (mažinant sąveikos su klientais taškus
ir intensyvumą žemos vertės procesuose) bei perkėlimą į el. erdvę (didinant paslaugų įskaitmeninimo
brandą ir klientų skatinimą aktyviau naudotis šiuo paslaugų teikimo būdu (kanalu), vykdant aktyvų
viešinimą, kuriant patrauklias klientams vartotojo sąsajas el. sistemose ir ugdant klientus).

Kiek Jūsų įstaigoje yra šiuo metu užimtų etatų:
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45,6%

30,4%

16,0%
8,0%

labai mažos įstaigos (iki 10
užimtų etatų)

mažos įstaigos (nuo 11 iki 100 vidutinės įstaigos (nuo 101 iki didelės įstaigos (daugiau nei
užimtų etatų)
500 užimtų etatų)
501 užimtas etatas)

3 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų, dalyvavusių bandomojoje stebėsenoje, pasiskirstymas
pagal užimtų etatų kiekį, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Respondentų buvo paprašyta nurodyti, kiek jų įstaigose yra šiuo metu užimtų etatų. Remiantis
respondentų atsakymais, bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos sugrupuotos į keturias
grupes: labai mažas įstaigas, kuriose yra iki 10 užimtų etatų imtinai (8 proc.), mažas įstaigas, kuriose
yra nuo 11 iki 100 užimtų etatų imtinai (30,4 proc.), vidutines įstaigas, kuriose užimtų etatų skaičius
– nuo 101 iki 500 imtinai (45,6 proc.), ir dideles įstaigas, kurios yra daugiau nei 500 užimtų etatų (16
proc.) (žr. 3 pav. aukščiau).
Pažymėtina, kad tiek Lietuvoje, tiek užsienyje viešajam sektoriui yra būdingos iniciatyvos,
optimizuojant personalo skaičių (pavyzdžiui, Lietuvoje įgyvendinami sprendimai dėl valstybės
tarnautojų skaičiaus mažinimo), vertinant darbo vietų reikalavimus, funkcijas ir procesus, siekiant
užtikrinti optimalų kompetentingo personalo skaičių, taip pat vykdomos įstaigų organizacinių
valdymo struktūrų optimizavimo iniciatyvos, užtikrinant tinkamą balansą (tarp vadovaujančio
personalo bei vidaus administravimo funkcijas vykdančio personalo skaičiaus bei išorinius klientus
aptarnaujančio personalo skaičiaus), įgyvendinamos įstaigų konsolidavimo iniciatyvos (pavyzdžiui,
reorganizuojant ir apjungiant panašios srities funkcijas vykdančias įstaigas). Iš vienos pusės šie
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procesai sudaro geresnes prielaidas racionaliam išteklių panaudojimui, užtikrina papildomas
galimybes įgyvendinti sistemines paslaugų gerinimo bei kitas veiklos tobulinimo iniciatyvas (kadangi
stambesnės įstaigos turi geresnes galimybes suformuoti ir įgyvendinti platesnį reikalingų kokybės
vadybos priemonių rinkinį, žr. 47 pav. žemiau). Tačiau reikia pažymėti, kad įstaigos personalas yra
vienas iš svarbiausių veiksnių siekiant aukštesnio išorinių klientų poreikių patenkinimo. Dėl šios
priežasties įstaigos, kurios turi itin griežtai optimizuotas struktūras ir personalo kiekius, turi aukštesnę
tikimybę patirti problemų su personalo darbo krūvių valdymu, mikroklimatu, orientacija į išorinį
klientą, personalo lojalumu, lankstumu reaguojant į nenumatytus pokyčius (susijusius su klientų
srautų pikais, užduočių kiekio bei pobūdžio pasikeitimais, krizinėmis ar netikėtomis situacijomis ir
pan.). Taip pat nagrinėjamoje srityje neretu atveju įstaigose yra ryškus veiklos tobulinimo potencialas,
užtikrinant balansą tarp funkcijų bei procesų, kuriuos vykdo vidinis personalas, bei funkcijų bei
procesų, kurie įgyvendinami pasitelkiant išorinį personalą (pavyzdžiui, perkant papildomas išorines
paslaugas toms sritims, kur trūksta vidinių išteklių ir kompetencijų įstaigose).

Bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų tipai:
56%

60%
40%
20%

9,6%

9,6%

8,8%

7,2%

4,8%

4%

0%
Kitos įstaigos
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su kitomis policijos įstaigomis
Regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritoriniai
padaliniai
Ministerijos
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su teritoriniais padaliniais

4 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų tipai pagal veiklos pobūdį, proc. Šaltinis – sudaryta
Teikėjo
Bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos buvo suskirstytos į tipus pagal jų veiklos
pobūdį. Išskirtos šios įstaigų grupės:
• Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su kitomis
policijos įstaigomis (12 įstaigų arba 9,6 proc. nuo 125 įstaigų);
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• regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos (12 įstaigų arba 9,6 proc.);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir jos teritoriniai padaliniai (11 įstaigų arba 8,8 proc.);
• ministerijos (9 įstaigos arba 7,2 proc.);
• Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos (6
įstaigos arba 4,8 proc.);
• Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos
teritoriniai padaliniai (5 įstaigos arba 4 proc.);
• Kitos įstaigos, kurios pagal savo veiklos pobūdį buvo labai įvairios ir sudarė didžiausią dalį
nuo visų tyrime dalyvavusių įstaigų – 56 proc. (70 įstaigų).
Toliau šioje ataskaitoje pateikiami bandomosios stebėsenos anketinės apklausos duomenų
analizės rezultatai2. Ataskaitos skyriai ir poskyriai atitinka NKSVS modelio kriterijus ir subkriterijus.
Apklausos duomenys buvo analizuojami apskaičiuojant NKSVS modelio kriterijų bei
subkriterijų balus (žr. ataskaitos 1 ir 2 priedus):
1 priede pateikiamas apskaičiuotas bendras (vidutinis) Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
indekso balas bandomojoje stebėsenoje dalyvavusioms įstaigoms (žr. 1 lentelės stulpelį „Įstaigų
surinktų modelio balų skaičius Bsum“) (visoms įstaigoms bendrai);
2 priede pateikiami apskaičiuoti bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių Lietuvos viešojo
sektoriaus įstaigų reitingai (kiekvienai įstaigai atskirai).
Modelio kriterijų, subkriterijų ir indekso balai kiekvienai įstaigai buvo apskaičiuojami pagal
tokį algoritmą3:
1) kiekvienam klausimyno klausimo atsakymo variantui buvo priskirti klausimų atsakymų
variantų balai (A i)4;
2) kiekvienam klausimui k buvo nustatytas maksimalus klausimo pažymėtų atsakymų
variantų balų skaičius (Amax k)5:
Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso apskaičiavimo metodika plačiau aprašyta studijoje „Paslaugas teikiančių ir
klientus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos
metodika“, UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetas, 2020.
3
Kiekvieno kriterijaus ir subkriterijaus maksimalūs klausimų ir modelio balai, koeficientai, taip pat faktiškai surinkti
įstaigų klausimų ir modelio balai pateikti ataskaitos 1 priedo 1 lentelėje.
4
Ataskaitos 4 priede „Bandomosios viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo klausimynas su klausimų
kodais“ prie kiekvieno klausimo atsakymo varianto nurodytas balas, kuris priskiriamas įstaigai, jeigu respondentas
pasirenka šį atsakymo variantą.
5
Žr. ataskaitos 1 priedo 1 lentelės stulpelį „Maksimalus klausimų balų skaičius Amax“. Pažymėtina, kad kai kuriems
klausimams buvo nustatytos daugiausiai galimų surinkti balų „lubos“ – t. y. atsakymų variantų, už kuriuos suteikiami
balai ir kuriuos potencialiai galėjo pasirinkti respondentai, skaičius buvo didesnis, nei nustatytas maksimalus galimas
surinkti to klausimo balų skaičius (pvz., klausimui 1.1.2.1. atsakymo variantų, už kuriuos suteikiamas 1 balas, skaičius
buvo 70, o maksimalus galimų surinkti balų skaičius buvo 55; „lubos“ įvestos remiantis prielaida, kad klientų supratimo
tyrimams būdingas „prisotinimas“ – pasiekus tam tikrą ribą ir toliau didinant tyrimo metodų įvairovę, klientų supratimo
kokybė nebegerėja).
2
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𝐴𝑚𝑎𝑥 𝑘 = ∑𝑛𝑖=1 𝐴 𝑖𝑘;
čia i – atsakymų variantai; k – klausimai; n – atsakymų variantų skaičius kiekvienam
klausimui;
3) kiekvienam modelio subkriterijui nustatytas maksimalus modelio balų skaičius (Bmax k)6;
4) apskaičiuotas kiekvieno klausimo balo atitikmens modelio subkriterijaus balui koeficientas
(K k)7:
𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑘

𝐾 𝑘 = 𝐴𝑚𝑎𝑥 𝑘 ;
5) apskaičiuoti kiekvienos įstaigos faktiškai surinkti balai A r ir visų įstaigų surinktų klausimų
balų sumos Asum rk pagal kiekvieną klausimyno klausimą k; čia r – respondentai; N – imties dydis
(šios bandomosios stebėsenos atveju – 125):
𝑁

𝐴𝑠𝑢𝑚 𝑟𝑘 = ∑ 𝐴 𝑟𝑘;
𝑟=1

6) apskaičiuoti kiekvienos įstaigos faktiškai surinkti modelio balai B r ir visų įstaigų surinktų
modelio balų sumos Bsum rk pagal kiekvieną modelio kriterijų ir subkriterijų k:
𝐵 𝑟 = 𝐴 𝑟 ∗ 𝐾 𝑘;
𝐵 𝑠𝑢𝑚 𝑟𝑘 = 𝐴𝑠𝑢𝑚 𝑟𝑘 ∗ 𝐾 𝑘.
Atliekant apklausos duomenų analizę, buvo nustatyta, kuri dalis įstaigų pagal kiekvieną
modelio sritį priklauso pažangos lygmenims „labai geras“, „geras“ ir „silpnas“8, apskaičiuotas
modelio sričių balų pasiskirstymas skirtingose įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį. Taip pat buvo
vertinamas respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal kiekvieną klausimyno klausimą su tikslu
įvertinti orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę įstaigose pažangą ir nustatyti problemines
sritis.

Modelio subkriterijų maksimalūs balai pateikti ataskaitos 1 priedo 1 lentelės stulpelyje „Maksimalus modelio balų
skaičius Bmax“).
7
T. y. koeficientas, iš kurio padauginus įstaigų faktiškai surinktus A r balus atliekamas perskaičiavimas į B r balus.
Galutiniame etape B r balus sumuojant apskaičiuojamas galutinis Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso balas
kiekvienai įstaigai.
8
Pažangos lygmuo yra „labai geras“ (žalia spalva), jeigu indekso reikšmės svyruoja nuo 70 iki 100, „geras“ (geltona
spalva), jeigu reikšmės svyruoja nuo 40 iki 69, ir „silpnas“ (raudona spalva), jeigu reikšmės pasiskirsto intervale nuo 0
iki 39. Plačiau apie švieslentės apskaičiavimo metodiką žr. studiją „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo
sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“, UAB „Kvalitetas“ ir
Mykolo Romerio universitetas, 2020.
6
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1. KLIENTŲ SUPRATIMAS
Viena iš keturių NKSVS modelio sričių yra „Klientų supratimas“, kuri apima kriterijus, pagal
kuriuos vertinamas: klientų segmentavimas įstaigose, įstaigose taikomi klientų poreikių tyrimų
metodai, grįžtamojo ryšio informacijos iš klientų gavimo būdai, klientų įtraukimas į bendrakūrą.
Modelio srityje „Klientų supratimas“ koeficientas apskaičiuojant Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
indeksą yra 0,2 (bendra visų NKSVS modelio sričių koeficientų suma – 1). Aukščiausios pažangos
įstaigai pagal sritį „Klientų supratimas“ buvo galima surinkti 100 balų9. Bendras įstaigų surinktų balų
vidurkis šioje srityje – 39 balai10 (iš 100 galimų). Atlikus bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių
įstaigų reitingavimą, nustatyta, kad tik 14,4 proc. įstaigų „Klientų supratimo“ srityje surinko 70 ir
didesnį balų skaičių, ir jų pažangos būklė gali būti vertinama kaip „labai gera“ (žr. 5 pav. žemiau).
21,6 proc. įstaigų pažangos būklę galima vertinti kaip „gerą“ (šios įstaigos surinko balų skaičių nuo
40 iki 69 balų). Likusios 64 proc. įstaigų pažangos būklė šioje srityje vertintina kaip „silpna“ (jos
surinko mažiau nei 40 balų).

I. KLIENTŲ SUPRATIMAS

14,4%

21,6%
64,0%

LABAI GERA

GERA

SILPNA

5 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų teikimo ir
aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Klientų supratimas“, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Plačiau apie šiuos koeficientus ir balus galite susipažinti studijos „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo
sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“ 24 lentelėje, UAB
„Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetas, 2020.
10
Žr. ataskaitos 1 priedo 1 lentelės stulpelį „Įstaigų surinktų modelio balų skaičius B sum“.
9
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Reitingavimo balų pasiskirstymo skirtingose įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį analizė
parodė, kad daugiausiai balų (ir maksimalų galimą balų skaičių) pagal šią modelio sritį surinko
Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) ir jos teritoriniai
(Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos) padaliniai (vidurkis – 100 balų)11 (žr. 6 pav. žemiau bei
ataskaitos 2 priedo 2 lentelę). Taip pat aukštus balus surinko Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA) ir jos teritoriniai (Alytaus,
Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Šilalės, Utenos, Vilniaus) padaliniai
(vidurkis 96,4 balo). Daugiausiai pastarojoje įstaigų grupėje surinko: SODROS Utenos skyrius – 99
balus, Vilniaus skyrius – 98 balus. Atsižvelgiant į aukštą VMI ir jos teritorinių padalinių bei SODROS
ir jos teritorinių padalinių vadybos brandos lygmenį šioje srityje, rekomenduotina šių įstaigų patirtį
plačiau skleisti ir įgyvendinti kitose įstaigose.

96,4

100

100

I.KLIENTŲ SUPRATIMAS

80
60
37,5

40

32,9
22,1

30,2
20,6

20
0
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su teritoriniais padaliniais
Valstybinė mokesčių inspekcija su teritoriniais padaliniais
Valstybinė ligonių kasa su teritorinėmis ligonių kasomis
kitos įstaigos
Policijos departamentas su kitomis policijos įstaigomis
Ministerijos
Regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos

6 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų grupių pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų teikimo
ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Klientų supratimas“ (balai iš 100 galimų). Šaltinis –
sudaryta Teikėjo
Kitų įstaigų grupių surinkti reitingavimo balai šioje srityje yra žymiai prastesni, nors kiek
daugiau balų surinko Valstybinė ligonių kasa (toliau – VLK) su savo teritoriniais (Kauno, Klaipėdos,

Į šią VMI įstaigų grupę neįskaičiuojamas tyrime atskirai sudalyvavęs Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių
inspekcijos Mokestinių prievolių departamentas, kuris nėra juridinis asmuo.
11
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Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus) padaliniais (vidurkis 37,5 balo). Šioje grupėje pažangiausia Vilniaus
teritorinė ligonių kasa (surinkusi 52 balus).
Toliau sekė didžiausia „kitų įstaigų“ grupė, kurioje reitingavimo balų vidurkis – 32,9 balo.
Daugiausiai balų šioje grupėje surinko VĮ „Regitra“ (68 balus) ir Valstybinė darbo inspekcija prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (65 balus).
Regioninių ir nacionalinių parkų direkcijų surinktų balų vidurkis – 30,2 balo. Daugiausiai balų
šioje grupėje surinko Salantų regioninio parko direkcija – 53 balus.
Policijos departamento su kitomis policijos įstaigomis ir ministerijų surinktų balų šioje
modelio srityje vidurkiai mažiausi – atitinkamai 22,1 ir 20,6 balo. Policijos departamentas savo
grupėje surinko daugiausiai – 56 balus. Ministerijų grupėje daugiausiai balų surinko Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija (64 balus). Ministerijų grupėje nustatyta ir didžiausia reitingavimo balų
sklaida, nes mažiausiai balų (0 balų) surinko LR finansų ministerija.

1.1.

KLIENTŲ POREIKIŲ IR PASITENKINIMO VERTINIMAS

1.1.1. Turime išsamų supratimą apie esamų ir potencialių klientų grupių ypatumus
Klientų segmentavimas leidžia geriau suprasti skirtingų klientų grupių poreikius, tuo pačiu
pritaikyti įstaigose teikiamas paslaugas ir aptarnavimą, kad į tuos poreikius būtų tinkamai
atsižvelgiama. Buvo nustatyta, kad 60 proc. tyrime dalyvavusių įstaigų skirsto klientus į grupes
(segmentus) pagal jiems būdingus požymius (žr. 7 pav. žemiau).

1.1.1.1. Įstaigos klientai skirstomi į grupes (segmentus) pagal jiems
būdingus požymius
70%
60%
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40%
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20%
10%
0%

60%
40%

Taip

Ne

7 pav. Segmentavimą vykdančių respondentų atstovaujamų įstaigų dalis, proc. Šaltinis – sudaryta
Teikėjo
Platesnės rekomendacijos viešajam sektoriui dėl segmentavimo yra pateikiamos LR vidaus
reikalų ministerijos ir Europos viešojo administravimo tinklo leidinyje „Matuodami galime tobulėti.
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Kaip tobulinti viešojo sektoriaus veiklą, naudojant informaciją apie piliečių (vartotojų)
pasitenkinimą“12. Reikalinga suvokti, kad įstaigų klientai yra skirtingi ir dažnu atveju nepastovūs,
segmentavimo pagalba įstaigos gali geriau bei giliau atskleisti klientų elgesį ir poreikius. Klientus
galima suskirstyti į segmentus įvairiais būdais. Paprasčiausias segmentavimas remiasi informacija
apie paslaugos naudojimą. Pavyzdžiui, tiriama klientų nuomonė apie pagrindines paslaugos teikimo
sritis. Sudėtingesnis segmentavimas vykdomas panaudojant paslaugos administravimo arba
ankstesnių tyrimų duomenis. Kartais segmentavimas remiasi demografinėmis arba elgesio
charakteristikomis, jų deriniu. Taip pat galima atlikti kokybinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kaip
įvairūs klientai naudojasi paslauga. Jei įstaiga nustačiusi klientų segmentus, patartina jų apibrėžimų
laikytis ir atliekant klientų pasitenkinimo matavimą.
1.1.2. Tiriame klientų grupes, kad geriau suprastume jų poreikius, lūkesčius ir pageidavimus
Kitas subkriterijus yra tyrimų metodų, kurių pagalba įstaigos gali geriau suprasti klientų
poreikius, taikymas (žr. 8 pav. žemiau). Vykdant apklausą respondentams buvo pateiktas įvairių
klientų poreikių tyrimų ir duomenų analizės metodų sąrašas ir buvo prašoma pažymėti visus tinkamus
atsakymų variantus iš šešių galimų, atitinkančių skirtingus „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“
(toliau – PDCA) ciklo etapus, („netaikome ir neplanuojame taikyti“, „planuojame taikyti“, „taikome“,
„vertiname tyrimų rezultatyvumą“, „nuolat mokomės iš kitų organizacijų vykdomos tyrimų
veiklos“13).
Atlikus apklausos duomenų analizę, paaiškėjo, kad plačiausiai taikomas tyrimų metodas
įstaigose yra periodinės klientų apklausos – jį taiko 68,8 proc. apklaustų respondentų įstaigų. Šio
metodo įgyvendinimo lygis įstaigose vertinant pagal PDCA ciklą, yra 49,44 proc. (maksimalus
teoriškai galimas rodiklis – 100 proc. šioje skalėje reikštų, kad taikant šį metodą PDCA ciklas yra
įgyvendinamas visose respondentų įstaigose pilna apimtimi). Rezultatas 49,44 proc. reikštų, kad
statistinė respondento įstaiga (iš visos apklaustos įstaigų imties) vidutiniškai pilnai įgyvendina du iš
penkių PDCA ciklo elementus (planavimą ir taikymą) bei kas antra vertina tyrimų rezultatyvumą.
Taip pat gana plačiai įstaigose įgyvendinamas metodas yra klientų apklausos iš karto po paslaugos
suteikimo (įgyvendinamo lygis pagal PDCA – 34,56 proc.). Pažymėtina, kad šis metodas tiek
Lietuvoje, tiek užsienio šalyse užima vis didesnę svarbą, kadangi sudaro prielaidas įstaigoms

Thijs, N. „Matuodami galime tobulėti. Kaip tobulinti viešojo sektoriaus veiklą, naudojant informaciją apie piliečių
(vartotojų) pasitenkinimą“. Europos viešojo administravimo tinklas (angl. European Public Administration Network,
EUPAN), LR vidaus reikalų ministerija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.637>.
13
Jeigu kuris nors respondentas pažymėdavo ir pirmąjį atsakymo variantą („netaikome ir neplanuojame taikyti“), ir bet
kurį kitą, toks atsakymas, analizuojant duomenis, buvo traktuojamas kaip klaida ir kitų atsakymų variantų pažymėjimai
buvo anuliuojami.
12
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operatyviai priimti reikalingus vadybos sprendimus. Iš duomenų analizės metodų plačiausiai
įgyvendinama atsakymų pasiskirstymo skirtingose respondentų grupėse analizė (įgyvendinamo lygis
pagal PDCA – 33,28 proc.). Mažiausiu laipsniu įstaigose įgyvendinami metodai: klientų forumai,
klientų kelionės žemėlapiai, klientų profilių aprašymas (įgyvendinamo lygiai pagal PDCA
atitinkamai: 7,52 proc., 12,8 proc. ir 13,28 proc.), kitaip tariant, t. y. kokybiniai dizaino mąstymo
(angl. design thinking) metodai, kuriuos gana plačiai taiko Jungtinės Karalystės14 ir kitų šalių15
įstaigos.
Respondentai, pažymėję, jog taiko „kitus metodus“ (įgyvendinamo lygis pagal PDCA – 6,56
proc.), nurodė tokius klientų poreikių tyrimo metodus: „lankytojų monitoringas“, „išorinis
vertinimas“, „vidinis vertinimas“, „vietinis vertinimas“, „nuolatinės apklausos internetu“.

Dizainas viešajame sektoriuje (angl. Design in the Public Sector). Design Council. [Žiūrėta 2020-08-27]. Prieiga per
internetą: <https://www.designcouncil.org.uk/design-public-sector>.
15
Viešųjų paslaugų dizainas (angl. Designing for Public Services). IDEO, Design for Europe, NESTA. [Žiūrėta 202008-27]. Prieiga per internetą:
<http://designforeurope.eu/sites/default/files/asset/document/Nesta_Ideo_Guide_Jan2017.pdf>.
14
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1.1.2.1. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų (duomenų rinkimo ir
analizės) metodų įgyvendinimas, kad geriau suprastume mūsų
įstaigos klientus ir jų poreikius:
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6,56%

0%
periodines klientų apklausas
klientų apklausas iš karto po paslaugos suteikimo
klientų stebėjimą
klientų profilių aprašymą
klientų kelionės žemėlapius
giluminius interviu su klientais
fokusuotų grupių diskusijas
klientų forumus
analizuojame klientų apklausų respondentų atsakymų pasiskirstymo skirtumus skirtingose respondentų grupėse
analizuojame klientų apklausų respondentų atsakymus panaudodami klasterinę analizę

vertiname paslaugos kokybės elementų reikšmę klientų pasitenkinimui panaudodami statistinės regresinės analizės
ar kt. metodus
nustatome klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės probleminius veiksnius
taikome aukščiau pateiktus ir (arba) kitus metodus, siekdami ištirti ir nustatyti sunkiai prieinamų ir nepalankioje
padėtyje esančių klientų grupių poreikius
kitus metodus

8 pav. Į klientus ir jų poreikius orientuotų kiekybinių ir kokybinių tyrimų (duomenų rinkimo ir
analizės) metodų įgyvendinimo lygiai pagal PDCA respondentų atstovaujamose įstaigose, proc.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

1.1.3. Sistemingai renkame ir analizuojame grįžtamojo ryšio informaciją iš klientų
Klientų supratimas vertinamas ir pagal tai, kaip įstaigos gauna ir analizuoja klientų grįžtamojo
ryšio informaciją. Skirtingai nuo tyrimų metodų, kurie numato vienokį ar kitokį aktyvų įstaigų
21

vaidmenį inicijuojant ir renkant informaciją apie klientų poreikius, įstaigose gali būti sudaromos
sąlygos grįžtamajam ryšiui gauti („klientų balsui“ išklausyti), tačiau pačios įstaigos tuo tikslu
nevykdo tokių aktyvių veiksmų, kaip 1.1.2 skyriuje apžvelgtų metodų atveju, o sudaro patogias
galimybes klientams savo iniciatyva pateikti grįžtamąjį ryšį. Įstaigų veikla šiuo atveju būna didžiąja
dalimi orientuota į gauto grįžtamojo ryšio analizę.
Kaip matyti iš 9 paveikslo (žr. žemiau), bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos
klientų poreikius tiria panaudodamos grįžtamojo ryšio informaciją gaunamą iš: skundų (informacijos
panaudojimo lygis pagal PDCA – 51,52 proc.), elektroninių laiškų (panaudojimo lygis pagal PDCA
– 46,4 proc.), komentarų interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose (panaudojimo lygis pagal
PDCA – 40,32 proc.). Iš klausimyne nurodytų atsakymų variantų – mažiausiai paplitęs grįžtamojo
ryšio gavimo būdas yra laiškai paprastu (fiziniu) paštu (panaudojimo lygis pagal PDCA – 28,32
proc.). Tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse plėtojantis žinių (informacinei) visuomenei pastarasis
grįžtamojo ryšio kanalas (būdas) palaipsniui praranda populiarumą, tačiau lieka svarbus, pavyzdžiui,
suteikiant galimybę teikti grįžtamąjį ryšį vyresnio amžiaus klientams (jei įstaigos tokių turi) jiems
patogiu būdu.
Respondentai, pažymėję, jog naudoja „kitą grįžtamojo ryšio informaciją“ (panaudojimo lygis
pagal PDCA – 5,6 proc.), nurodė tokius informacijos gavimo būdus: „pasitikėjimo linija“,
„atsiliepimus ir skundus, gautus telefonu“, „telefoninius pokalbius“.

1.1.3.1. Grįžtamojo ryšio informacijos klientų grupių poreikių ir
(arba) pasitenkinimų tyrimams panaudojimas apimant:
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9 pav. Grįžtamojo ryšio tyrimų įgyvendinimo lygiai pagal PDCA respondentų atstovaujamose
įstaigose, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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1.1.4. Užtikriname klientų tyrimų duomenų patikimumą ir analizuojame klientų tyrimų duomenis ir
grįžtamojo ryšio informaciją, kad nustatytume paslaugų teikimo problemines sritis ir atliktume
reikalingus patobulinimus
Šis subkriterijus skirtas klientų tyrimų duomenų patikimumo ir panaudojimo (nustatant
paslaugų teikimo problemines sritis ir patobulinimų atlikimui) įsivertinimui. Bandomosios stebėsenos
apklausos respondentams pateikti trys teiginiai, kuriuos buvo prašoma įvertinti Likerto skalėje nuo
visiškai pritariu“ iki „visiškai nepritariu“, o analizuojant apklausos duomenis, šios skalės atsakymų
variantų kodai buvo suteikti, kad didžiausias pritarimas teiginiui duotų daugiausiai balų: atsakymui
„visiškai pritariu“ suteikti 4 balai, atsakymui „pritariu“ – 3 balai, „nei pritariu, nei nepritariu“ – 2
balai, „nepritariu“ – 1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų.
Apskaičiavus respondentų atsakymų vidurkius, nustatyta, kad įstaigų atstovai mano, jog jų
įstaigų vykdomų klientų tyrimų duomenys yra patikimi, o tyrimų imtys reprezentatyvios (atsakymų
vidurkis – 2,8, t. y. artimesnis atsakymo variantui „pritariu“). Jie taip pat pritaria, kad tyrimų
duomenys naudojami prioritetinių paslaugų ir (arba) aptarnavimo sričių analizei (atsakymų vidurkis
– 3), kad jie naudingi priimant paslaugų ir (arba) aptarnavimo sričių tobulinimo sprendimus
(atsakymų vidurkis – 3,1).

1.1.4.1. Mūsų įstaigos vykdomų klientų tyrimų duomenys:
4
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2,8

3,0

3,1

patikimi (t. y. tyrimų imtys yra
reprezentatyvios)

naudojami prioritetinių paslaugų ir
(arba) aptarnavimo sričių analizei

naudingi (vertingi) priimant paslaugų ir
(arba) aptarnavimo tobulinimo
sprendimus

2
1
0

10 pav. Vykdomų tyrimų kokybė ir nauda respondentų atstovaujamose įstaigose (vertinimo skalė:
„visiškai pritariu“ – 4 balai, „pritariu“ – 3 balai, „nei pritariu, nei nepritariu“ – 2 balai, „nepritariu“ –
1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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1.2. KLIENTŲ ĮTRAUKIMAS IR KONSULTAVIMASIS SU KLIENTAIS
1.2.1. Įgyvendiname bendrakūros principą – klientus įtraukiame į paslaugų kūrimą ir teikimą
Šiuo subkriterijumi vertinamos bendrakūros praktikos įstaigose. Bendrakūra (angl. cocreation) gali būti apibūdinta kaip aktyvus bendradarbiavimas su klientais juos įtraukiant ir sudarant
sąlygas jiems dalyvauti paslaugų planavime, projektavime, teikime ir vertinime. Kadangi bendrakūra
panaudojant vertinimo dedamąją nustatoma NKSVS modelio 1.1 kriterijumi, dėl to 1.2 kriterijus
apėmė tris bendrakūros dedamąsias – respondentams buvo pateikti klausimai apie tai, kokiu laipsniu
pagal PDCA ciklą jų atstovaujamos įstaigos įtraukia klientus į paslaugų planavimą, paslaugų kūrimą
(projektavimą) ir paslaugų teikimą, prašant pažymėti visus tinkančius atsakymų variantus šioje
skalėje: „neįtraukiame ir neplanuojame įtraukti“, „planuojame įtraukti“, „įtraukiame“, „vertiname
įtraukimo rezultatyvumą“, „nuolat mokomės iš kitų organizacijų vykdomos veiklos“. Respondentų
teigimu, plačiausiai klientai yra įtraukiami į paslaugų teikimą (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 32
proc.) ir į paslaugų kūrimą (projektavimą) (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 31 proc.). Kiek rečiau
klientai įtraukiami į paslaugų planavimą (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 27,5 proc.).

1.2.2.1. Klientai paslaugų bendrakūros etape, apimant:
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11 pav. Bendrakūros įgyvendinimo lygiai pagal PDCA respondentų atstovaujamose įstaigose, proc.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Toliau pateikiame keletą Lietuvos ir užsienio šalių gerųjų bendrakūros pavyzdžių, siekiant
aiškesnio šio principo įgyvendinimo galimybių supratimo bei gerųjų patirčių sklaidos viešajame
sektoriuje:
1. palankių bendrakūros sąlygų sudarymas, bendrakūra pilietiškai nusiteikusiems fiziniams ir
juridiniams asmenims aktyviai įsitraukiant į centrinės ir vietos valdžios procesus bei paslaugas,
susijusias su COVID-19 pandemijos padarinių valdymu;
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2. bendrakūra užtikrinant tinkamą jaunų žmonių išsilavinimą:
-

tėvų dalyvavimas savo vaikų emociniame, kultūriniame, intelektualiniame, fiziniame
ir kt. ugdyme – sportinė veikla kartu su vaikais, pagalba ruošiant pamokas, kultūrinių
objektų lankymas, bendravimas ir kt.;

-

mokinių ekskursijos į verslo įmones, studentų praktikos verslo įmonėse;

-

mokinių parlamentai, tėvų komitetai;

-

verslo įmonių parama jaunimo popamokinei veiklai;

-

mokinių (studentų) įtraukimas į mokymo (studijų) programų turinio rengimą;

-

ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros kooperatyvai;

3. bendrakūra užtikrinant tinkamą senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę:
-

rūpinimasis senyvo amžiaus giminaičiais;

-

senyvo amžiaus žmonių bendruomenės;

-

NVO, įtraukiančios gyventojus savanoriškais pagalbai senyvo amžiaus žmonėms;

4. bendrakūra užtikrinant skurstančių žmonių gyvenimo kokybę – „Maisto bankas”;
5. bendrakūra užtikrinant neįgalių žmonių gyvenimo kokybę – Nepriklausomo gyvenimo
judėjimas;
6. bendrakūra užtikrinant gyventojų sveikatą:
-

pacientų organizacijos ir tarpusavio pagalbos grupės;

-

sveikatos priežiūros kooperatyvai;

7. bendrakūra užtikrinant visuomenės saugumą – „Saugios kaimynystės” programa;
8. bendrakūra užtikrinant vietos infrastruktūros plėtrą – gyventojų finansiniai indėliai į
daugiabučių namų atnaujinimą, kelių tiesimą;
9. bendrakūra užtikrinant gamtos išteklių apsaugą:
-

bendruomeniniai žuvų (miškų, laukinių gyvūnų ir kt.) išteklių naudojimo kontrolės
mechanizmai;

-

šiukšlių surinkimo, tvarkymosi akcijos;

10. bendrakūra užtikrinant apsirūpinimą būstu ir būsto kokybę – gyventojų kooperatyvai;
11. bendrakūra sukuriant daugiau galimybių jauniems žmonėms susirasti darbą:
-

Piarnu tinklas (Estija): verslininkų bendruomenės pagalba perduodant savo patirtį
startuoliams Piarnu mieste;

-

Co-Vork (Estija): iniciatyva įtikinti įmones persikelti į Piarnu; informacinis portalas,
padedantis įmonėms surasti reikalingas paslaugas.
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2. KOKYBĖS PLANAVIMAS IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS
„Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“ yra antroji NKSVS modelio sritis. Ši sritis, kurios
koeficientas apskaičiuojant Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą yra 0,2, apima kriterijus,
susijusius su: įstaigų parengtais planavimo ir kitais strateginiais dokumentais bei ataskaitomis,
kokybės užtikrinimo procesų valdymo procedūromis, viešinimu, suinteresuotųjų šalių valdymu,
bendradarbiavimu su tiekėjais ir partneriais, personalo valdymu. Bendras įstaigų surinktų balų
vidurkis šioje srityje – 58 balai16 (iš 100 galimų). Bandomosios stebėsenos tyrimas atskleidė, kad 30,4
proc. tyrime dalyvavusių įstaigų „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“ srityje surinko 70 ir
daugiau balų, todėl jų pažangos būklė pagal šios srities kriterijus gali būti vertinama kaip „labai gera“
(žr. 12 pav. žemiau). 47,2 proc. įstaigų pažangos būklė vertintina kaip „gera“, nes jos surinko nuo 40
iki 69 balų. 22,4 proc. įstaigų surinko iki 40 balų, todėl jų pažangos būklę galima įvertinti kaip
„silpną“. Lyginant su pirmąja NKSVS modelio sritimi („Klientų supratimas“, kurioje įstaigos surinko
39 balus), antrojoje srityje („Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“) įstaigų pažanga yra
reikšmingai geresnė.

II. KOKYBĖS PLANAVIMAS IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS

22,4%
30,4%

47,2%

LABAI GERA
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SILPNA

12 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų teikimo ir
aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“, proc.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

16

Žr. ataskaitos 1 priedo 1 lentelės stulpelį „Įstaigų surinktų modelio balų skaičius B sum“.

26

Išanalizavus reitingavimo balų pasiskirstymą įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį, nustatyta,
jog geriausių rezultatų šioje modelio srityje pasiekė SODRA ir jos teritoriniai skyriai (šių įstaigų
surinktų balų vidurkis – 86,5 balo) (žr. 13 pav. žemiau). Pažymėtina, kad visų šios grupės įstaigų
atstovai į šios modelio srities klausimus atsakė beveik identiškai. VMI ir Vilniaus, Kauno, Šiaulių bei
Klaipėdos apskričių mokesčių inspekcijos vidutiniškai surinko 82,2 balo. VMI grupės įstaigų
atsakymai į šios modelio srities klausimus taip pat buvo iš esmės vieningi. Taip pat gana aukšti VLK
ir teritorinių ligonių kasų grupės rezultatai – šių įstaigų surinktų balų vidurkis yra 75,9 balo. VLK
grupės įstaigų atstovų atsakymų į „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“ srities klausimus sklaida
buvo žymiai didesnė nei SODROS įstaigų ir VMI grupės įstaigų. VLK įstaigų grupėje daugiausiai
balų (91 balas) surinko VLK, taip pat aukšta pažanga šioje srityje pasižymi: Vilniaus teritorinė ligonių
kasa (87 balai), Kauno (86 balai) ir Panevėžio (82 balai) teritorinės ligonių kasos. Kita vertus,
reikšmingai mažiau balų surinko kitos teritorinės ligonių kasos (Šiaulių ir Klaipėdos – atitinkamai po
56 balus).

II. KOKYBĖS PLANAVIMAS IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS
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Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su teritoriniais padaliniais
Valstybinė mokesčių inspekcija su teritoriniais padaliniais
Valstybinė ligonių kasa su teritorinėmis ligonių kasomis
kitos įstaigos
Policijos departamentas su kitomis policijos įstaigomis
ministerijos
regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos

13 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų grupių pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų
teikimo ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“
(balai iš 100 galimų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Policijos departamentas ir kitos policijos įstaigos surinko 55,3 balus, „kitų įstaigų” grupei
priklausančios įstaigos – 55 balus, ministerijos – 42,7 balus, todėl šių įstaigų pažangos būklę
„Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“ srityje galima vertinti kaip „gerą“. Policijos įstaigų grupėje
daugiausiai balų surinko Lietuvos policijos mokykla (81 balą) ir Tauragės apskrities vyriausiasis
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policijos komisariatas (72 balus). Iš „kitų įstaigų“ geriausi rezultatai šioje modelio srityje – Techninės
pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (91 balas) ir VĮ
Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ (89 balai). Ministerijų grupėje
daugiausiai balų surinko Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vidurkis – 67 balai). Regioninių ir
nacionalinių parkų direkcijų grupės pažangos būklę galima vertinti kaip „silpną“ (vidurkis grupėje –
39 balai), tačiau šios grupės daugiausiai balų surinkusios Salantų regioninio parko direkcijos (77
balai) pažangos būklė – „labai gera“.

2.1.

LYDERYSTĖ IR KOKYBĖS POLITIKA

2.1.1. Įstaiga vadovaujasi principu, kad svarbiausias yra klientas, o įstaigos vadovai aktyviai šį
įsipareigojimą remia ir atstovauja klientų interesus
Pagal šį subkriterijų vertinamas orientacijos į klientą principo įgyvendinimas įstaigose.
Absoliuti dauguma bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų atstovų (86 proc.) patvirtino, kad jų
įstaigos misiją / veiklos principus / vertybes / viziją nustatančiame vidiniame dokumente (-uose) yra
įtvirtintas orientacijos į klientą principas (žr. 14 pav. žemiau).

2.1.1.1. Įstaigos misiją / veiklos principus / vertybes / viziją
nustatančiame vidiniame dokumente (-uose) įtvirtintas
orientacijos į klientus principas:
90%

84%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
16%

20%

10%
0%
Taip

Ne

14 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų dalis įtvirtinusi orientacijos į klientą principą misiją /
veiklos principus / vertybes / viziją nustatančiame vidiniame dokumente (-uose), proc. Šaltinis –
sudaryta Teikėjo
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Vertindami orientacijos į klientus principo įgyvendinimą savo įstaigose, bandomojoje
stebėsenoje dalyvavę įstaigų atstovai išreiškė pritarimą šiems teiginiams: „įstaigos vadovai aktyviai
remia ir įgyvendina orientacijos į klientus principą“ (atsakymų vidurkis – 3,65 iš 4, t. y. atsakymas
„visiškai pritariu“); „klientų analizės duomenimis naudojamės rengdami veiklos planus“ (vidurkis –
3,14, t. y. atsakymas „pritariu“); „klientų analizės duomenimis naudojamės priimdami sprendimus
(vidurkis – 3,22, t. y. atsakymas „pritariu“). (žr. 15 pav. žemiau).

2.1.1.2. Mūsų įstaigoje:
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naudojamės priimdami sprendimus
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įstaigos vadovai aktyviai remia ir
įgyvendina orientacijos į klientus
principą

15 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų dalis įtvirtinusi orientacijos į klientą principą vadovų
lygmenyje, planavime ir sprendimų priėmime (vertinimo skalė: „visiškai pritariu“ – 4 balai, „pritariu“
– 3 balai, „nei pritariu, nei nepritariu“ – 2 balai, „nepritariu“ – 1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų).
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

2.1.2. Turime pasitvirtinę politikos nuostatas, procedūras bei jas įgyvendinančius dokumentus,
remiančius visų klientų teisę tikėtis kokybiškų paslaugų bei tinkamai viešiname aktualią
informaciją
Pagal šį subkriterijų vertinama, kokius dokumentus ir planavimo elementus (pvz., tikslus,
rodiklius), skirtus kokybiško klientų aptarnavimo užtikrinimui, orientacijos į klientą principo
įgyvendinimui, yra pasitvirtinusios įstaigos. Respondentams buvo pateiktas išplėstinis įvairių
dokumentų ir planavimo elementų sąrašas ir buvo prašoma pažymėti tinkančius atsakymus pagal
PDCA ciklą sudarytoje skalėje („Nesame pasitvirtinę ir neplanuojame rengti“, „Planuojame
rengti“, „Esame pasitvirtinę ir taikome“, „Vertiname rezultatyvumą“, „Tobuliname dokumentus
ir jų taikymą“, „Nuolat mokomės iš kitų organizacijų“). Susumavus respondentų pateiktus
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atsakymus ir apskaičiavus santykį su įgyvendinimą žyminčių atsakymų skaičiumi (pagal
atsakymus: „Esame pasitvirtinę ir taikome“, „Vertiname rezultatyvumą“, „Tobuliname
dokumentus ir jų taikymą“, „Nuolat mokomės iš kitų organizacijų“), nustatytas kiekvieno
dokumento ir planavimo elemento įgyvendinimo įstaigoje lygis.
Nustatyta, kad iš visų asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities dokumentų
bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos pažangiausi valdo metinius veiklos planus (šių
dokumentų įgyvendinimo lygis – 47,8 proc., t. y. statistinė respondento įstaiga (iš visos apklaustos
įstaigų imties) pažengusi dvejuose PDCA elementuose šia apimtimi: turi pasitvirtinusios ir taiko
metinius veiklos planus, taip pat vertina jų įgyvendinimo rezultatyvumą), taip pat asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus (įgyvendinimo lygis – 44,8 proc.), misiją /
veiklos principus / viziją / vertybes / kokybės politiką / chartiją (įgyvendinimo lygis – 43,6 proc).
Įstaigos rečiausiai turi ir taiko dokumentą, kuriame suplanuotos klientų ir (arba) kitų
suinteresuotųjų šalių įtraukimo į paslaugų bendrakūrą priemonės (įgyvendinimo lygis – 5,6 proc.)
(žr. 16 pav. žemiau).
Respondentai pažymėję, jog jų įstaigos yra pasitvirtinusios kitus dokumentus
(įgyvendinimo lygis – 26,6 proc.), nurodė tokius dokumentus: „paslaugų infografikai“, „BVM
planas“, „parko lankymo taisyklės“, „vidaus darbo tvarkos ir vidaus tvarko taisyklės“, „piliečių
ir kitų asmenų aptarnavimo tvarka“, „konsultavimo tvarka“, „kokybės vadybos sistemą
aprašantys dokumentai“, „procesų ir procedūrų aprašymai“, „viešinimo ir komunikacijos
priemonės“, „darbo reglamentas“, „administracinių paslaugų aprašai“, „veiklos procesų
žemėlapiai“, „veiklos nuostatai“, „licencijavimo taisyklės“.
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2.1.2.1. Klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities
dokumentus arba informaciją:
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misiją / veiklos principus / viziją / vertybes / kokybės politiką / chartiją
strateginį veiklos planą
metinį veiklos planą
asmenų (klientų) aptarnavimo standartą (-us)
klientų pasitenkinimo tikslą (-us)
paslaugų suteikimo trukmės standartus
kitus paslaugų kokybės standartus
stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo srities dokumentus
skundų nagrinėjimo tvarką
skundų nagrinėjimo standartus ir tikslus
asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus
dokumentą, kuriame suplanuotos klientų ir (arba) kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į paslaugų bendrakūrą
priemonės
veiklos tęstinumo planą (pvz., dėl veiklos ekstremalių situacijų ar kitais kriziniais atvejais)
mokymų planą
viešinimo / komunikacijos planą
kitus dokumentus (įrašykite) (pavyzdžiui, taisykles, tvarkas, procesų ar procedūrų aprašus, kiti vadybos sistemą
aprašantys dokumentai ir t. t.)

16 pav. Klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities dokumentų įgyvendinimo lygiai, proc. (pagal
ciklo elementus: „Esame pasitvirtinę ir taikome“, „Vertiname rezultatyvumą“, „Tobuliname
dokumentus ir jų taikymą“, „Nuolat mokomės iš kitų organizacijų“) respondentų atstovaujamose
įstaigose. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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Kitas respondentams pateiktas klausimas, pagal kurį buvo vertinamas subkriterijaus 2.1.2
įgyvendinimas įstaigose, buvo apie dokumentų ir planavimo bei susijusių elementų viešinimą.
Respondentai galėjo pasirinkti vieną iš kelių variantų („skelbiame viešai pilna apimtimi“, „skelbiame
viešai, tačiau nepilna apimtimi“, „neskelbiame“, „dokumento / informacijos neturime“). Už atsakymo
varianto „skelbiame viešai pilna apimtimi“ buvo suteikiamas 1 klausimo balas, už atsakymo variantą
– „skelbiame viešai, tačiau nepilna apimtimi“ – 0,5 balo, už kitus variantus – 0 balų. Tuomet buvo
apskaičiuotas respondentų pateiktų atsakymų balų santykis su maksimaliu balų pagal šį klausimą
skaičiumi.
Žemiau 17 paveiksle pateikiama analizė, kokiu laipsniu įstaigose vykdomas viešinimas, kur
100% maksimalus galimas rezultatas reikštų, kad visose įstaigose atitinkami dokumentai ir
informacija yra viešinami pilna apimtimi. Analizė atskleidė, kad bandomojoje stebėsenoje
dalyvavusiose įstaigose plačiausiai viešinami metiniai veiklos planai (viešinimo lygis – 86 proc.),
misija (veiklos principai / vizija / vertybės / kokybės politika / chartija) (viešinimo lygis – 78 proc.),
asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys dokumentai (viešinimo lygis – 74,4 proc.) (žr. 17 pav.).
Įstaigos rečiausiai viešina: dokumentą, kuriame suplanuotos klientų ir (arba) kitų suinteresuotųjų
šalių įtraukimo į paslaugų bendrakūrą priemonės (4 proc.) (kadangi, kad tokio dokumento 82 proc.
apklaustų įstaigų neturi, o dokumentą turinčiose įstaigose yra būdinga šį dokumentą valdyti tik
įstaigos vidinėms reikmėms), mokymų planą (5,6 proc.), viešinimo / komunikacijos planą (viešinimo
lygis – 6 proc.).
Respondentai pažymėję, jog viešina kitus dokumentus (viešinimo lygis – 24 proc.), nurodė
tokius dokumentus: „konsultavimo tvarkos aprašas“, „administracinių paslaugų aprašymai“, „parko
lankymo taisyklės“, „stebėsenos tvarkos“, „kokybės vadybos sistemos dokumentai“, „paslaugų
infografikai“, „BVM planas“, „vidaus tvarkos taisyklės“, „elgesio kodeksas“, „rizikų valdymo
politika“, „nulinės tolerancijos korupcijai politika“, „paslaugų teikimo aprašai“, „procesų aprašai“.
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2.1.2.2. Viešiname asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybės
srities dokumentus ir informaciją:
100%
86,00%

90%

80%

78,00%

74,40%
66,80%

70%
60%
50%

54,00%
47,60%

40%

34,40%
28,00%
22,80%

30%
20%

24,00%
18,40%18,80%
4,00% 5,60% 6,00%

10%
0%
misiją / veiklos principus / viziją / vertybes / kokybės politiką / chartiją
strateginį veiklos planą

metinį veiklos planą
asmenų (klientų) aptarnavimo standartą (-us)
klientų pasitenkinimo tikslą (-us)
paslaugų suteikimo trukmės standartus
kitus paslaugų kokybės standartus
stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo srities dokumentus
skundų nagrinėjimo tvarką
skundų nagrinėjimo standartus ir tikslus
asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus
dokumentą, kuriame suplanuotos klientų ir (arba) kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į paslaugų bendrakūrą
priemonės
mokymų planą
viešinimo / komunikacijos planą
kitus dokumentus (įrašykite) (pavyzdžiui, taisykles, tvarkas, procesų ar procedūrų aprašus, kiti vadybos sistemą
aprašantys dokumentai ir t. t.)

17 pav. Klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities dokumentų ir informacijos viešinimo lygiai
(pagal lygius: „skelbiame viešai pilna apimtimi“, „skelbiame viešai, tačiau nepilna apimtimi“, kur
100% maksimalus galimas rezultatas reikštų, kad visose įstaigose atitinkami dokumentai ir
informacija yra viešinami pilna apimtimi) respondentų atstovaujamose įstaigose. Šaltinis – sudaryta
Teikėjo
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Kitas klausimas buvo skirtas įvertinimui, kokius rezultatus viešina bei koks turinys
skelbiamas viešojo sektoriaus įstaigų ataskaitose, dokumentuose ir kitoje informacijoje. Nustatyta,
kad įstaigų plačiausiai viešinama įstaigų kontaktinė informacija (viešinimo lygis – 98 proc.),
informacija apie įstaigų teikiamas paslaugas (viešinimo lygis – 96 proc.), atsakingus asmenis
(viešinimo lygis – 88 proc.), mokamų paslaugų kainas (arba informaciją, kad paslaugos yra
nemokamos) (viešinimo lygis – 85,2 proc.) (žr. 18 pav. žemiau). Skirtingai nei tokių šalių kaip
Jungtinė Karalystė, Australija, Naujoji Zelandija viešojo sektoriaus įstaigose17, Lietuvos įstaigose
labai retai viešinama informacija apie tai, kaip įstaigų veikla atitinka paslaugų suteikimo ir trukmės
standartus (viešinimo lygis – 12 proc.), kitus paslaugų teikimo standartus (viešinimo lygis – 8,8
proc.), klientų aptarnavimo standartus (viešinimo lygis – 12 proc.). Pažymėtina, kad, siekiant
aukštesnės vadybos brandos, įstaigos turėtų viešinti ne tik pačius standartus, bet ir viešinti stebėsenos
bei matavimo rezultatus, susijusius su atitikties laipsniu nurodytiems standartams, kad klientai ir
visuomenė turėtų galimybę susipažinti su jiems aktualiausiais standartų kokybės vertinimo rodikliais,
formuoti suvokimą, kokios paslaugų ir aptarnavimo kokybės lygmens galima tikėtis iš įstaigos ne tik
remiantis deklaratyviais įsipareigojimais, bet ir faktiniais rezultatais. Įgyvendinant šios srities
veiksmus rekomenduojame įstaigoms vadovautis LR vidaus reikalų ministerijos leidinyje „Paslaugų
standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms“18 pateikiama metodine informacija, skirta
paslaugų standartų įgyvendinimui bei jų viešinimu pateikiama.

Viešai skelbiamų paslaugų standartų ir (arba) jų įgyvendinimo rezultatų viešinimo pavyzdžiai Jungtinėje Karalystėje,
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje:
1. Jungtinė Karalystė: Paslaugų standartai (angl. Service Standards). 2018-2019. Finansų priežiūros įstaiga (angl.
Financial Conduct Authority). Prieiga per internetą: <https://www.fca.org.uk/print/data/service-standards-2018-19>;
Paslaugoms pirmenybė (angl. Service First Document). Prekybos ir investicijų departamentas (angl. Department of Trade
and
Investment).
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.economyni.gov.uk/sites/default/files/publications/deti/service-first-document.pdf>; Veterinarinės medicinos direktorato paslaugų
standartai (angl. VMD Service Standards). Veterinarinės medicinos direktoratas (angl. Veterinary Medicines Directorate).
Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.gov.uk/guidance/vmd-service-standards>;
2. Australija: TGA klientų aptarnavimo standartai (angl. TGA Customer Service Standards). Australijos Vyriausybės
sveikatos departamentas (angl. Australian Government Department of Health). [Žiūrėta 2020-08-27]. Prieiga per
internetą: <https://www.tga.gov.au/tga-customer-service-standards>;
3. Naujoji Zelandija: Paslaugų chartija ir standartai (angl. Service charter and standards). Naujosios Zelandijos muitinė
(angl. New Zealand Customs Service). [Žiūrėta 2020-08-27]. Prieiga per internetą: <https://www.customs.govt.nz/aboutus/about-customs/service-charter-and-standards/>.
18
Paslaugų standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms, LR vidaus reikalų ministerija, 2016 m. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.855>.
17
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2.1.2.2. Viešiname asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybės
srities dokumentus ir informaciją. Ataskaitos / rezultatai /
informacija:
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apie tai, kokios yra mūsų paslaugos
apie tai, kaip su mumis susisiekti
apie tai, kad kokie asmenys yra atsakingi už teikiamas paslaugas
apie mokamų paslaugų kainas ir (arba) informaciją apie tai, kad paslaugos nemokamos

klientų poreikių ir pasitenkinimo tyrimų ataskaitas / rezultatus
informaciją, kaip mūsų veikla atitinka asmenų (klientų) aptarnavimo standartą (-us)
informaciją, kaip mūsų veikla atitinka paslaugų suteikimo trukmės standartus
informaciją, kaip mūsų veikla atitinka kitus paslaugų kokybės standartus
mūsų įstaigos atliktus veiklos tobulinimo veiksmus
mūsų įstaigos gerosios patirties pavyzdžius

18 pav. Klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities ataskaitų, rezultatų ir kitos informacijos
viešinimo lygiai (pagal lygius: „skelbiame viešai pilna apimtimi“, „skelbiame viešai, tačiau nepilna
apimtimi“, kur 100% maksimalus galimas rezultatas reikštų, kad visose įstaigose atitinkamos
ataskaitos / rezultatai / informacija yra viešinami pilna apimtimi) respondentų atstovaujamose
įstaigose. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
2.1.3. Nustatome suinteresuotąsias šalis bei tiriame jų poreikius, ir organizuojame tinkamą
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į procesus, svarbius paslaugų ir (arba) aptarnavimo
kokybei
Pagal šį subkriterijų vertinama, kaip įstaigose tiriami suinteresuotų šalių poreikiai ir kaip jos
įtraukiamos į į procesus, svarbius paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei. Bandomojoje stebėsenoje
dalyvavusių įstaigų atstovai vertindami teiginius „nustatome suinteresuotąsias šalis, svarbias
paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei“, „nustatome šių suinteresuotųjų šalių reikalavimus, svarbius
paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei“, „konsultuojamės ir įtraukiame suinteresuotąsias šalis į mūsų
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įstaigos veiklos tikslų, uždavinių, dokumentų (svarbių paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei)
nustatymą, peržiūrą ir keitimą“ turėjo galimybę PDCA ciklo skalėje pasirinkti visus tinkančius
atsakymus iš pateiktų atsakymų variantų („neįgyvendiname ir neplanuojame įgyvendinti“,
„planuojame įgyvendinti“, „įgyvendiname“, „vertiname šios veiklos įgyvendinimo rezultatyvumą“,
„tobuliname šios veiklos įgyvendinimą, „nuolat mokomės iš kitų organizacijų šios veiklos vykdymo“,
kaip ir kitiems šios skalės klausimams buvo apskaičiuoti įgyvendinimo lygiai.
Kaip matyti iš grafiko (žr. 19 pav. žemiau), paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei svarbių
suinteresuotų šalių nustatymas įstaigose įgyvendinamas pagal PDCA – 44,32 proc. lygiu,
suinteresuotųjų šalių reikalavimų nustatymas įgyvendinamas pagal PDCA – 42,88 proc. lygiu,
konsultavimasis su suinteresuotomis šalimis bei jų įtraukimas įgyvendinamas pagal PDCA – 40,32
proc. lygiu.

2.1.3.1. Mūsų įstaigoje:
50%
45%

44,32%

42,88%

40,32%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
nustatome suinteresuotąsias šalis, svarbias paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei
nustatome šių suinteresuotųjų šalių reikalavimus, svarbius paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei
konsultuojamės ir įtraukiame suinteresuotąsias šalis į mūsų įstaigos veiklos tikslų, uždavinių, dokumentų (svarbių
paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei) nustatymą, peržiūrą ir keitimą

19 pav. Suinteresuotųjų šalių valdymo lygiai pagal PDCA respondentų atstovaujamose įstaigose,
proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
2.1.4. Užtikriname veiksmingą bendradarbiavimą su tiekėjais ir partneriais
Kitas subkriterijus skirtas bendradarbiavimo su tiekėjais ir partneriais vertinimui.
Bendradarbiavimas su tiekėjais ir partneriais apima išorės tiekiamų procesų, produktų ir teikiamų
paslaugų valdymą (veiklos rangą, kuomet paslaugas ir (arba) aptarnavimą teikia ne įstaigos
darbuotojai, o kiti tiekėjai ar partneriai (angl. outsourcing) (pavyzdžiui, paslaugos, darbai ir produktai
įsigyjami viešųjų pirkimų būdu). Respondentų buvo prašoma PDCA ciklo skalėje įvertinti įstaigos
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bendradarbiavimą su tiekėjais ir partneriais teikiant paslaugas ir (arba aptarnaujant) klientus.
Nustatyta, kad 82,4 proc. įstaigų bendradarbiavimą planuoja, 80 proc. bendradarbiauja, 29,6 proc.
vertina bendradarbiavimo rezultatyvumą, 40,8 proc. tobulina bendradarbiavimą ir 28 proc.
bendradarbiavimo mokosi iš kitų organizacijų (žr. 20 pav. žemiau).

2.1.4.1. Mūsų įstaiga bendradarbiauja su tiekėjais ir (arba)
partneriais teikdama paslaugas ir (arba) aptarnaudama klientus:
100%

82,4%

80,0%

80%
60%
29,6%

40%

40,8%
28%

14,4%

20%
0%

Nebendradarbiaujame ir neplanuojame bendradarbiauti
Planuojame bendradarbiauti
Bendradarbiaujame
Vertiname bendradarbiavimo rezultatyvumą
Tobuliname bendradarbiavimą
Nuolat mokomės iš kitų organizacijų vykdomos bendradarbiavimo veiklos

20 pav. Bendradarbiavimo su tiekėjais ir (arba) partneriais lygiai pagal atskirus PDCA ciklo
elementus respondentų atstovaujamose įstaigose, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

2.2.

PERSONALO VALDYMAS

2.2.1. Užtikriname, kad mūsų įstaigos darbuotojams orientacija į klientą būtų prioritetas
Šiuo subkriterijumi vertinama, ar įstaigose yra užtikrinamas orientacijos į klientą principo
įgyvendinimas personalo valdyme. Į klausimą, ar savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą
orientuotas paslaugas įstaigos yra įtvirtinusios visų darbuotojų pareigybių aprašymuose
(pareiginiuose nuostatuose) ir kvalifikaciniuose reikalavimuose, teigiamai atsakė 38,4 proc.
bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų atstovų (žr. 21 pav. žemiau). Šio įsipareigojimo
įtvirtinimą klientus aptarnaujančių darbuotojų atitinkamuose darbuotojų pareigybių aprašymuose
(pareiginiuose nuostatuose) ir kvalifikaciniuose reikalavimuose patvirtino 76 proc. respondentų
atstovaujamų įstaigų.
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2.2.1.1-2. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas
paslaugas esame įtvirtinę darbuotojų pareigybių aprašymuose
(pareiginiuose nuostatuose) ir kvalifikaciniuose reikalavimuose:
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visų darbuotojų

klientus aptarnaujančių darbuotojų

21 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų dalis įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas
paslaugas

įtvirtinusi

darbuotojų

pareigybių

aprašymuose

(pareiginiuose

nuostatuose)

ir

kvalifikaciniuose reikalavimuose, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Kontekstui paminėsime kelis su pareigybių aprašymais susijusius tobulinimo aspektus
valstybės tarnyboje Lietuvoje, remiantis VRM pranešimu spaudai19. Pažymėtina, kad Lietuvoje
centrinės valdžios lygmeniu sprendžiama problema – jog iki 2020 m. valstybės tarnautojams nebuvo
standartizuotų pareigybių aprašymų, todėl skirtingose valstybės ir savivaldybių institucijose
dirbantiems valstybės tarnautojams, atliekant tas pačias funkcijas, buvo taikomi skirtingi specialieji
reikalavimai. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, priklausomai nuo pareigybės lygmens,
artimoje ateityje būtų standartizuojami išsilavinimo, darbo patirties, užsienio kalbos mokėjimo lygio,
kompetencijų reikalavimais, taip pat turėtų būti standartizuojamos funkcijos priklausomai nuo
valstybės tarnautojo veiklos srities ir kompetencijų.
Taip pat Lietuvoje tobulinant viešąjį valdymą yra numatoma, kad Valstybės tarnybos
informacinėje sistemoje esantys standartizuoti pareigybių aprašymų ruošiniai leis operatyviau ir
lengviau paruošti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus; padės paprasčiau ir objektyviau
įvertinti, kokių pareigybių reikia; leis nusistatyti tam tikrus žmogiškųjų išteklių valdymo rodiklius ir
pagal juos tarpusavyje palyginti panašių įstaigų veiklos efektyvumą.

Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimams. LR vidaus reikalų ministerijos pranešimas. [Žiūrėta
2020-03-10]. Prieiga per internetą: <https://vrm.lrv.lt/lt/news/view_item/id.3027>.
19
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Taip pat ketinama nustatyti bendrąsias, vadybines ir lyderystės, specifines bei profesines
kompetencijas ir jų lygius valstybės tarnautojų lygmenims, tokiu būdu kiekvienas valstybės
tarnautojų lygmuo turės atitikti jam nustatytą kompetencijų lygį.
Lietuvoje tobulinant viešąjį valdymą yra numatoma, kad valstybės tarnautojų atrankoje
komisija pagal pareigybės aprašyme nustatytą kompetencijos lygį galės objektyviai nustatyti
pretendento atitiktį pareigybei, o pretendentai žinos, kokių kompetencijų iš jų tikimasi pretenduojant
į valstybės tarnautojo pareigas.
Toliau grįžtant prie atliktos bandomosios stebėsenos rezultatų analizės – klausimas apie
darbuotojų kompetencijų ugdymą paslaugų ir aptarnavimo kokybės srityse buvo suformuluotas
PDCA ciklo skalėje. Respondentai turėjo galimybę žymėti tinkančius atsakymus iš kelių pasirinkimo
variantų („neįgyvendiname ir neplanuojame užtikrinti“, „planuojame užtikrinti“, „užtikriname“,
„vertiname užtikrinimo rezultatyvumą“, „tobuliname užtikrinimą“, „nuolat mokomės iš kitų
organizacijų šios veiklos vykdymo“). Nustatyta, kad mažiau nei pusėje įstaigų (42,6 proc.) jų
vadovybė užtikrina visų darbuotojų kompetencijų ugdymą paslaugų ir aptarnavimo kokybės srityse,
o kiek daugiau nei pusėje įstaigų (52,8 proc.) – klientus aptarnaujančių darbuotojų (žr. 22 pav.
žemiau).

2.2.1.3. Įstaigos vadovybė užtikrina darbuotojų kompetencijų
ugdymą paslaugų ir aptarnavimo kokybės srityse:
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visų darbuotojų

klientus aptarnaujančių darbuotojų

22 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų dalis, kurios vadovybė užtikrina klientus aptarnaujančių
ir (arba) visų darbuotojų kompetencijų ugdymą paslaugų ir aptarnavimo kokybės srityse, proc.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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2.2.2. Užtikriname darbuotojų profesionalumą aptarnaujant klientus
Darbuotojų profesionalumo aptarnaujant klientus užtikrinimo subkriterijus buvo vertinamas
respondentams pateikus teiginį „mūsų darbuotojai turi reikalingas kompetencijas, kad galėtų
profesionaliai suteikti paslaugas ir (arba) aptarnauti klientus“ ir paprašius jį įvertinti Likerto skalėje.
Nustatyta, kad šiam teiginiui „visiškai pritaria“ 67,2 proc. respondentų, „labiau pritaria, nei
nepritaria“ 30,4 proc. respondentų. Abejojimą ir nepritarimą reiškiančius atsakymų variantus rinkosi
labai nedaug respondentų („nei pritariu, nei nepritariu” – 1,6 proc., „labiau nepritariu, nei pritariu” –
0,8 proc.; visiškai nepritariančių šiam teiginiui nebuvo) (žr. 23 pav. žemiau).

70%

2.2.2.1. Mūsų darbuotojai turi reikalingas kompetencijas, kad
galėtų profesionaliai suteikti paslaugas ir (arba) aptarnauti
klientus:
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30,4%
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Nei pritariu, nei nepritariu

Labiau nepritariu, nei
pritariu

0%
Visiškai pritariu

Labiau pritariu, nei
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23 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pritarimo laipsnis teiginiui „mūsų darbuotojai turi
reikalingas kompetencijas, kad galėtų profesionaliai suteikti paslaugas ir (arba) aptarnauti klientus“,
proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Pažymėtina orientacija į pažangą šioje srityje centrinės valdžios lygmeniu, pavyzdžiui,
suformuluotas strateginis LR Vyriausybės tikslas – kompetencijomis grįsta, šiuolaikiška ir efektyvi
valstybės tarnyba. Yra numatoma, kad Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai bus modernizuoti
ir standartizuoti, tarnautojų funkcijoms atlikti bus nustatytos būtinos ir aiškios kompetencijos20. Bei
yra numatyti kiti sprendimai (pavyzdžiui, susiję su darbuotojų vertinimu – žr. žemiau).

Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimams. LR vidaus reikalų ministerijos pranešimas. [Žiūrėta
2020-03-10]. Prieiga per internetą: <https://vrm.lrv.lt/lt/news/view_item/id.3027>.
20
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2.2.3. Vertiname darbuotojus atsižvelgdami į klientų pasitenkinimo ir aptarnavimo kokybės
kriterijus
Vertindamos darbuotojų veiklą, įstaigos turi galimybę įtvirtinti orientacijos į klientą principą.
Respondentų buvo prašoma įvertinti, ar jų įstaigose į visų darbuotojų ir klientus aptarnaujančių
darbuotojų veiklos vertinimą yra įtraukti aptarnavimo kokybės, pasitenkinimo arba sukurtos vertės /
naudos rodikliai. 28,8 proc. respondentų nurodė, kad tokie rodikliai jų atstovaujamoje įstaigoje yra
įtraukti į visų darbuotojų veiklos vertinimą, o 63,2 proc. respondentų – kad jie įtraukti į klientus
aptarnaujančių darbuotojų veiklos vertinimą (žr. 24 pav. žemiau).

70%

2.2.3.1-2. Į darbuotojų veiklos vertinimą yra įtraukta klientų
aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas, arba sukurta vertė /
nauda klientams:
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24 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų dalis, kuriose į darbuotojų veiklos vertinimą yra įtraukta
klientų aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas, arba sukurta vertė / nauda klientams, proc.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Pažymėtina, kad užsienio šalyse, taip pat Lietuvoje plinta bei plačiai diegiamos gerosios
praktikos taikyti sisteminius darbuotojų veiklos vertinimo metodus, darbuotojų įvertinimas siejamas
su keliamų tikslų pasiekimų rezultatais. Vienas iš tokių sisteminių darbuotojų veiklos vertinimo
metodų – 360 laipsnių kompetencijų vertinimo įrankis. Toliau paminėsime kai kuriuos aspektus šioje
srityje, susijus su valstybės tarnyba Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje iki 2020 m. buvo
ypač būdingos apsunkintos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūros, taip pat
nebūdavo visapusiškai ir objektyviai įvertinama valstybės tarnautojų kompetencija, 2020 m. I ketvirtį
LR Vyriausybė pritarė21 VRM parengtam Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektui, kuriuo

Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimams. LR vidaus reikalų ministerijos pranešimas. [Žiūrėta
2020-03-10]. Prieiga per internetą: <https://vrm.lrv.lt/lt/news/view_item/id.3027>.
21
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keičiama Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika bei valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas. Tikimasi, kad šios metodikos (įskaitant 360 laipsnių
kompetencijų vertinimo įrankio) pagalba bus sudarytos prielaidos objektyviai įvertinti valstybės
tarnautojų pasiektus rezultatus, jų gebėjimus, kvalifikaciją ir kompetencijas. Taip pat yra keliami
siekiai, kad Lietuvoje tarnybinės veiklos vertinimas būtų atliekamas tik Valstybės tarnybos valdymo
informacinėje sistemoje, taip užtikrinant vertinimo procedūros operatyvumą.
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3. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TOBULINIMAS
Trečioji NKSVS modelio sritis yra „Paslaugų teikimas ir tobulinimas“. Į šią modelio sritį,
kurios koeficientas apskaičiuojant Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą yra 0,2, patenka
kriterijai, susiję su paslaugų teikimo ir aptarnavimo procesų organizavimu, paslaugų teikimo
prieinamumo užtikrinimu, paslaugų teikimo ir aptarnavimo procesų vertinimu ir tobulinimu.
„Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ srityje, kurioje, kaip ir kitose srityse, daugiausiai buvo galima
surinkti 100 balų, bendras bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų surinktų balų vidurkis yra 58
balai. Bandomosios stebėsenos duomenų analizė atskleidė, kad 24 proc. tyrime dalyvavusių įstaigų
„Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ srityje surinko 70 ir daugiau balų, todėl jų pažangos būklė šioje
srityje gali būti vertinama kaip „labai gera“, 68 proc. įstaigų surinko tarp 40 ir 69 balų (šių įstaigų
pažangos būklė vertinama kaip „gera“), o 8 proc. įstaigų surinko mažiau nei 40 balų (jų pažangos
būklė vertinama kaip „silpna“) (žr. 25 pav. žemiau).

III. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TOBULINIMAS
8%
24%

68%

LABAI GERA

GERA

SILPNA

25 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų teikimo ir
aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Paslaugų teikimas ir tobulinimas“, proc. Šaltinis –
sudaryta Teikėjo

Reitingavimo balų pasiskirstymo įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį analizė atskleidė, kad
daugiausiai balų šioje modelio srityje surinko SODRA ir jos teritoriniai skyriai (vidurkis – 87,8 balai)
(žr. 26 pav. žemiau). Beveik visų SODROS įstaigų balų skaičius panašus (86 – 91 balas), tačiau kiek
mažesnis Klaipėdos skyriaus vertinimas (62 balai). Antroje vietoje pagal balų skaičių – VMI įstaigų
grupė (vidurkis – 82 balai). Šioje grupėje geriausiai pasirodė VMI (88 balai), apskričių inspekcijos
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surinko kiek mažiau balų (77 – 84 balus). VLK įstaigų grupė yra trečioje vietoje (vidurkis – 72,8
balai). Geresni rezultatai VLK bei Vilniaus, Kauno ir Panevėžio teritorinių ligonių kasų (atitinkamai
81, 78, 78, 70 balai). Klaipėdos ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos surinko mažiau balų (atitinkamai
po: 68 ir 62 balus). Sodros, VMI ir VLK įstaigų grupių pažangos būklę „Paslaugų teikimo ir
tobulinimo“ srityje galima vertinti kaip „labai gerą“.

III. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TOBULINIMAS
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26 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų grupių pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų
teikimo ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Paslaugų teikimas ir tobulinimas“ (balai iš
100 galimų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo

„Kitų įstaigų” grupės įstaigų surinktų balų vidurkis – 53,8 balo. Šioje grupėje daugiausiai balų
surinko Studijų kokybės vertinimo centras (90 balų). Policijos departamentas su kitomis policijos
įstaigomis vidutiniškai surinko 53,2 balo, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
šioje įstaigų grupėje surinko daugiausiai balų (64 balus). Ministerijų surinktų balų vidurkis – 46,9
balo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija surinko daugiausiai balų iš visų ministerijų (81 balą).
Regioninių ir nacionalinių parkų direkcijoms priskirtos įstaigos vidutiniškai surinko 45,8 balus,
geriausiai iš parkų direkcijų pasirodė Salantų regioninio parko direkcija surinkusi 61 balą.
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3.1.

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO PROCESAI

3.1.1. Paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo procesus organizuojame taip, kad klientų
kontaktų su įstaiga skaičius būtų optimalus
Šiuo subkriterijumi vertinamas „vieno langelio“ principo, kuris numato optimalaus klientų
kontaktų su įstaiga skaičiaus užtikrinimą teikiant paslaugas ir aptarnaujant klientus. Respondentų
buvo paprašyta Likerto skalėje (kur maksimalus 4 balų įvertinimas reiškia „visiškai pritariu“) įvertinti
du šio principo įgyvendinimą apibūdinančius teiginius, jog procesai įstaigoje organizuoti „kiek
įmanoma sumažinant kliento (-ų) kontaktų skaičių su skirtingais darbuotojais“ ir „kiek įmanoma
sumažinant paslaugai suteikti reikalingų kontaktų su klientu (-ais) skaičių“. Apskaičiavus
respondentų atsakymų vidurkius, nustatyta, kad tyrime dalyvavusių įstaigų atstovų pritarimas abiems
teiginiams panašus – pritarimo pirmajam teiginiui vidurkis yra 3,53, o antrajam – 3,43 iš 4 (t. y.
atsakymai tarp „visiškai pritariu“ ir „pritariu“) (žr. 27 pav. žemiau).

3.1.1.1. Mūsų įstaigoje paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo
procesai organizuoti:
4

3,53

3,43

kiek įmanoma sumažinant kliento (-ų) kontaktų skaičių su
skirtingais darbuotojais

kiek įmanoma sumažinant paslaugai suteikti reikalingų
kontaktų su klientu (-ais) skaičių

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

27 pav. Paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo procesų optimalumas respondentų atstovaujamose
įstaigose (vertinimo skalė: „visiškai pritariu“ – 4 balai, „pritariu“ – 3 balai, „nei pritariu, nei
nepritariu“ – 2 balai, „nepritariu“ – 1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo

3.2.

PRIEINAMUMAS

3.2.1. Bendraujame su klientais jiems patogiais būdais ir tobuliname aptarnavimą
Vienas subkriterijus, pagal kurį vertinamas prieinamumas, yra būdų (kanalų), kuriais įstaigos
gali aptarnauti klientus, įvairovės užtikrinimas. Respondentų buvo paprašyta įvertinti būdus, kuriais
jų atstovaujamos įstaigos aptarnauja klientus. Klausimas buvo suformuluotas PDCA ciklo skalėje,
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respondentai turėjo pasirinkti visus tinkančius atsakymus iš galimų atsakymų variantų
(„nebendraujame ir neplanuojame bendrauti šiuo būdu“, „planuojame bendrauti šiuo būdu“,
„bendraujame šiuo būdu“, „vertiname bendravimo šiuo būdu rezultatyvumą“, „tobuliname
bendravimą šiuo būdu“, „nuolat mokomės iš kitų organizacijų bendravimo šiuo būdu“). Susumavus
respondentų atsakymus, buvo apskaičiuoti bendravimo kiekvienu kanalu užtikrinimo įstaigose lygiai.
Nustatyta, kad labiausiai įprasti bendravimo su klientais būdai yra bendravimas klientams tiesiogiai
atvykus į įstaigą, elektroniniu paštu ir telefonu (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – atitinkamai: 58,56
proc., 57,92 proc. ir 58,4 proc.) (žr. 28 pav. žemiau). Įgyvendinimo lygio rezultatas artimas 60 proc.
reikštų, kad statistinė respondento įstaiga (iš visos apklaustos įstaigų imties) vidutiniškai pilnai
įgyvendina tris iš penkių PDCA ciklo elementų, t. y.: planavimą, bendravimą ir bendravimo šiuo būdu
rezultatyvumo vertinimą. Mažiau įgyvendinami būdai – bendravimas išmanaus telefono aplikacijų
pagalba (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 15,52 proc.), bendravimas socialiniuose tinkluose
(įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 42,24 proc.). Respondentai, pažymėję, jog bendrauja „kitais
būdais“ (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 7,68 proc.), nurodė tokius bendravimo būdus: „renginiai,
seminarai“, „robotizuotas chatas“, „nuvykus pas klientą“, „per paslaugų ir gaminių kontaktinį
centrą“, „pranešimai-diskusijos“ ir pan.

3.2.1.1. Bendraujame su klientais šiais skirtingais būdais:
70%
60%

58,56%

58,40%

57,92%
53,60%

49,76%

50%

42,24%

40%
30%
20%

15,52%
7,68%

10%
0%
klientui atvykus į įstaigą

elektroniniu paštu

fiziniu (paprastu) paštu

telefonu

elektroniniu būdu per interneto platformą

socialiniais tinklais

išmanaus telefono aplikacijose

kitais būdais

28 pav. Bendravimo būdų (kanalų) įgyvendinimo lygiai pagal PDCA respondentų atstovaujamose
įstaigose, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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3.2.2. Užtikriname kokybišką fizinę aplinką
Kitas prieinamumo vertinimo subkriterijus yra kokybiškos fizinės aplinkos užtikrinimas.
Respondentų buvo paprašyta Likerto skalėje įvertinti pritarimą teiginiams, jog „mūsų įstaigos fizinė
infrastruktūra (patalpos ir kt.) yra kokybiškai įrengta klientams ir darbuotojams“. Pritarimas abiems
teiginiams buvo panašus – respondentai patvirtino, kad jų įstaigos fizinė infrastruktūra yra pritaikyta
ir klientams (3,3 iš 4; t. y. artima atsakymui „labiau pritariu, nei nepritariu“), ir darbuotojams
(vidurkis – 3,35 iš 4; t. y. „labiau pritariu, nei nepritariu“) (žr. 29 pav. žemiau).

3.2.2.1. Mūsų įstaigos fizinė infrastruktūra (patalpos ir kt.)
klientams ir darbuotojams kokybiškai įrengta:
4
3,5

3,30

3,35

klientams

darbuotojams

3
2,5
2
1,5
1

0,5
0

29 pav. Fizinės infrastruktūros respondentų atstovaujamose įstaigose kokybės lygis (vertinimo skalė:
„visiškai pritariu“ – 4 balai, „pritariu“ – 3 balai, „nei pritariu, nei nepritariu“ – 2 balai, „nepritariu“ –
1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo

3.3.

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO VERTINIMAS IR
TOBULINIMAS

Tolimesniais 3.3.1. – 3.3.3. subkriterijais vertinama, kaip įstaigos užtikrina PDCA ciklo etapų
„Tikrink“ ir „Veik“ įgyvendinimą.

3.3.1. Sistemiškai vykdome tyrimus ir renkame informaciją apie paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo kokybę
Paslaugų teikimo ir aptarnavimo vertinimą apibūdinantį subkriterijų atitiko PDCA ciklo
skalėje suformuluotas klausimas, kuriuo respondentų buvo paprašyta įvertinti, kaip jų įstaigose
tiriama: atitiktis aptarnavimo ir paslaugų reikalavimams (taikant slapto kliento tyrimus ir kitus
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metodus), skundų valdymo kokybė, darbuotojų pasitenkinimas, įstaigos atstovų ir (arba) klientų
pasitenkinimas partnerių (tiekėjų) veikla. Respondentai turėjo žymėti visus tinkančius atsakymus iš
kelių atsakymų variantų („netiriame ir neplanuojame tirti“, „planuojame tirti“, „tiriame“, „vertiname
tyrimų rezultatyvumą“, „tobuliname tyrimų vykdymą“, „nuolat mokomės iš kitų organizacijų šių
tyrimų vykdymo“). Susumavus respondentų atsakymus, buvo apskaičiuoti tyrimų įgyvendinimo
lygiai pagal PDCA. Nustatyta, kad įstaigose plačiausiai tiriamas darbuotojų pasitenkinimas
(įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 45,44 proc.), kiek mažiau – skundų valdymo kokybė
(įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 37,28 proc.). Atitiktis aptarnavimo ir paslaugų reikalavimams
panaudojant atliekant slapto kliento tyrimus tiriama retai (įgyvendinimo lygis pagal PDCA – 18,24
proc.). Įstaigų atstovai, pažymėję, jog jų įstaigos taiko kitus metodus (įgyvendinimo lygis pagal
PDCA – 16,64 proc.), nurodė šiuos metodus: „vidaus audito tyrimus“, „perpatikras“, „klientų
pasitenkinimo apklausas“, „elgesio pataisos programų supervizijas“, „socialinės inžinerijos metodą“,
„stebėjimą darbo vietoje“, „vidaus kontrolės priemones“ ir pan.

3.3.1.1. Tiriame:
45,44%

50%
37,28%

40%
30%
20%

18,24%

19,20%

16,64%

10%
0%
atitiktį asmenų aptarnavimo ir paslaugų reikalavimams (asmenų aptarnavimo standartams ir pan.) atlikdami
slapto kliento tyrimus
skundų valdymo kokybę
darbuotojų pasitenkinimą
mūsų įstaigos atstovų ir (arba) klientų pasitenkinimą partnerių ir (arba) tiekėjų veikla
atitiktį asmenų aptarnavimo ir paslaugų reikalavimams (asmenų aptarnavimo standartams ir pan.) atlikdami kitus
tyrimus ar taikydami kitus metodus (įrašykite kitus taikomus metodus)

30 pav. Paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės tyrimų įgyvendinimo lygiai pagal PDCA
respondentų atstovaujamose įstaigose, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
3.3.2. Tiriame paslaugų teikimo ir aptarnavimo kokybės trūkumus ir neatitiktis, analizuojame
jų priežastis ir imamės veiksmų joms pašalinti
Šiuo subkriterijumi vertinama, kaip įstaigos tiria kokybės trūkumus ir neatitiktis, analizuoja
jų priežastis ir imasi veiksmų joms pašalinti. Respondentams pateiktas klausimas, suformuluotas
Likerto skalėje, prašant įvertinti pritarimą teiginiui, kad „mūsų įstaigoje nustatomi veiklos trūkumai
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ir neatitiktys, susijusios su paslaugų kokybe ir asmenų aptarnavimu, analizuojamos jų priežastys ir
imamasi veiksmų joms pašalinti“. Nustatyta, kad šiam teiginiui visiškai pritarė 65 proc. respondentų,
labiau pritarė, nei nepritarė – 24 proc. respondentų (žr. 31 pav. žemiau).

3.3.2.1. Mūsų įstaigoje nustatomi veiklos trūkumai ir neatitiktys,
susijusios su paslaugų kokybe ir asmenų aptarnavimu,
analizuojamos jų priežastys ir imamasi veiksmų joms pašalinti
70%

65%

60%
50%
40%
30%

24%

20%
7%

10%

4%

0%
Visiškai pritariu

Labiau pritariu, nei nepritariu Nei pritariu, nei nepritariu Labiau nepritariu, nei pritariu

31 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pritarimo laipsnis teiginiui „mūsų įstaigoje nustatomi
veiklos trūkumai ir neatitiktys, susijusios su paslaugų kokybe ir asmenų aptarnavimu, analizuojamos
jų priežastys ir imamasi veiksmų joms pašalinti“, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

3.3.3. Sistemiškai vykdome veiklos tobulinimą, paremtą suinteresuotųjų šalių įtraukimu ir
objektyvia vertinimo informacija
Šis subkriterijus skirtas įstaigų veiklos tobulinimo veiksmų įvertinimui. Respondentų buvo
paprašyta Likerto skalėje įvertinti pritarimą teiginiams apie jų atstovaujamose įstaigose vykdomus
veiklos tobulinimo veiksmus (žr. 32 pav. žemiau). Buvo apskaičiuoti pritarimo šiems teiginiams
vidurkiai. Kaip matyti iš 32 paveikslo, pritarimo teiginiams vidurkių reikšmės tarpusavyje nedaug
skiriasi, jo svyruoja nuo 3,08 iki 3,53 (kur maksimali galima reikšmė – 4 reiškia „visiškai pritariu“).
Galima sakyti, kad šios reikšmės atitinka atsakymą „labiau pritariu, nei nepritariu“. Kiek daugiau
pritarta teiginiui „pagrįstus darbuotojų tobulinimo siūlymus dėl įstaigos veiklos objektyviai
įvertiname ir efektyviai įgyvendiname“ (vidurkis – 3,53), bet toks skirtumas nuo pritarimo kitiems
teiginiams nėra statistiškai reikšmingas.
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3.3.3. Sistemiškai vykdome veiklos tobulinimą, paremtą
suinteresuotųjų šalių įtraukimu ir objektyvia vertinimo informacija
4
3,5

3,39

3,50

3,55
3,23

3,47

3,42
3,06

3,08

3,14

3,07

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

sudarome palankias sąlygas visiems darbuotojams aktyviai dalyvauti gerinant paslaugų kokybę ir asmenų
aptarnavimą
skatiname visus darbuotojus aktyviai dalyvauti gerinant paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimą
pagrįstus darbuotojų tobulinimo siūlymus dėl įstaigos veiklos objektyviai įvertiname ir efektyviai įgyvendiname
sistemingai tobuliname paslaugas atsižvelgdami į konsultavimosi su klientais, klientų tyrimus ir grįžtamojo ryšio
informaciją
tobuliname paslaugas atsižvelgdami į paslaugų teikimo kanalų (būdų) vertinimo rezultatus
proaktyviai tobuliname informacijos pateikimo būdus ir komunikavimo metodus atsižvelgdami į grįžtamojo ryšio
informaciją
analizuojame klientų skundų priežastis ir jas šaliname atlikdami paslaugų tobulinimo veiksmus
tobuliname paslaugas, kad patenkintume sunkiai prieinamų ir nepalankioje padėtyje esančių klientų poreikius
palyginimo su kitų panašių organizacijų veikla informaciją tinkamai panaudojame teikiamų paslaugų tobulinimui
mokomės iš gerųjų mūsų įstaigos ir kitų organizacijų patirčių

32 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų įsivertinimas pagal tai, kaip įstaigos sistemiškai vykdo
veiklos tobulinimą, paremtą suinteresuotųjų šalių įtraukimu ir objektyvia vertinimo informacija
(vertinimo skalė: „visiškai pritariu“ – 4 balai, „pritariu“ – 3 balai, „nei pritariu, nei nepritariu“ – 2
balai, „nepritariu“ – 1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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4. VEIKLOS REZULTATAI
Ketvirtoji NKSVS modelio sritis yra „Veiklos rezultatai“. Ši modelio sritis, kuri turi
didžiausią koeficientą – 0,4 (t. y. dvigubai daugiau nei kiekviena iš pirmųjų trijų sričių).
Apskaičiuojant Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą, ši sritis apima kriterijus, susijusius su
veiklos rezultatais: klientų, darbuotojų, tiekėjų bei partnerių pasitenkinimo požiūriais. „Veiklos
rezultatų“ srityje maksimalus balų skaičius buvo 100, bendras bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių
įstaigų surinktų balų vidurkis yra 38. Bandomosios stebėsenos duomenų analizė atskleidė, kad tik 2,4
proc. tyrime dalyvavusių įstaigų šioje srityje surinko 70 ir daugiau balų ir jų pažangos būklę „Veiklos
rezultatų“ srityje galima vertinti kaip „labai gerą“. 47,2 proc. įstaigų surinko nuo 40 iki 69 balų, todėl
jų pažangos būklė gali būti laikoma „gera“. 50,4 proc. įstaigų surinko mažiau nei 40 balų, ir jų
pažangos būklė turėtų būti vertinama kaip „silpna“ (žr. 33 pav. žemiau).

IV. VEIKLOS REZULTATAI
2,4%

50,4%

LABAI GERA

47,2%

GERA

SILPNA

33 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų teikimo ir
aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Veiklos rezultatai“, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Tiriant reitingavimo balų pasiskirstymą įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį, nustatyta, kad
geriausių veiklos rezultatų yra pasiekusi SODRA ir jos teritoriniai skyriai (vidurkis – 63,5 balo) (žr.
34 pav. žemiau). VLK ir teritorinės ligonių kasos (vidurkis – 51,5 balo), taip pat VMI ir apskričių
mokesčių inspekcijos (vidurkis – 51,3) surinko mažiau balų, tačiau šių įstaigų grupių pažangos būklė
gali būti vertinama kaip „gera“. Iš SODROS įstaigų geriausius veiklos rezultatus deklaravo Mažeikių
skyrius (69 balai), iš VMI grupės įstaigų – Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija (55 balus). VLK
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grupėje daugiausiai balų surinko VLK (64 balus), tuo tarpu Klaipėdos teritorinė ligonių kasa šioje
grupėje surinko mažiausiai balų (35 balus).

IV. VEIKLOS REZULTATAI
100
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51,3

51,5
35,1

40

27,3

31,5

29,1

20
0
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su teritoriniais padaliniais

Valstybinė mokesčių inspekcija su teritoriniais padaliniais
Valstybinė ligonių kasa su teritorinėmis ligonių kasomis
kitos įstaigos
Policijos departamentas su kitomis policijos įstaigomis
ministerijos
regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos

34 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų grupių pasiskirstymas pagal orientacijos į paslaugų
teikimo ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę srityje „Veiklos rezultatai“ (balai iš 100 galimų).
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

„Kitų įstaigų“ grupėje veiklos rezultatų vertinimo vidurkis yra 35,1 balo, tačiau šioje įstaigų
grupėje yra didelė įstaigų reitingavimo balų sklaida „Veiklos rezultatų“ srityje. Šiai grupei priklauso
įstaigos, kurios deklaravo labai gerus rezultatus – pavyzdžiui, LR Vyriausybės kanceliarija ir
Techninės pagalbos centras prie SADM surinko po 76 balus. Tačiau taip pat šioje grupėje yra
daugiausiai įstaigų (net šešios), kurios iš viso nesurinko balų. Policijos departamento ir kitų policijos
įstaigų grupės veiklos rezultatų vertinimo vidurkis – 27,3 balai, tačiau šioje grupėje taip pat didelė
rezultatų sklaida (daugiausiai balų šioje grupėje – 70 balų – surinko Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas, o mažiausiai – 4 balus – surinko Alytaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas). Ministerijų grupės veiklos rezultatų vidurkis – 31,5 balai. Geriausius veiklos rezultatus
deklaravo: Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
(atitinkamai: 67, 61, 62 balus). LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Finansų ministerija iš viso nesurinko balų „Veiklos rezultatų“ srityje. Regioninių ir
nacionalinių parkų direkcijų grupėje, kurios veiklos rezultatų vertinimo vidurkis yra 29,1 balo,
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geriausius veiklos rezultatus paskelbė Žagarės regioninio parko direkcija (įstaiga surinko 81 balą –
tai yra geriausias rezultatas šioje modelio srityje). Tuo tarpu Nemuno kilpų regioninio parko direkcija
iš viso nesurinko balų, o Salantų regioninio parko direkcija (kuri kitose modelio srityse pirmavo šioje
įstaigų grupėje pagal balų skaičių) surinko tik 5 balus.

4.1.

KLIENTŲ SRITIES REZULTATAI

4.1.1. Vertiname klientų pasitenkinimą pagal klientų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
metodiką
Šiuo subkriterijumi vertinami įstaigų veiklos rezultatai klientų požiūriu. Respondentų
paprašyta nurodyti klientų pasitenkinimo indekso, apskaičiuojamo taikant Vartotojų pasitenkinimo
matavimo indekso metodiką22, reikšmes pastaraisiais metais skalėje su keliais pasirinkimo variantais
(„nuo 85 iki 100”, „nuo 75 iki 84”, „nuo 65 iki 74”, „nuo 55 iki 64”, „žemiau kaip 55”, „nematuojame
klientų pasitenkinimo indekso”, „negaliu atsakyti (nurodykite priežastį)”). Didžioji dalis (56 proc.)
respondentų atsakė, kad jų atstovaujamose įstaigose klientų pasitenkinimo reikšmės nematuojamos
(žr. 35 pav. žemiau).
Įstaigų dalis pažymėjusi pastarųjų metų klientų pasitenkinimo reikšmes:
• 17,6 proc. nuo 85 iki 100;
• 18,4 proc. nuo 75 iki 84;
• 2,4 proc. nuo 65 iki 74;
• 0 proc. nuo 55 iki 64;
• 0,8 proc. žemiau kaip 55.
Respondentai, pažymėję, jog „negali atsakyti“ (4 proc.), pateikė tokius paaiškinimus:
„Pastaraisiais metais nematavome, nes reprezentatyvias apklausas atliekame kas porą metų.
Ankstesnių metų duomenimis indeksas būtų nuo 85-100“, „neturiu informacijos“, „kadangi įstaiga
viešųjų paslaugų neteikia, šis indeksas nematuojamas“, „neskaičiuojame pagal nurodytą metodiką“.

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso metodika, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2009 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.843>.
22
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4.1.1.1. Mūsų įstaigos pastarųjų metų klientų pasitenkinimo indekso
reikšmė (konvertuota į 100 balų skalę):
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35 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų rezultatai, vadovaujantis Viešųjų paslaugų vartotojų
pasitenkinimo matavimo indekso metodika, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

4.1.2. Vertiname klientų pasitenkinimo dinamiką
Šis subkriterijus skirtas klientų pasitenkinimo pokyčiams praėjusiais metais lyginant su
ankstesnių metų laikotarpiu įvertinti (žr. 36 pav. žemiau). 50,4 proc. respondentų atsakė, kad klientų
pasitenkinimo lygis jų įstaigose nematuojamas.
Įstaigų dalis pažymėjusi, kad lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu klientų
pasitenkinimo lygis:
• reikšmingai pagerėjo – 1,6 proc.;
• pagerėjo – 15,2 proc.;
• nepakito arba beveik nepatiko – 24,8 proc.;
• suprastėjo – 0,8 proc.
Respondentai, pažymėję, jog „negali atsakyti“ (7,2 proc.), pateikė tokius paaiškinimus:
„pradėtas matuoti 2019 m.“, „dar negauti lyginamieji rezultatai“, „neturiu informacijos“, „klientų
pasitenkinimo lygis matuotas 2018 m. ir planuojamas matuoti šiemet“.
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4.1.2.1. Mūsų įstaigos klientų pasitenkinimo lygis praėjusiais
metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
60%
50,4%
50%
40%
30%

24,8%

20%

15,2%
7,2%

10%
1,6%

0,80%

0,00%

0%
Reikšmingai pagerėjo

Pagerėjo

Nepakito arba beveik nepakito

Suprastėjo

Reikšmingai suprastėjo

Nematuojame

Negaliu atsakyti

36 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų klientų pasitenkinimo pokyčių, lyginant su ankstesniu
vienerių metų laikotarpiu, dinamikos rezultatai, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
4.1.3. Vertiname paslaugų kokybės ir aptarnavimo parametrų dinamiką
Šiuo subkriterijumi vertinami viešojo sektoriaus įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
(pvz., trukmės ir kt.) pokyčiai praėjusiais metais lyginant su ankstesniais metais (žr. 37 pav. žemiau).
47 proc. respondentų nurodė, kad jų įstaigose šie parametrai nematuojami,
Įstaigų dalis pažymėjusi, kad didžiosios dalies prioritetinių paslaugų kokybės ir aptarnavimo
kokybės parametrų (pavyzdžiui, trukmės ar kt.) lygis atstovaujamoje įstaigoje praėjusiais metais
lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
• reikšmingai pagerėjo – 0,8 proc.;
• pagerėjo – 24,8 proc.;
• nepakito arba beveik nepatiko – 23,2 proc.;
• suprastėjo – 0,8 proc.
Respondentai, pažymėję, jog „negali atsakyti“ (3,2 proc.), pateikė tokius paaiškinimus:
„neturiu informacijos“, „2019 m. buvo reorganizuotos įstaigos“.
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4.1.3.1. Mūsų įstaigos didžiosios dalies prioritetinių paslaugų
kokybės ir aptarnavimo kokybės parametrų (pavyzdžiui, trukmės
ar kt.) lygis praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų
laikotarpiu:
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37 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų paslaugų kokybės ir aptarnavimo kokybės parametrų
pokyčių, lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu, dinamikos rezultatai, proc. Šaltinis –
sudaryta Teikėjo

4.1.4. Vertiname klientų skundų valdymo dinamiką
Kitas reikšmingas veiklos rezultatų iš klientų perspektyvos subkriterijus yra įstaigų gebėjimas
organizuoti skundų valdymo (skundų nagrinėjimo, klaidų taisymo ir pan.) procesus (žr. pav. 38
žemiau).
Įstaigų dalis pažymėjusi, kad

atstovaujamoje įstaigoje klientų skundų valdymo

rezultatyvumas praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
• reikšmingai pagerėjo – 0,8 proc.;
• pagerėjo – 12,8 proc.;
• nepakito arba beveik nepatiko – 33,6 proc.
45,6 proc. respondentų nurodė, kad skundų valdymo rezultatyvumas jų įstaigose
nevertinamas.
Respondentai pažymėję, jog „negali atsakyti“ (7,2 proc.), pateikė tokius paaiškinimus:
„skundų nebuvo“, „buvo reorganizuotos įstaigos“, „dar negauti lyginamieji rezultatai“
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4.1.4.1. Mūsų įstaigoje klientų skundų valdymo rezultatyvumas
praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų
laikotarpiu:
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38 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų klientų skundų valdymo rezultatyvumo pokyčių, lyginant
su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu, dinamikos rezultatai, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

4.1.5. Vertiname slapto kliento tyrimų rezultatų dinamiką
Šiuo subkriterijumi vertinami slapto kliento tyrimų rezultatų pokyčiai viešojo sektoriaus
įstaigose praėjusiais metais lyginant su ankstesnių vienerių metų laikotarpiu. Lietuvos situacijos
palyginimui su užsienio šalimis – slapto kliento tyrimai yra pagrindinis stebėsenos metodas, kuriuo
Prancūzijoje vertinamas Marianos chartijos (pranc. la Charte Marianne) įsipareigojimų
įgyvendinimas viešojo sektoriaus įstaigose23. Bandomojoje stebėsenoje 80 proc. respondentų
pažymėjo, kad jų įstaigose slapto kliento tyrimai nevykdomi. 10 proc. tyrime dalyvavusių įstaigų
atstovų atsakė, kad paslaugų ir aptarnavimo kokybė, remiantis slapto kliento tyrimų rezultatais,
praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu, pagerėjo, 4 proc. respondentų
nurodė, kad kokybė nepakito arba beveik nepakito, 0,8 proc. respondentų nurodė, kad kokybė
suprastėjo (žr. 39 pav. žemiau). Respondentai pažymėję, jog „negali atsakyti“ (4,8 proc.), pateikė
tokius paaiškinimus: „tyrimas neatliekamas“, „neturiu informacijos“.

Plačiau apie Marianos chartiją – studijoje „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų
orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“, UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio
universitetas, 2020.
23
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4.1.5.1. Mūsų įstaigoje paslaugų ir aptarnavimo kokybė, remiantis
slapto kliento tyrimų rezultatais, praėjusiais metais lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
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39 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų klientų paslaugų ir aptarnavimo kokybės pokyčių, lyginant
su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu, dinamikos rezultatai (proc.), remiantis slapto kliento
tyrimais. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

4.1.6. Vertiname kitus mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatus
Šiuo subkriterijumi vertinami įstaigų veiklos rezultatai, kuriuos įstaigos gali nustatyti
vykdydamos klientų pasitenkinimo apklausas. Respondentų buvo paprašyta Likerto skalėje įvertinti
savo pritarimą teiginiams, apibūdinantiems skirtingus klientų pasitenkinimą sąlygojančius veiksnius
(paslaugų tiekimo procesą, informaciją, informacijos prieinamumą, paslaugų teikimo trukmes,
paslaugų prieinamumą, darbuotojų profesionalumą).
Apskaičiavus respondentų atstovaujamų įstaigų, kuriose vykdomas bandomosios stebėsenos
klausimyne nurodytų klientų pasitenkinimą sąlygojančių veiksnių tyrimas klientų apklausomis,
vidurkius (žr. 40 pav. žemiau), nustatyta, kad pritarimas skirtingiems teiginiams yra panašus –
atsakymų vidurkis svyruoja nuo 3,2 iki 3,4 (skalėje nuo 0 iki 4, kur maksimalūs 4 balai atitinka –
„visiškai pritariu“, o 3 balai – „pritariu“).
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4.1.6.1. Mūsų įstaigos klientų apklausų duomenys rodo, kad:
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40 pav. Klientų pasitenkinimą sąlygojančių veiksnių tyrimą klientų apklausomis vykdančių
respondentų atstovaujamų įstaigų klientų pasitenkinimą sąlygojančių veiksnių rezultatų vidurkiai
(vertinimo skalė: „visiškai pritariu“ – 4 balai, „pritariu“ – 3 balai, „nei pritariu, nei nepritariu“ – 2
balai, „nepritariu“ – 1 balas, „visiškai nepritariu“ – 0 balų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Taip pat gana didelė dalis respondentų (nuo 18,4 proc. iki 19,2 proc.) nurodė, kad jų įstaigose
minėti klientų pasitenkinimą sąlygojantys veiksniai (paslaugų teikimo procesas, paslaugų teikimo
trukmė, informacija ir jos prieinamumas, paslaugų prieinamumas, darbuotojų profesionalumas) nėra
tiriami klientų apklausomis (žr. 41 pav. žemiau).
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41 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų dalis, kuri klientų apklausomis netiria atskirų klientų
pasitenkinimą sąlygojančių veiksnių, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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4.1.7. Lyginame mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatus su kitų
organizacijų rezultatais
Šiuo subkriterijumi įstaigų veiklos rezultatai įsivertinami lyginant juos su panašių įstaigų
veiklos rezultatais. Respondentų buvo paprašyta Likerto skalėje pažymėti savo pritarimą teiginiui,
kad „mūsų įstaigos veiklos rezultatai, susiję su paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybe, atrodo gerai,
palyginus juos su panašių organizacijų veiklos rezultatais“. 41 proc. respondentų atsakė, kad tokių
palyginimų su kitomis organizacijomis nevykdo. 24 proc. respondentų išreiškė šiam teiginiui visišką
pritarimą, 22 proc. nurodė, kad labiau pritaria, nei nepritaria, 14 proc. atsakė, kad nei pritaria, nei
nepritaria (žr. 42 pav. žemiau).

4.1.7.1. Mūsų įstaigos veiklos rezultatai, susiję su paslaugų ir
(arba) aptarnavimo kokybe, atrodo gerai, palyginus juos su
panašių organizacijų veiklos rezultatais
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42 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pritarimo laipsnis teiginiui „mūsų įstaigos veiklos
rezultatai, susiję su paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybe, atrodo gerai, palyginus juos su panašių
organizacijų veiklos rezultatais“, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

4.2.

DARBUOTOJŲ SRITIES REZULTATAI

4.2.1. Vertiname darbuotojų pasitenkinimo įstaiga dinamiką
Darbuotojų pasitenkinimas taip pat yra svarbi įstaigų veiklos rezultatų dimensija. Šiuo
subkriterijumi vertinami įstaigos darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygio pokyčiai praėjusiais metais
lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu. 37 proc. bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių
įstaigų atstovų atsakė, kad jų įstaigose darbuotojų pasitenkinimo lygis nėra vertinamas (žr. 43 pav.
žemiau). 2,4 proc. respondentų nurodė darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygio lyginant su ankstesniu
laikotarpiu reikšmingą pagerėjimą, 23,2 proc. – pagerėjimą, toks pats procentas atsakė, kad
darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygis nepakito arba beveik nepakito. Respondentai pažymėję, jog
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„negali atsakyti“ (13,6 proc.), pateikė tokius paaiškinimus: „Darbuotojų pasitenkinimas buvo
vertinamas 2018 m., kitas vertinimas planuojamas 2021 metais“, „nebuvo tirta“, „neturiu
informacijos“, „darbuotojų pasitenkinimą darbu tiria LR VRM“, „2019 m. nebuvo atliekamas
tyrimas“.

4.2.1.1. Mūsų įstaigos darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygis
praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų
laikotarpiu:
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43 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų darbuotojų pasitenkinimo įstaiga pokyčių, lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu, dinamikos rezultatai, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo

4.3.

PARTNERIŲ IR TIEKĖJŲ SRITIES REZULTATAI

4.3.1. Vertiname pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla dinamiką
Dar viena veiklos rezultatų dimensija yra įstaigos atstovų ir (arba) klientų pasitenkinimas
įstaigos partnerių ir tiekėjų veikla. Respondentų buvo paprašyta atsakyti, kaip įstaigos atstovų
vertinimu ir (arba) klientų vertinimu, pasikeitė pasitenkinimo lygis tiekėjų ir (arba) partnerių veikla
praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu. Atsakydami į šį klausimą, 75,2
proc. respondentų atsakė, kad jų įstaigose pasitenkinimas partnerių ir tiekėjų veikla nevertinamas (žr.
44 pav. žemiau). 11,2 proc. respondentų pažymėjo, kad pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla jų
įstaigoje nepakito arba beveik nepatiko, 8 proc. respondentų nurodė pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų
veikla pagerėjimą, 0,8 proc. – reikšmingą pagerėjimą. Respondentai pažymėję, jog „negali atsakyti“
(4,8 proc.), pateikė tokius paaiškinimus: „2019 m. buvo reorganizuotos įstaigos“, „dar negauti
lyginamieji rezultatai“, „2019 m. nebuvo atliekamas tyrimas“.
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4.3.1.1. Mūsų įstaigos atstovų vertinimu ir (arba) klientų
vertinimu, pasitenkinimo lygis tiekėjų ir (arba) partnerių veikla
(bendradarbiaujant teikiant paslaugas ir (arba) aptarnaujant
klientus) praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų
lai
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44 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų darbuotojų pasitenkinimo įstaiga pokyčių, lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu, dinamikos rezultatai, proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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5. VIEŠOJO SEKTORIAUS ĮSTAIGŲ KOKYBĖS INDEKSAS
Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksas, kuris atspindi Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų
orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę, apskaičiuojamas kaip NKSVS
modelio sričių balų, padaugintų iš sričių koeficientų24, suma. Maksimalus indekso balų skaičius yra
100. Bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų surinktų indekso balų vidurkis yra 45,9 balai.
Bandomosios stebėsenos duomenų analizė atskleidė, kad 14,4 proc. įstaigų orientacijos į paslaugų ir
aptarnavimo kokybę pažangos būklė gali būti vertinama kaip „labai gera“ (jos surinko 70 ir daugiau
balų) (žr. 45 pav. žemiau). 45,6 proc. tyrime dalyvavusių įstaigų pažangos būklę galima vadinti „gera“
(jos surinko nuo 40 iki 69 balų). 40 proc. įstaigų pažangos būklė vertintina kaip „silpna“ – šios įstaigos
surinko mažiau nei 40 balų.

Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksas
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40,0%

45,6%

LABAI GERA
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45 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų pasiskirstymas pagal Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
indeksą 2020 m., proc. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Atlikus indekso balų pasiskirstymo įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį analizę, nustatyta,
jog daugiausiai balų surinko SODRA ir jos teritoriniai skyriai (vidurkis – 79,6 balo) (žr. 46 pav.
žemiau). Geriausią rezultatą šioje įstaigų grupėje, bet taip pat ir tarp visų bandomojoje stebėsenoje
dalyvavusių įstaigų, pasiekė SODROS Mažeikių skyrius (82,4 balo). VMI ir teritorinės mokesčių
inspekcijos užėmė antrąją vietą pagal balų skaičių (vidurkis – 73,4 balo). Šioje įstaigų grupėje

„Klientų supratimo“, „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“, „Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ sričių koeficientai
yra 0,2 (kiekvienai sričiai), „Veiklos rezultatų“ srities koeficientas – 0,4.
24
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geriausiai pasirodė Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija (74,7 balo). Trečiojoje vietoje atsidūrė
VLK ir teritorinių ligonių kasų įstaigų grupė (vidurkis – 57,8 balo), o daugiausiai balų šioje grupėje
surinko VLK (68,3 balo).

Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksas
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46 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų grupių pasiskirstymas pagal Viešojo sektoriaus įstaigų
kokybės indeksą 2020 m. (balai iš 100 galimų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo
„Kitų įstaigų“ grupės įstaigos vidutiniškai surinko 42,4 balus. Šioje grupėje daugiausiai balų
surinko Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM (78,4 balo). Tačiau šiai grupei
priklauso ir mažiausiai balų surinkusios viešojo sektoriaus įstaigos – Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnyba prie FM (10,7 balo) ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba prie SADM (12,3 balo). Policijos departamento ir kitų policijos įstaigų, ministerijų,
regioninių ir nacionalinių parkų direkcijų surinktų balų vidurkiai (atitinkamai 37; 36,8 bei 32,7 balo)
yra nesiekia ribos, nuo kurios įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę pažangos būklę
galima vertinti kaip „gerą“. Tarp policijos įstaigų grupės daugiausiai balų surinko Kauno apskrities
vyriausiasis policijos komisariatas (58 balus), mažiausiai – Alytaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas (19,4 balo). Ministerijų grupėje aukščiausią indeksą pasiekė Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (56,7 balo), mažiausiai balų surinko Finansų ministerija (11,1 balo). Regioninių ir
nacionalinių parkų direkcijų grupėje daugiausiai balų surinko Žagarės regioninio parko direkcija
(63,5 balo), mažiausiai – Nemuno kilpų regioninio parko direkcija (21 balą).
64

Taip pat buvo vykdoma analizė, siekiant nustatyti, kaip Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
indekso balai pasiskirsto skirtingo dydžio įstaigose (žr. 47 pav. žemiau).

Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksas
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užimtų etatų imtinai)
500 užimtų etatų imtinai)

Didelės įstaigos (virš 500
užimtų etatų imtinai)

47 pav. Respondentų atstovaujamų įstaigų grupių (pagal įstaigos dydį) pasiskirstymas pagal Viešojo
sektoriaus įstaigų kokybės indeksą 2020 m. (balai iš 100 galimų). Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Nustatyta, kad „labai mažose“ (kuriose yra iki 10 užimtų etatų imtinai), orientacijos į paslaugų
ir aptarnavimo kokybę pažangos būklė yra mažiausia lyginant su kitų grupių įstaigomis („labai mažų“
įstaigų surinktų balų vidurkis – 36,6 balo). „Mažose“ įstaigose (kuriose yra nuo 11 iki 100 etatų
imtinai), Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso balų vidurkis yra 44,3 balo, „vidutinėse“
įstaigose (kuriose yra nuo 101 iki 500 užimtų etatų imtinai) indekso balų vidurkis yra 47,7 balo.
Geriausia situacija „didelėse“ įstaigose (kuriose yra virš 500 užimtų etatų) (indekso balų vidurkis
šiose įstaigose yra 48,4 balai). Šiuos orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę pažangos būklės
skirtumus galima paaiškinti tuo, kad kuo didesnė įstaiga, tuo ji disponuoja reikšmingesniais ištekliais
ir turi geresnes galimybes įgyvendinti platų sisteminių kokybės vadybos priemonių, orientuotų į
klientą, rinkinį.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Išvados
1. Bandomosios stebėsenos duomenų analizė atskleidė, kad Lietuvos viešojo sektoriaus
įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę pažangos būklė, remiantis parengta metodika,
yra „gera“ arba „B-“ lygmens25, kadangi visų bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų Viešojo
sektoriaus įstaigų kokybės indekso balų vidurkis yra 45,9 balo iš 100 galimų.
2. Vertinant pagal skirtingus NKSVS modelio kriterijus ir bendrą Viešojo sektoriaus įstaigų
kokybės indeksą, išsiskyrė trys įstaigų grupės, surinkusios daugiausiai balų: SODRA ir dešimt jos
teritorinių skyrių, VMI ir keturios teritorinės mokesčių inspekcijos bei VLK ir penkios teritorinės
ligonių kasos. Kriterijų ir indekso balų sklaida šių įstaigų grupėse buvo nežymi, įstaigų atstovai savo
įstaigos būklę įsivertino santykinai panašiai, todėl galima daryti išvadą, kad SODROS, VMI ir VLK
įstaigų grupėse kokybės vadybos sistemos yra centralizuotos, o kokybės vadybos procedūros ir
praktikos yra koordinuojamos ir apima tiek centrines įstaigas, tiek teritorinius padalinius.
3. Kitos bandomojoje stebėsenoje dalyvavusios įstaigos (tarp jų ir policijos sistemai
priklausančios įstaigos, ministerijos, regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos) surinko mažiau balų
vertinant pagal NKSVS modelio kriterijus ir bendrą Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą. Tarp
šių įstaigų aukštesniais rezultatais išsiskyrė Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM,
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Žagarės regioninio parko direkcija, kurios savo grupėse surinko daugiau bendro Viešojo sektoriaus
įstaigų kokybės indekso balų. Pažymėtina, kad regioninių ir nacionalinių parkų įstaigų grupėje
Salantų regioninio parko direkcija pirmauja vertinant pagal modelio procesinius kriterijus („Klientų
supratimo“, „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“, „Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ srityse),
tačiau Žagarės regioninio parko direkcija surinko žymiai daugiau balų „Veiklos rezultatų“ srityje.
4. Kai kurios ministerijos (Finansų ministerija, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija),
regioninių parkų direkcijos (Nemuno kilpų regioninio parko direkcija), įstaigos prie ministerijų
(Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos), policijos sistemos įstaigos (Lietuvos kelių
policijos tarnyba, Alytaus vyriausiasis policijos komisariatas) išsiskyrė iš tyrime dalyvavusių įstaigų,
nes surinko labai mažai balų tiek vertinant pagal Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą, tiek
pagal atskiras modelio sritis.

Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso švieslentė pagal kurią teikiami būklės įvertinimai yra plačiau aprašyta
studijos „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo
kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“ 25 lentelėje, UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetas, 2020.
25
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5. Viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę tendencijų analizė
parodė, kad klientų poreikių tyrimų, išteklių valdymo, paslaugų teikimo procesai įstaigose
organizuoti santykinai geriau lyginant su faktiškai pasiektais ir (arba) matuojamais veiklos rezultatais.
„Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“, „Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ srityse įstaigos surinko
daugiausiai balų (vidutinė įstaigų pažangos būklė šiose srityse yra „gera“), mažiau balų surinkta
„Klientų supratimo“ srityje ir „Veiklos rezultatų“ srityje (vidutinė įstaigų pažangos būklė šiose srityse
yra „silpna“.)
6. Plačiausiai naudojami paslaugų bei aptarnavimo kokybės tyrimų metodai yra periodinės
klientų apklausos ir klientų apklausos iš karto po paslaugų suteikimo, tuo tarpu slapto kliento tyrimų
ir įvairūs kokybinių tyrimų metodų, kurie plačiai taikomi kitose šalyse (pvz., Jungtinėje Karalystėje
populiarūs kokybiniai dizaino mąstymo metodai, Prancūzijoje Marianos chartijos įsipareigojimų
įgyvendinimas tiriamas plačiu mastu vykdant slapto kliento tyrimus), taikymas, taip pat kaip ir
išmanių telefonų aplikacijų panaudojimas klientų grįžtamojo ryšio informacijai gauti – nėra plačiai
paplitęs Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigose.
7. Nors Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos turi pasitvirtinusios ir gana plačiai skelbia
paslaugų ir aptarnavimo kokybės srities svarbius dokumentus (planus, tvarkas ir pan.) ir kitą
informaciją, skirtingai nei kitų šalių (pvz., Jungtinės Karalystės) viešojo sektoriaus įstaigos, jos nėra
linkusios skelbti informacijos apie paslaugų teikimo, trukmės, klientų aptarnavimo standartus ir
faktinius šių standartų įgyvendinimo rezultatus.
8. Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos, tyrime dalyvavusių įstaigų teigimu, įtraukia klientus į
paslaugų bendrakūrą – planavimą, kūrimą (projektavimą) ir teikimą, tačiau šis įtraukimas nėra
formalizuotas – maža dalis įstaigų turi pasitvirtinusios dokumentus, kuriuose suplanuotos klientų ar
kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į paslaugų bendrakūrą priemonės.
9. Daugelis bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų yra pasitvirtinusios asmenų
aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities dokumentus, įstaigose nustatomi veiklos trūkumai ir
neatitiktys, susijusios su paslaugų kokybe ir asmenų aptarnavimu, analizuojamos jų priežastys,
imamasi veiksmų joms šalinti, taip pat sistemiškai vykdomas veiklos tobulinimas, remiantis
suinteresuotųjų šalių įtraukimu ir vertinimo informacija, todėl galima konstatuoti, jog įstaigų kokybės
vadybos sistemos, bent formaliai, apima visus PDCA ciklo elementus.
10.

Vis dėlto, kaip parodė įstaigų veiklos rezultatų analizė, didelė dalis įstaigų netiria

klientų pasitenkinimo lygio, paslaugų ir aptarnavimo kokybės, skundų valdymo rezultatyvumo,
darbuotojų, partnerių ir tiekėjų pasitenkinimo (kai kurios įstaigos pradėjo tokius tyrimus vykdyti
paskutiniais metais), todėl negali pateikti duomenų apie šiuos savo veiklos rezultatus. Taigi galima
daryti išvadą, kad PDCA ciklo etapas „Tikrink“ įstaigose nėra pilnai realizuojamas.
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11.

Šis bandomosios stebėsenos tyrimas suteikė galimybę ne tik geriau suprasti kokybės

vadybos Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigose tendencijas ir problemines sritis, palyginti įstaigų
kokybės vadybos praktikas ir nustatyti įstaigų gerąsias patirtis, bet ir patikrinti NKSVS įrankius
(įstaigų įsivertinimo apklausos metodą, modelį, klausimyną), kuriais numatoma užtikrinti veiksmingą
NKSVS funkcionavimą ateityje. Bandomoji stebėsena parodė tokius šių įrankių ribotumus ir
problemines sritis:
a. įsivertinimu pagrįsta įstaigų anketinė apklausa (kaip NKSVS įrankis) yra ekonomiškas
būdas centrinės valdžios institucijoms gauti informaciją apie viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į
paslaugų ir aptarnavimo kokybę būklę, tačiau tokiu būdu gaunamos informacijos patikimumas yra
ribotas – viena iš problemų ir ta, kad pasitaiko atvejų kuomet įstaigų atstovai, kuriems pavesta
užpildyti apklausos klausimyną, yra suinteresuoti (dėl to, kad tikisi aukštesnių indekso balų ar dėl
kitų priežasčių) pateikti geresnį savo įstaigų įsivertinimą, kuris gali nepilnai atitikti faktus; taip pat
anketą pildantys deleguoti įstaigų atstovai gali nežinoti informacijos arba turėti netikslią informaciją
apie įvairius savo įstaigų kokybės vadybos aspektus. Nepaisant šio trūkumo įstaigų anketinė apklausa
(kaip NKSVS įrankis) tinkamai užtikrina pagrindinio NKSVS tikslo įgyvendinimą – identifikuoti
geruosius pavyzdžius, stiprinančius įstaigų orientaciją į paslaugų ir aptarnavimo kokybę, ir sudaryti
prielaidas sukurti aplinką įstaigų veiklos kokybės valdymui, vertinimui ir tobulinimui, paskatinti
gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrą;
b. NKSVS modelis, kuris buvo parengtas reikšminga dalimi remiantis Jungtinės Karalystės
Kokybiško klientų aptarnavimo (angl. Customer Service Excellence) modelio, Bendrojo vertinimo
modelio (angl. Common Assessment Framework) ir kitų kokybės vertinimo modelių pavyzdžiais,
adaptuotais pagal Lietuvos kontekstą, taip pat tariantis su Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų
atstovais, atsakingais už kokybės vadybą. Tačiau atskirai aspektais (kaip ir kiekvienas iš vadybos
įrankių) NKSVS modelis taip pat nėra tobulas įrankis ir gali būti vertinamas kritiškai – pavyzdžiui,
atskirų kriterijų ir subkriterijų svorių koeficientai bei reikšmė skirtingoms įstaigoms siekiant geresnių
veiklos rezultatų gali būti nevienoda, unikalios kai kurių įstaigų veiklos specifikos modelyje negali
būti pakankamai atspindėtos, kadangi modelis yra bendras visoms įstaigoms;
c. vykdant bandomosios stebėsenos apklausą, išryškėjo įvairūs NKSVS modelio klausimyno
trūkumai ir ribotumai – pavyzdžiui, įstaigų atstovai skirtingai suprato PDCA ciklo skalėje parengtus
atsakymų variantus (pasirinkus atsakymo variantą „įgyvendiname (taikome ir pan.)“, atsakymo
variantas „planuojame“ dažnu atveju nebuvo pažymimas26, nors PCDA ciklo logika numato, jog tam,
kad veikla būtų vykdoma, ji turi būti suplanuota; keletas įstaigų atstovų žymėjo, jog „negali atsakyti“
į klausimą apie skundų valdymo rezultatyvumą ir pateikė paaiškinimą, kad jų įstaigose „skundų
26

Apdorojant rezultatus šis atsakymo variantas buvo užskaitytas respondentų naudai ir nepažymėjus.
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nebuvo“ (nors skundų nebuvimas neretu atveju yra kokybės požymis, tokiam atsakymui klausimyno
kodų sistemoje buvo priskiriama 0 balų); į respondentų vertinimui klausimuose pateiktų teiginių
sąrašus nebuvo įtrauktos respondentams svarbūs elementai (pvz., tyrimų metodai ir kt.), kuriuos
respondentai pažymėjo ir įrašydavo skiltyse „kita“.
12.

Nepaisant aukščiau paminėtų NKSVS įrankių ribotumų, šis bandomosios stebėsenos

tyrimas parodė, jog šiais įrankiais pagrįsta NKSVS iš esmės gali pasiekti veiksmingoms stebėsenos
ir vertinimo sistemoms keliamus tikslus:
1) kaupti patikimą informaciją apie paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę ir kokybės
tobulinimo iniciatyvas viešojo sektoriaus įstaigose;
2) įvertinti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigas pagal jų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
pažangą;
3) nustatyti paslaugų ir aptarnavimo kokybės viešojo sektoriaus įstaigose problemas ir jas
lemiančius veiksnius, kad būtų galima priimti kokybės tobulinimo politinius ir administracinius
sprendimus tiek įstaigų, tiek nacionaliniame lygmenyse;
4) sukurti paskatas viešojo sektoriaus įstaigoms gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę;
5) nustatyti viešojo sektoriaus įstaigų kokybės užtikrinimo gerąsias patirtis ir skatinti
apsikeitimą patirtimis. Todėl ši sistema, atsižvelgus į nustatytus ribotumus ir problemines sritis, turėtų
būti toliau plėtojama, įgyvendinama ir tobulinama.

Rekomendacijos
Atlikus bandomąją stebėseną, buvo nustatytos tiek įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
užtikrinimo probleminės sritys, tiek NKSVS įrankių (įstaigų įsivertinimo metodo, modelio ir
klausimyno) ribotumai. Siekiant, kad nustatytos problemos būtų sprendžiamos, pateikiamos šios
tobulinimo rekomendacijos:
Rekomendacijos dėl viešojo sektoriaus įstaigų skatinimo labiau orientuotis į paslaugų ir aptarnavimo
kokybes gerinimą (LR vidaus reikalų ministerijai)
1. Kaip parodė bandomoji stebėsena, Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į
paslaugų ir aptarnavimo kokybę pažanga yra skirtinga – kai kurios įstaigos (pvz., Valstybinė
socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė ligonių kasa,
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM ir kt.) išsiskiria savo kokybės vadybos
praktikomis ir pasiekiamais rezultatais. Kai kurios įstaigos išsiskiria savo praktikomis ir rezultatais
panašių įstaigų grupėse (pvz., Kauno apskrities policijos komisariatas – policijos sistemos įstaigų
grupėje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – ministerijų grupėje, Žagarės regioninio parko
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direkcija (ir, vertinant pagal kai kuriuos kriterijus, Salantų regioninio parko direkcija) regioninių ir
nacionalinių parkų direkcijų grupėje). Rekomenduojama skatinti šių ir kitų „labai gerai“ ir „gerai“
įvertintų pagal NKSVS modelio kriterijus įstaigų, taip pat įstaigų, kurios savo gerąsias patirtis nurodė
atsakydamos į atvirus klausimyno klausimus (žr. ataskaitos 5 priedo 3 lentelę), pasidalinimą savo
patirtimi su įstaigomis, kurios buvo įvertintos prasčiau. Galimi šie dalinimosi gerąja patirtimi būdai:
1) Nacionalinių kasmetinių viešojo sektoriaus kokybės konferencijų, kuriose dalyvautų
atstovai iš skirtingų Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų, ir būtų skaitomi pranešimai, kurių metu būtų
pristatomos „labai gerai“ ir „gerai“ pagal skirtingus NKSVS modelio kriterijus įvertintų viešojo
sektoriaus gerosios patirtys, taip pat tikslingos ir kitos konferencijos bei renginiai (pavyzdžiui,
sektorinės konferencijos ar pan.), organizavimas;
2) prasčiau įvertintų įstaigų procesų sugretinimas / lyginamoji analizė (angl. benchmarking)
su išskirtinėmis gerosiomis patirtimis pasižyminčių, „labai gerai“ ir „gerai“ pagal modelio kriterijus
įvertintų įstaigų procesais (ypač tai aktualu panašioms įstaigoms – pvz., Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas galėtų tapti gerųjų patirčių pavyzdžiu Alytaus apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui, Žagarės regioninio parko direkcija kitų parkų direkcijoms);
3) prasčiau įvertintų įstaigų atstovų vizitų į išskirtinėmis gerosiomis patirtimis
pasižyminčias (žr. ataskaitos 2 priedo 2 lentelę), „labai gerai“ ir „gerai“ pagal modelio kriterijus
įvertintas įstaigas, neformalios įstaigų vadovų ir darbuotojų komunikacijos organizavimas ir
koordinavimas;
4) „labai gerai“ ir „gerai“ pagal modelio kriterijus įvertintų įstaigų atstovų vedamų mokymų
kitoms įstaigoms, skirtų kompetencijų (kaip taikyti įvairias kokybės vadybos priemones: klientų
tyrimų metodus, slapto kliento tyrimų metodą, klientų aptarnavimo standartus ir kt.) ugdymui,
organizavimas;
5) aktyvaus skirtingų viešojo sektoriaus įstaigų atstovų dalyvavimo Asmenų aptarnavimo
kompetencijų ir Viešojo valdymo kompetencijų tinkluose, Lietuvos kokybės ir inovacijų asociacijos
tinkle, kituose tinkluose skatinimas;
6) socialinių tinklų forumų / grupių, kuriuose įstaigų atstovai galėtų nuolat bendrauti
dalinantis gerosiomis patirtimis, kūrimas ir palaikymas;
7) viešojo valdymo iniciatyvų tinklalapio (prieiga per internetą: <https://vakokybe.vrm.lt/>)
turinio atnaujinimas geraisiais pavyzdžiais ir metodine medžiaga;
8) gerosios patirties pavyzdžių atrankų, siekiant paskatinti įstaigas aktyviai prisidėti prie
viešojo valdymo kokybės kūrimo bei sudaryti sąlygas įstaigoms tarpusavyje pasidalinti jau turima
gerąja patirtimi, atnaujinimas;
9) aktualių užsienio šalių patirčių sklaidos, analizės, adaptavimo ir perėmimo organizavimas.
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2. Siekiant skatinti Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigas diegti pažangesnes paslaugų ir
aptarnavimo kokybės vadybos praktikas, rekomenduojama nacionalinių viešojo sektoriaus kokybės
konferencijų (jos galėtų būti organizuojamos kasmet), metu viešojo sektoriaus įstaigoms, kurios buvo
įvertintos „labai gerai“ pagal įvairius modelio kriterijus, skirti „kokybės apdovanojimus“27.

Rekomendacijos dėl paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimo (viešojo sektoriaus įstaigoms)
1. Atsižvelgiant į tai, kad 64 proc. viešojo sektoriaus įstaigų pažangos būklė modelio
„Klientų supratimo“ srityje įvertinta kaip „silpna“ ir tik 14,4 proc. kaip „labai gera“, rekomenduojama
viešojo sektoriaus įstaigoms diegti ir tobulinti su „Klientų supratimo“ sritimi susijusias praktikas:
1) plačiau taikyti kokybinius dizaino mąstymu pagrįstus klientų poreikių tyrimų metodus
(pvz., klientų stebėjimą, klientų profilių nustatymą, „kliento kelionės“ žemėlapį, fokusuotų grupių
diskusijas, giluminius interviu su klientais ir kt.);
2) taikyti įvairesnius klientų tyrimų duomenų analizės metodus (klasterinę analizę,
probleminių veiksnių analizę, regresinę analizę ir kt.);
3) vertinti ir tobulinti įvairių metodų ir grįžtamojo ryšio informacijos gavimo būdų taikymą,
mokantis iš kitų organizacijų patirties (pvz., klientų apklausų, informacijos gaunamos iš laiškų,
elektroninių laiškų, komentarų interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, atsiliepimų dėžučių ir
kt.);
4) gerinti klientų tyrimų duomenų patikimumą;
5) plačiau įtraukti klientus į paslaugų planavimą, paslaugų kūrimą (projektavimą) ir teikimą,
taip pat vertinti ir tobulinti, mokantis iš kitų organizacijų patirties, klientų įtraukimo praktikas.
2. Nors įstaigų pažangos būklė modelio „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“ srityje
nėra prasta (tik 22,4 proc. įstaigų būklė įvertinta kaip „silpna“, 30,4 proc. – kaip „labai gera“),
rekomenduotina įstaigoms tobulinti praktikas ir šioje srityje:
1) parengti bei įgyvendinti klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į paslaugų
bendrakūrą planus;
2) parengti bei įgyvendinti klientų aptarnavimo standartus ir kitus paslaugų kokybės
standartus, stebėsenos (matavimo, vertinimo) metodinius dokumentus;

Plačiau šių kokybės apdovanojimų koncepcija (pažangiausiųjų įstaigų Garbės galerijos (angl. Hall of Fame) sukūrimui
ir plėtrai) bei užsienio šalių apdovanojimų patirtys aprašytos studijoje „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių
viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“, UAB
„Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetas, 2020.
27
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3) įstaigų interneto svetainėse ir įstaigų ataskaitose bei kitais klientams patraukliais būdais
(kanalais) viešai skelbti informaciją apie klientų pasitenkinimo tikslus, klientų aptarnavimo
standartus, paslaugų suteikimo trukmės standartus ir kitus paslaugų kokybės standartus;
4) vertinti ir tobulinti bendradarbiavimą su partneriais ir tiekėjais, mokantis iš kitų
organizacijų patirties;
5) plėtoti įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę kultūrą, įtraukiant
atitinkamas nuostatas nei tik į klientus aptarnaujančių darbuotojų, bet ir kitų darbuotojų pareiginius
aprašymus ir kvalifikacinius reikalavimus, ugdyti ne tik klientus aptarnaujančių, bet ir kitų darbuotojų
kompetencijas paslaugų ir aptarnavimo kokybės srityje, vertę klientams įtraukti ne tik į klientus
aptarnaujančių, bet ir kitų darbuotojų veiklos vertinimą.
3. Viešojo sektoriaus įstaigų pažangos būklė modelio „Paslaugų teikimo ir tobulinimo“
srityje nėra prasta (tik 8 proc. įstaigų būklė vertinama kaip „silpna“, 24 proc. – kaip „labai gera“),
tačiau rekomenduojama tobulinti įstaigų praktikas ir šioje srityje:
1) plačiau taikyti, vertinti ir tobulinti, mokantis iš kitų organizacijų patirties, bendraujant su
klientais išmanaus telefono aplikacijose, „dirbtinio intelekto“ technologijų pagalba, socialiniuose
tinkluose, elektroniniu būdu per interneto platformą ir kt.;
2) plačiau tirti: įstaigos atitiktį klientų aptarnavimo ir paslaugų reikalavimams, įstaigos ir
(arba) klientų pasitenkinimą partnerių ir tiekėjų veika, skundų valdymo kokybę, darbuotojų
profesionalumą, taip pat vertinti ir tobulinti tyrimų atlikimą, mokantis iš kitų organizacijų patirties.
4. Atsižvelgiant į tai, kad 50,4 proc. įstaigų pažangos būklė modelio „Veiklos rezultatų“
srityje buvo įvertinta kaip „silpna“ ir tik 2,4 proc. įstaigų kaip „labai gera“, rekomenduojama diegti
ir tobulinti praktikas, kurios turi teigiamą įtaką „Veiklos rezultatų“ būklei:
1) reguliariai kasmet vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas pagal klientų pasitenkinimo
indekso apskaičiavimo metodiką (tinkamai ją adaptuojant pagal įstaigų poreikius ir veiklos
specifiką);
2) reguliariai kasmet vertinti įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį paslaugų ir aptarnavimo
kokybės standartams (tokiems kaip paslaugų trukmė ir kt.);
3) diegti ir tobulinti skundų valdymą, reguliariai kasmet vertinti skundų valdymo
rezultatyvumą;
4) įstaigoms, kurios netaiko slapto kliento metodų, išbandyti šį metodą ir, nustačius teigiamą
šio metodo taikymo poveikį, diegti ir tobulinti slapto kliento tyrimų praktikas;
5) reguliariai lyginti savo įstaigos veiklos rezultatus su kitų panašių įstaigų veiklos
rezultatais;
6) reguliariai vertinti darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygį;
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7) reguliariai vertinti įstaigos atstovų ir (arba) klientų pasitenkinimo lygį tiekėjų ir (arba)
partnerių veikla.
Rekomendacijos nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos ir
įrankių tobulinimui (LR vidaus reikalų ministerijai)
1. Rekomenduotina NKSVS apklausas vykdyti reguliariai kasmet tuo pačiu metu, kad būtų
galima įvertinti viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę pažangos
tendencijas, tuo pačiu kviesti į NKSVS įsitraukti kuo didesniam skaičiui Lietuvos viešojo sektoriaus
įstaigų.
2. Siekiant pagerinti NKSVS duomenų patikimumą, rekomenduojama:
1) informuoti stebėsenoje ir vertinime dalyvausiančias įstaigas, kad stebėseną ir vertinimą
organizuojanti įstaiga pasirinktinai gali paprašyti iš įstaigų įrodymų, kuriais būtų pateikiamas
pagrindimas įstaigų atstovų pateiktiems atsakymams į apklausos klausimus. Tačiau šis papildomas
prašomas pagrindimas visų pirma būtų aktualus siekiant identifikuoti, detalizuoti ir paskleisti gerąsias
patirtis, todėl būtų geriausia prašyti pateikti šiuos įrodymus tikslingai, o tik antroje eilėje – pateikiamų
įsivertinimo duomenų patikimumui didinti;
2) nustačius, kad pasirinktinai atrinktos įstaigos pateikti įrodymų negali ir yra požymių, kad
įsivertinimo duomenys tendencingai iškraipomi (pavyzdžiui, atsakymai į klausimus sužymėti bet kaip
arba tendencingai gerai įsivertinama nesant faktinio atitinkamų priemonių įgyvendinimo), tokiu
atveju šioms įstaigoms galima nepriskirti atitinkamų NKSVS modelio balų arba neįtraukti įstaigos į
apdorojamus rezultatus visai (jei didžioji dalis įsivertinimo duomenų netikslūs);
3) raginti stebėsenos ir vertinimo apklausose dalyvausiančias įstaigas pateikti labiau
apsvarstytus atsakymus į apklausos klausimus, svarstymuose dalyvaujant įstaigos darbuotojams,
vadovams, klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovams, skirti daugiau laiko atsakymams apsvarstyti
ir pateikti;
4) įvertinti galimybes bendroje duomenų bazėje (pvz., PASIS ar kt.) kaupti viešojo sektoriaus
įstaigose vykdomų klientų pasitenkinimo apklausų, darbuotojų pasitenkinimo apklausų, partnerių ir
tiekėjų pasitenkinimo apklausų, slapto kliento tyrimų ir kitų tyrimų duomenis ir reguliariai vykdyti
tų duomenų palyginamąją analizę.
3. Siekiant tobulinti NKSVS modelio struktūrą, sričių, kriterijų ir subkriterijų formuluotes,
rekomenduojama, kad stebėseną ir vertinimą organizuojanti įstaiga po svarstymų Asmenų
aptarnavimo kompetencijų ir (arba) Viešojo valdymo kompetencijų tinkluose, taip pat įvertinusi
įstaigų bei kitų suinteresuotųjų šalių pasiūlymus, galėtų priimti sprendimus keisti NKSVS struktūrą,
sričių, kriterijų ir subkriterijų formuluotes, įtraukti naujus kriterijus ar subkriterijus, taip pat
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atitinkamai patikslinti apklausos klausimyno klausimus; vis dėlto reikia turėti mintyje, kad dažni ir
radikalūs modelio pakeitimai apribos galimybes įvertinti įstaigų pažangos pokyčius per ilgesnį
laikotarpį tendencijas. Toliau gerinant įstaigų procesus ir įstaigoms pasiekiant gerų rezultatų yra
galimas stebėjimo ir vertinimo sričių bei kriterijų, subkriterijų sumažinimas ilguoju laikotarpiu
(NKSVS plėtros perspektyva, orientuota į kokybinius metodus ir susitelkimui į gerųjų patirčių
sklaidą).
4. Siekiant eliminuoti bandomosios stebėsenos metu, nustatytus NKSVS klausimyno
trūkumus ir ribotumus buvo atlikti šie klausimyno pakeitimai28:
1) patikslinta PDCA ciklo skalė klausimuose, kuriuose ši skalė naudojama. Patikslintos skalės
prieiga: „netaikome ir neplanuojame taikyti X elemento“, „planuojame taikyti X elemento (nors šiuo
metu netaikome)“, „planuojame ir taikome X elementą“, „vertiname X elemento taikymo
rezultatyvumą“, „tobuliname X elemento taikymą“, „nuolat mokomės iš kitų organizacijų X elemento
taikymo“;
2) įtraukta papildoma kategorija į klientų tyrimų metodų sąrašą (klausimas 1.1.2) (įtraukta
kategorija: „nuolatines klientų apklausas (pavyzdžiui, internetu));
3) įtraukta papildoma kategorija į grįžtamojo ryšio informacijos iš klientų gavimo būdų
sąrašą (klausimas 1.1.3.) (įtraukta kategorija: „informaciją telefonu“);
4) įtraukta papildoma kategorija į asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybės srities dokumentų
arba informacijos sąrašą (klausimai 2.1.2.1 ir 2.1.2.2) (įtraukta kategorija: „vadybos sistemą
aprašančius dokumentus (procesų ar procedūrų aprašus bei pan.)“);
5) įtrauktas papildomas teiginys „tiriame atitiktį asmenų aptarnavimo ir paslaugų
reikalavimams (asmenų aptarnavimo standartams ir pan.) vykdydami klientų apklausas“ į tyrimo
objektų sąrašą (klausimas 3.3.1.);
6) pateiktas klausimo apie skundų valdymo vertinimą paaiškinimas (klausimas 4.1.4)29;
7) atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Klausimyno pakeitimai atlikti ir patikslintas klausimynas įtrauktas į studiją „Paslaugas teikiančių ir klientus
aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“,
UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetas, 2020.
29
Paaiškinimai:
„I) jeigu pagrįstų skundų nebuvo analizuojamu laikotarpiu (per pastaruosius du metus) ir sąlygos skundams pateikti
nekito, žymėkite atsakymo variantą „Nepakito arba beveik nepakito“;
II) jei pagrįstų skundų nebuvo gauta praėjusiais metais, tačiau lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu suprastėjo
skundų valdymo procedūros ar kitos sąlygos (pavyzdžiui, suprastėjo klientams galimybės pateikti skundus, dėl to
praėjusiais metais nebuvo gauta pagrįstų skundų arba jų kiekis sumažėjo), tokiu atveju žymėkite variantą „Suprastėjo“
arba „Reikšmingai suprastėjo“ (atsižvelgiant į procedūrų ar sąlygų pokyčių reikšmę);
III) jei pagrįstų skundų nebuvo gauta praėjusiais metais, tačiau lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu pagerėjo
skundų valdymo procedūros ar kitos sąlygos (pavyzdžiui, pagrįstų skundų negauta ar jų sumažėjo dėl efektyvių į kokybės
valdymą orientuotų priemonių: prevencinių, rizikų valdymo ar kt.), tokiu atveju žymėkite variantą „Pagerėjo“ arba
„Reikšmingai pagerėjo“ (atsižvelgiant į procedūrų ar sąlygų pokyčių reikšmę)“.
28
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internetą:

PRIEDAI
Priedas Nr. 1. Įstaigų vertinimas pagal Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo modelio
kriterijus
1 lentelė. Įstaigų surinktų balų apskaičiavimas pagal Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo
modelio kriterijus
Nr.

I.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

Modelio sritis,
kriterijus,
subkriterijus

KLIENTŲ
SUPRATIMAS
KLIENTŲ POREIKIŲ
IR PASITENKINIMO
VERTINIMAS
Turime išsamų
supratimą apie esamų
ir potencialių klientų
grupių ypatumus
Tiriame klientų grupes,
kad geriau suprastume
jų poreikius, lūkesčius
ir pageidavimus
Sistemingai renkame ir
analizuojame
grįžtamojo ryšio
informaciją iš klientų
Užtikriname klientų
tyrimų duomenų
patikimumą ir
analizuojame klientų
tyrimų duomenis ir
grįžtamojo ryšio
informaciją, kad
nustatytume paslaugų
teikimo problemines
sritis ir atliktume
reikalingus
patobulinimus
KLIENTŲ
ĮTRAUKIMAS IR
KONSULTAVIMASIS
SU KLIENTAIS

Maksimalus Maksimalus Koeficientai Įstaigų
Įstaigų
klausimų
modelio
Kk
surinktų surinktų
balų
balų
klausimų modelio
skaičius
skaičius
balų
balų
Amax
Bmax
skaičius skaičius
Asum
Bsum
100
100
1,00
39,3
39,3
85

80

0,94

34,8

32,7

3

5

1,67

1,8

3,0

55

25

0,45

14,9

6,8

15

25

1,67

9,2

15,3

12

25

2,08

8,9

18,6

15

20

1,33

4,5

6,0
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Nr.

Modelio sritis,
kriterijus,
subkriterijus

1.2.1. Įgyvendiname
bendrakūros principą –
klientus įtraukiame į
paslaugų kūrimą ir
teikimą
II.
KOKYBĖS
PLANAVIMAS IR
IŠTEKLIŲ
VALDYMAS
2.1. LYDERYSTĖ IR
KOKYBĖS
POLITIKA
2.1.1. Įstaiga vadovaujasi
principu, kad
svarbiausias yra
klientas, o įstaigos
vadovai aktyviai šį
įsipareigojimą remia ir
atstovauja klientų
interesus
2.1.2. Turime pasitvirtinę
politikos nuostatas,
procedūras bei jas
įgyvendinančius
dokumentus,
remiančius visų klientų
teisę tikėtis kokybiškų
paslaugų bei tinkamai
viešiname aktualią
informaciją
2.1.3. Nustatome
suinteresuotąsias šalis
bei tiriame jų
poreikius, ir
organizuojame tinkamą
suinteresuotųjų šalių
įtraukimą į procesus,
svarbius paslaugų ir
(arba) aptarnavimo
kokybei
2.1.4. Užtikriname
veiksmingą
bendradarbiavimą su
tiekėjais ir partneriais

Maksimalus Maksimalus Koeficientai Įstaigų
Įstaigų
klausimų
modelio
Kk
surinktų surinktų
balų
balų
klausimų modelio
skaičius
skaičius
balų
balų
Amax
Bmax
skaičius skaičius
Asum
Bsum
15
20
1,33
4,5
6,0

100

100

1,00

57,6

57,6

78

56

0,72

45,1

32,4

15

20

1,33

12,5

16,7

43

21

0,49

23,6

11,5

15

10

0,67

6,4

4,3

5

5

1,00

2,6

2,6
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Nr.

2.2.

Modelio sritis,
kriterijus,
subkriterijus

PERSONALO
VALDYMAS

2.2.1. Užtikriname, kad mūsų
įstaigos darbuotojams
orientacija į klientą
būtų prioritetas
2.2.2. Užtikriname
darbuotojų
profesionalumą
aptarnaujant klientus
2.2.3. Vertiname darbuotojus
atsižvelgdami į klientų
pasitenkinimo ir
aptarnavimo kokybės
kriterijus
III. PASLAUGŲ
TEIKIMAS IR
TOBULINIMAS
3.1. PASLAUGŲ
TEIKIMO IR
APTARNAVIMO
PROCESAI
3.1.1. Paslaugų teikimo ir
(arba) aptarnavimo
procesus
organizuojame taip,
kad klientų kontaktų su
įstaiga skaičius būtų
optimalus
3.2. PRIEINAMUMAS
3.2.1. Bendraujame su
klientais jiems
patogiais būdais ir
tobuliname
aptarnavimą
3.2.2. Užtikriname kokybišką
fizinę aplinką
3.3.

PASLAUGŲ
TEIKIMO IR
APTARNAVIMO
VERTINIMAS IR
TOBULINIMAS

Maksimalus Maksimalus Koeficientai Įstaigų
Įstaigų
klausimų
modelio
Kk
surinktų surinktų
balų
balų
klausimų modelio
skaičius
skaičius
balų
balų
Amax
Bmax
skaičius skaičius
Asum
Bsum
22
44
2,00
12,5
25,1
14

20

1,43

7,1

10,1

4

12

3,00

3,6

10,9

4

12

3,00

1,8

5,5

100

100

1,00

57,6

57,6

8

14

1,75

7,0

12,2

8

14

1,75

7,0

12,2

43

32

0,74

23,8

17,7

35

20

0,57

17,2

9,8

8

12

1,50

6,6

10,0

49

54

1,10

26,8

29,5
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Nr.

Modelio sritis,
kriterijus,
subkriterijus

3.3.1. Sistemiškai vykdome
tyrimus ir renkame
informaciją apie
paslaugų teikimo ir
klientų aptarnavimo
kokybę
3.3.2. Tiriame paslaugų
teikimo ir aptarnavimo
kokybės trūkumus ir
neatitiktis,
analizuojame jų
priežastis ir imamės
veiksmų joms pašalinti
3.3.3. Sistemiškai vykdome
veiklos tobulinimą,
paremtą
suinteresuotųjų šalių
įtraukimu ir objektyvia
vertinimo informacija
IV. VEIKLOS
REZULTATAI
4.1.

KLIENTŲ SRITIES
REZULTATAI

4.1.1. Vertiname klientų
pasitenkinimą pagal
klientų pasitenkinimo
indekso apskaičiavimo
metodiką
4.1.2. Vertiname klientų
pasitenkinimo
dinamiką
4.1.3. Vertiname paslaugų
kokybės ir aptarnavimo
parametrų dinamiką
4.1.4. Vertiname klientų
skundų valdymo
dinamiką
4.1.5. Vertiname slapto
kliento tyrimų rezultatų
dinamiką
4.1.6. Vertiname kitus mūsų
įstaigos paslaugų

Maksimalus Maksimalus Koeficientai Įstaigų
Įstaigų
klausimų
modelio
Kk
surinktų surinktų
balų
balų
klausimų modelio
skaičius
skaičius
balų
balų
Amax
Bmax
skaičius skaičius
Asum
Bsum
25
20
0,80
6,8
5,5

4

10

2,50

3,5

8,7

20

24

1,20

16,5

19,7

100

100

1,00

37,5

37,5

80

70

0,88

32,7

28,6

11

15

1,36

3,6

4,9

10

10

1,00

2,9

2,9

10

9

0,90

3,5

3,1

10

9

0,90

3,1

2,8

10

9

0,90

1,1

1,0

24

13

0,54

16,1

8,7

80

Nr.

Modelio sritis,
kriterijus,
subkriterijus

Maksimalus Maksimalus Koeficientai Įstaigų
Įstaigų
klausimų
modelio
Kk
surinktų surinktų
balų
balų
klausimų modelio
skaičius
skaičius
balų
balų
Amax
Bmax
skaičius skaičius
Asum
Bsum

teikimo ir klientų
aptarnavimo rezultatus
4.1.7. Lyginame mūsų
įstaigos paslaugų
teikimo ir klientų
aptarnavimo rezultatus
su kitų organizacijų
rezultatais
4.2. DARBUOTOJŲ
SRITIES
REZULTATAI
4.2.1. Vertiname darbuotojų
pasitenkinimo įstaiga
dinamiką
4.3. PARTNERIŲ IR
TIEKĖJŲ SRITIES
REZULTATAI
4.3.1. Vertiname
pasitenkinimo
partnerių ir tiekėjų
veikla dinamiką
Viešojo sektoriaus
įstaigų kokybės
indeksas
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

5

5

1,00

2,4

2,4

10

20

2,00

3,5

7,0

10

20

2,00

3,5

7,0

10

10

1,00

1,4

1,4

10

10

1,00

1,4

1,4

100

100

81

45,9

Priedas Nr. 2. Bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų vertinimai
2 lentelė. Bandomojoje stebėsenoje dalyvavusių įstaigų vertinimai
Bendrieji rezultatai
pagal NKSVS modelį

Rezultatai pagal NKSVS modelio sritį
Nr.

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24

Viešojo sektoriaus įstaiga
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Mažeikių skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Utenos skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Kauno skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Panevėžio skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Šiaulių skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Alytaus skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Marijampolės
skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus skyrius
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Šilalės skyrius
Techninės pagalbos neįgaliesiems
centras prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
Vilniaus apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Šiaulių apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Klaipėdos skyrius
Klaipėdos apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Kauno apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
Valstybės įmonė Distancinių
tyrimų ir geoinformatikos centras
„GIS-Centras“
Valstybinė ligonių kasa prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
Valstybės įmonė „Regitra“
Vilniaus teritorinė ligonių kasa
Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras
Radiacinės saugos centras

I. Klientų
supratimas

II. Kokybės
planavimas
ir išteklių
valdymas

III.
Paslaugų
teikimas ir
tobulinimas

96

87

91

69

82,4

A

99

87

91

63

80,6

A

97

87

91

63

80,2

A

96

87

91

63

80

A-

96

87

91

63

80

A-

96

87

91

63

80

A-

96

87

90

63

79,8

A-

94

87

91

63

79,5

A-

98

87

86

63

79,4

A-

96

82

91

63

79

A-

74

91

76

76

78,4

A-

100

83

82

55

74,7

A-

100

83

84

53

74,3

A-

96

87

62

63

74,2

A-

100

81

79

53

72,9

A-

100

83

77

53

72,9

A-

100

83

88

45

72

A-

52

89

81

65

70,2

A-

43

91

81

64

68,3

B+

46
68
52

76
75
87

67
70
78

76
64
62

68
68
68

B+
B+
B+

45
46

81
77

78
77

61
60

65,1
63,8

B+
B+

82

IV. Veiklos
rezultatai

Viešojo
sektoriaus
įstaigos kokybės
indeksas

Įstaigos
reitingas

Bendrieji rezultatai
pagal NKSVS modelį

Rezultatai pagal NKSVS modelio sritį
Nr.

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Viešojo sektoriaus įstaiga
Žagarės regioninio parko
direkcija
Lietuvos standartizacijos
departamentas
Lietuvos Respublikos valstybinė
darbo inspekcija prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Kauno teritorinė ligonių kasa
Lietuvos statistikos
departamentas
Valstybės įmonė Registrų centras
Lietuvos metrologijos inspekcija
Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Valstybinė augalininkystės
tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos
Nacionalinis akreditacijos biuras
LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnyba
Aplinkos apsaugos agentūra
Policijos departamentas prie LR
vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus regioninis valstybės
archyvas
VšĮ „Ekoagros“
Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos
LR krašto apsaugos ministerija
Užimtumo tarnyba prie LR
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
Nacionalinė visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorija
Sirvėtos regioninio parko
direkcija
Studijų kokybės vertinimo centras
Lietuvos ypatingasis archyvas
Lietuvos transporto saugos
administracija
Vilniaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Lietuvos valstybės istorijos
archyvas
Panevėžio apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

I. Klientų
supratimas

II. Kokybės
planavimas
ir išteklių
valdymas

III.
Paslaugų
teikimas ir
tobulinimas

51

47

58

81

63,5

B+

54

68

55

65

61,4

B+

65

75

73

46

60,8

B+

72

70

83

39

60,4

B+

46
30
42

68
82
86

78
70
78

55
60
47

60,3
60,3
60

B+
B+
B

60
58
32

82
65
82

61
66
64

47
53
58

59,1
59
58,7

B
B
B

36

58

56

70

57,8

B

30
38

79
67

58
46

60
68

57,3
57,1

B
B

64

67

81

36

56,7

B

32
54

73
70

52
61

63
48

56,5
56,1

B
B

56

64

64

48

55,8

B

29
32

52
56

71
53

63
64

55,4
53,6

B
B

34
32

59
48

61
53

57
67

53,4
53,3

B
B

37

61

51

54

51,2

B

32

61

54

54

50,8

B

29
43
50

47
70
70

52
90
55

63
22
36

50,7
49,4
49,3

B
BB-

21

43

52

64

48,7

B-

22

53

61

54

48,7

B-

38

51

57

49

48,5

B-

39

60

63

39

48

B-

83

IV. Veiklos
rezultatai

Viešojo
sektoriaus
įstaigos kokybės
indeksas

Įstaigos
reitingas

Bendrieji rezultatai
pagal NKSVS modelį

Rezultatai pagal NKSVS modelio sritį
Nr.

55
56
57
58
59

60

61
62
63
64

65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76

77
78
79
80
81
82

Viešojo sektoriaus įstaiga
Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento prie
Krašto apsaugos ministerijos
LR teisingumo ministerija
LR valstybinis patentų biuras
Šiaulių teritorinė ligonių kasa
LR ryšių reguliavimo tarnyba
Valstybinė vaistų kontrolės
tarnyba prie LR sveikatos
apsaugos ministerijos
Valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centras
Lošimų priežiūros tarnyba prie
LR finansų ministerijos
Lietuvos teismo ekspertizės
centras
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Klaipėdos apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Mokestinių
prievolių departamentas
Klaipėdos regioninis valstybės
archyvas
Socialinių paslaugų priežiūros
departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba
Lietuvos policijos mokykla
Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba
LR ekonomikos ir inovacijų
ministerija
Dubysos regioninio parko
direkcija
Lietuvos hidrometeorologijos
tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Valstybės tarnybos departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos
Salantų regioninio parko direkcija
Valstybinė akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba
Audito, apskaitos, turto vertinimo
ir nemokumo valdymo tarnyba
prie LR finansų ministerijos
Kurtuvėnų regioninio parko
direkcija
Muitinės departamentas prie LR
finansų ministerijos
Kauno tardymo izoliatorius
Biržų regioninio parko direkcija
Panemunių regioninio parko
direkcija

I. Klientų
supratimas

II. Kokybės
planavimas
ir išteklių
valdymas

III.
Paslaugų
teikimas ir
tobulinimas

32
25
44
28
28

27
42
65
56
57

51
45
60
62
53

65
61
32
42
46

47,8
46,5
46,5
45,9
45,8

BBBBB-

23

49

45

56

45,6

B-

29

56

59

42

45,6

B-

50

58

54

32

45,1

B-

34
30

76
56

53
68

31
35

44,8
44,5

BB-

57

78

52

18

44,5

B-

26

37

53

52

43,9

B-

42

58

61

30

43,8

B-

46
48

64
81

73
51

18
19

43,7
43,5

BB-

23

38

46

53

42,6

B-

12

35

42

62

42,5

B-

20

40

46

52

41,7

B-

36

67

52

26

41,4

B-

16
53

41
77

44
61

52
5

41
40,1

BB-

34

52

56

29

39,9

C+

33

64

52

23

38,8

C+

27

33

49

42

38,4

C+

28
8
36

54
24
50

48
27
46

28
63
24

37
36,9
35,8

C+
C+
C+

28

46

48

28

35,4

C+

84

IV. Veiklos
rezultatai

Viešojo
sektoriaus
įstaigos kokybės
indeksas

Įstaigos
reitingas

Bendrieji rezultatai
pagal NKSVS modelį

Rezultatai pagal NKSVS modelio sritį
Nr.

83
84

85
86

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108

Viešojo sektoriaus įstaiga
Informatikos ir ryšių
departamentas prie LR vidaus
reikalų ministerijos
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras
Nacionalinis maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo
institutas
Lietuvos centrinis valstybės
archyvas
Marijampolės apskrities
vyriausiasis policijos
komisariatas
Žuvininkystės tarnyba prie LR
žemės ūkio ministerijos
Šiaulių apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Vilniaus pataisos namai
Lietuvos Automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo
ministerijos
Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas
Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
PAGD prie VRM Gaisrinių
tyrimų centras
Lietuvos valstybės naujasis
archyvas
Krekenavos regioninio parko
direkcija
Tauragės apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie LR vidaus reikalų
ministerijos
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Migracijos departamentas prie LR
vidaus reikalų ministerijos
Pravieniškių pataisos namaiatviroji kolonija
Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcija
LR žemės ūkio ministerija
Kauno marių regioninio parko
direkcija
Valstybinė miškų tarnyba
Aplinkos apsaugos departamentas
prie Aplinkos ministerijos
Valstybės įmonė Valstybės žemės
fondas
Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

I. Klientų
supratimas

II. Kokybės
planavimas
ir išteklių
valdymas

III.
Paslaugų
teikimas ir
tobulinimas

29

50

50

23

35

C+

34

48

45

24

34,9

C+

31

48

50

23

34,9

C+

19

61

56

20

34,9

C+

9

45

53

31

33,8

C+

23

58

49

20

33,8

C+

8
27

44
66

53
44

31
13

33,3
32,6

C+
C+

52

62

49

0

32,5

C+

24

34

44

28

31,3

C+

35

58

48

8

31,3

C+

28

55

43

14

30,8

C+

14

55

46

18

30,1

C+

27

37

49

18

29,6

C

4

72

57

8

29,6

C

26
16

53
52

52
45

6
15

28,5
28,3

C
C

26

47

55

6

27,8

C

14

29

43

27

27,6

C

19
22

27
37

36
43

27
17

26,9
26,9

C
C

27
18

27
32

29
49

22
13

25,1
24,9

C
C

15

28

47

16

24,4

C

20

34

42

12

24

C

21

35

39

12

23,6

C

85

IV. Veiklos
rezultatai

Viešojo
sektoriaus
įstaigos kokybės
indeksas

Įstaigos
reitingas

Bendrieji rezultatai
pagal NKSVS modelį

Rezultatai pagal NKSVS modelio sritį
Nr.

109

110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122

123
124

125

Viešojo sektoriaus įstaiga
Utenos apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Pasienio kontrolės punktų
direkcija prie Susisiekimo
ministerijos
LR aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo
agentūra
Ventos regioninio parko direkcija
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR susisiekimo ministerija
Nemuno kilpų regioninio parko
direkcija
Kalėjimų departamentas prie LR
teisingumo ministerijos
Šiaulių tardymo izoliatorius
LR vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga
Lietuvos kelių policijos tarnyba
Alytaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremalių sveikatai situacijų
centras
LR švietimo, mokslo ir sporto
ministerija
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
LR finansų ministerija
Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnyba
prie Finansų ministerijos

I. Klientų
supratimas

II. Kokybės
planavimas
ir išteklių
valdymas

III.
Paslaugų
teikimas ir
tobulinimas

8

47

46

8

23,3

C

14

45

46

6

23,2

C

21
20
17
12

43
34
48
27

41
36
47
32

6
13
0
20

23,2
23,1
22,3
22,1

C
C
C
C

25

35

45

0

21

C

17
26

28
34

42
43

9
0

20,8
20,5

C
C

17
0

39
41

44
42

0
8

19,9
19,8

CC-

0

43

47

4

19,4

C-

3

35

40

0

15,6

C-

1

29

35

0

12,9

C-

1
0

23
19

38
37

0
0

12,3
11,1

CC-

3

21

30

0

10,7

C-

Šaltinis – sudaryta Teikėjo

86

IV. Veiklos
rezultatai

Viešojo
sektoriaus
įstaigos kokybės
indeksas

Įstaigos
reitingas

Priedas Nr. 3. Bandomosios viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo klausimynas
0. Įvadiniai klausimai
0.1.Apibūdinkite, kas yra Jūsų įstaigos paslaugų išorinis klientas:
Galima pažymėti kelis atsakymų variantus (kur tinkama):

☐ 1. fiziniai asmenys
☐ 2. privataus sektoriaus organizacijos
☐ 3. kitos organizacijos (viešojo sektoriaus ir pan.)
☐ 4. kita (įrašykite)
0.2.Kiek Jūsų įstaigoje yra šiuo metu užimtų etatų: __________ (įrašykite skaičių)
0.3.Apibūdinkite, kokias paslaugas teikiate:
Galima pažymėti kelis atsakymų variantus (kur tinkama):

☐ 1. administracines
☐ 2. viešąsias
☐ 3. kita (įrašykite)
Paaiškinimai:
I) administracinė paslauga – Viešojo administravimo įstatyme nurodyta viešojo administravimo veikla, susijusi su dokumentų išdavimu
ar informacijos teikimu; 1. Administracinės paslaugos yra:
1. teisės aktų nustatytų dokumentų, kurių turėjimas patvirtina viešojo administravimo subjekto suteikiamos teisės įgijimą,
išdavimas;
2. viešojo administravimo subjekto veiksmai išduodant teisės aktų nustatytus dokumentus su valstybės registruose, valstybės
informacinėse sistemose, archyvuose ar paties viešojo administravimo subjekto turima informacija;
3. teisės aktų nustatytų ir asmenų privalomai viešojo administravimo subjektams teikiamų dokumentų ar informacijos priėmimas;
4. teisės aktų nustatytos informacijos registravimas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose asmens prašymu;
II) viešoji paslauga – pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus vykdoma šių subjektų prižiūrima
veikla, kuria sukuriama valstybės ar savivaldybių garantuojama ir visuomenės nariams vienodai prieinama nauda.

0.4. Jūsų kontaktai:
Nurodykite: vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą.

0.5. Jūsų atstovaujamos įstaigos pavadinimas:
I. KLIENTŲ SUPRATIMAS
1.1. KLIENTŲ POREIKIŲ IR PASITENKINIMO VERTINIMAS
1.1.1. Turime išsamų supratimą apie esamų ir potencialių klientų grupių ypatumus
1.1.1.1. Įstaigos klientai (1) skirstomi į grupes (segmentus) pagal
Taip
Ne
jiems būdingus požymius (2)
☐
☐
Paaiškinimai:
1. klientas – fizinis asmuo arba, organizacija (pvz., pirkėjas, lankytojas, užsakytojas ar kt. paslaugos prašytojas), kuris galėtų
gauti arba gauna jam reikalingą paslaugą;
2. klientų skirstymas į grupes (segmentus) yra veikla, kurios metu siekiant geriau nustatyti atskirų klientų grupių poreikius
nustatomos įstaigos klientų grupės, pavyzdžiui, pagal: lyties, amžiaus, išsilavinimo, asmens tipo (juridinis, fizinis), pajamų,
spec. poreikių turėjimo, elgsenos ar kitus požymius.

1.1.2. Tiriame klientų grupes, kad geriau suprastume jų poreikius, lūkesčius ir pageidavimus
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
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1.1.2.1. Taikome šiuos
kiekybinius ir kokybinius tyrimų
(duomenų rinkimo ir analizės)
metodus, kad geriau suprastume
mūsų įstaigos klientus ir jų
poreikius (1):
- periodines klientų
apklausas (2)
- klientų apklausas iš karto po
paslaugos suteikimo (3)
- klientų stebėjimą (4)
- klientų profilių aprašymą (5)
- klientų kelionės žemėlapius
(6)
- giluminius interviu su
klientais (7)
- fokusuotų grupių diskusijas
(8)
- klientų forumus (9)
- analizuojame klientų
apklausų respondentų atsakymų
pasiskirstymo skirtumus
skirtingose respondentų grupėse
(lyties, amžiaus, pajamų ir kt.),
kad nustatytume skirtingų
klientų grupių profilius, jų
pasitenkinimą paslaugomis,
lūkesčius ar poreikius
- analizuojame klientų
apklausų respondentų atsakymus
panaudodami klasterinę analizę,
tam kad nustatytume skirtingų
klientų grupių profilius, jų
pasitenkinimą paslaugomis,
lūkesčius ar poreikius (10)
- vertiname paslaugos kokybės
elementų reikšmę klientų
pasitenkinimui panaudodami
statistinės regresinės analizės ar
kt. metodus (11)
- nustatome klientų
aptarnavimo ir paslaugų kokybės
probleminius veiksnius
panaudodami priežasčiųpasekmių diagramos (12), „5
kodėl?“ (13) ar kitus metodus
- taikome aukščiau pateiktus ir
(arba) kitus metodus, siekdami
ištirti ir nustatyti sunkiai
prieinamų ir nepalankioje

Netaikome
ir
neplanuoja
me taikyti

Planuojame
taikyti

Taikome

Vertiname
tyrimų
rezultatyvu
mą (15)

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
vykdomos
tyrimų
veiklos

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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1.1.2.1. Taikome šiuos
kiekybinius ir kokybinius tyrimų
(duomenų rinkimo ir analizės)
metodus, kad geriau suprastume
mūsų įstaigos klientus ir jų
poreikius (1):
padėtyje esančių klientų grupių
poreikius (14)
- kitus metodus (įrašykite)

Netaikome
ir
neplanuoja
me taikyti

Planuojame
taikyti

Taikome

Vertiname
tyrimų
rezultatyvu
mą (15)

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
vykdomos
tyrimų
veiklos

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. skiltyje „kita” rašykite tik „aktyvius” duomenų rinkimo metodus, kuriuos taikant informacijos ir duomenų gavimą
inicijuoja pati įstaiga, t. y. nerašykite „pasyvių” grįžtamojo ryšio rinkimo metodų, kuriuos taikant paprastai klientas
pirmasis savo iniciatyva teikia informaciją ir kurie yra pažymėti žemiau klausime 1.1.4.1. (t. y. nerašykite: tiriame
klientų grupių poreikius panaudodami šią grįžtamojo ryšio informaciją: laiškus; komentarus; skundus; forumus;
pasiūlymus atsiliepimų dėžutėse bei kt. (pvz., bendraujame žodžiu prieš arba po paslaugos; kviečiame į atvirus
posėdžius / projektų pristatymus, kad išgirsti kliento nuomonę ir pan.);
2. klientų apklausos gali būti vykdomos internetu, telefonu arba paštu. Kad būtų įmanoma atlikti reprezentatyvias klientų
apklausas, įstaiga turi turėti pilną potencialių klientų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis;
3. klientų apklausos iš karto po paslaugos suteikimo, pavyzdžiui, klientas paraginamas paspausti aptarnavimo ir (arba)
paslaugos kokybės įvertinimo mygtuką (pvz., „šypsenėlę“), juos aptarnaujantys darbuotojai klientams pateikia
apklausos anketas (jei paslaugos buvo teikiamos atvykus į įstaigą), užduoda klausimus telefonu (jei paslaugos buvo
teikiamos telefonu), siunčia anketas elektroniniu paštu (jei paslaugos buvo teikiamos elektroniniu paštu), pateikia jas
interneto svetainėje (jei paslaugos buvo teikiamos elektroniniu būdu panaudojant interneto platformą) arba
išmaniajame telefone (jei paslaugos buvo teikiamos per mobiliąją aplikaciją);
4. klientų stebėjimas – klientų, kurių prašoma garsiai išsakyti savo mintis tuomet, kai paslaugos teikimo eigoje jie atlieka
tam tikrus veiksmus, išklausymas ir jų minčių užrašymas. Šį metodą galima taikyti ir tuomet, kai su tyrėju vienu metu
kalbasi keletas klientų. Tokiu būdu stebint klientus, siekiama gauti atsakymus į šiuos klausimus: „Kokius veiksmus
atlieka klientai ir kodėl? Kokias priemones jie naudoja ir su kokiais žmonėmis bendrauja? Kokiose erdvėse teikiama
paslauga?; Kokia informacija yra prieinama klientams? Kas jiems nepatinka? Kokie yra jų poreikiai ir norai?”;
5. kelionės žemėlapis (angl. customer journey mapping) – priemonė, skirta ištirti kliento patirtį naudojantis paslaugomis
(jų rinkiniu) ir atspindėti sukeltą emocinę reakciją nuo pirmojo kontakto iki proceso pabaigoje gauto rezultato. Tai
naudingas įrankis mėginant aprašyti klientų patirtį, sukeltas mintis ir reakcijas naudojantis viešosiomis paslaugomis;
6. kliento profilis (angl. Persona) yra tam tikrą klientų grupę apibūdinantis, jos tipines savybes įkūnijantis personažas,
kuris sukuriamas interpretuojant „klientų balso“ stebėsenos, taip pat klientų stebėjimo, apklausų ir kitų duomenų
šaltinių informaciją. Sudarant klientų profilius, nurodomi vardas, amžius, profesija, gyvenamoji vieta, laisvalaikio
praleidimo būdai, pomėgiai ir interesai, taip pat poreikiai ir lūkesčiai;
7. giluminiai interviu su klientais – metodas, kai kalbantis su klientais individualiai gaunama išsami ir detali informacija
apie teikiamų paslaugų vertinimus, klientų požiūrius ir lūkesčius. Rekomenduotina naudoti siekiant gauti tam tikrą
specifinę informaciją, kuriant naujas paslaugas, diegiant procesus;
8. fokusuotų grupių diskusijose (angl. focus group) paprastai dalyvauja 6-12 žmonių, ir joms vadovauja nešališki
moderatoriai. Fokusuotų grupių diskusijos gali būti organizuojamos su klientais ir (arba) ekspertais siekiant gauti
grįžtamąjį ryšį apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, klientų poreikius ir generuoti idėjas paslaugų tobulinimui.
9. Klientų forumai suteikia galimybę klientams įsitraukti į paslaugos planavimą, projektavimą ir vertinimą. Skirtingai nei
fokusuotų grupių atveju, forumų organizavimui apmokyti moderatoriai nėra reikalingi, tačiau rekomenduojama
forumo diskusijose taikyti įvairius grupinio darbo ir kūrybinio mąstymo metodus (pvz., smegenų šturmą, panašumo
diagramą, nominalių grupių techniką ir kt.);
10. klasterinė analizė (angl. cluster analysis) – statistinės analizės metodas, kuris grupuoja apklausos respondentus taip,
kad į vienos grupės respondentai yra labiau panašūs tarpusavyje savo atsakymais į tam tikrus apklausos klausimus nei
respondentai, priskirti kitoms grupėms;
11. skirtingi paslaugų kokybės veiksniai (trukmė, prieinamumas, patikimumas, saugumas ir kt.) gali būti daugiau ar mažiau
svarbūs klientams. Kokybės veiksnių analizė (pvz., panaudojant statistinės analizės techniką – regresinę analizę) leidžia
nustatyti, kurie veiksniai reikšmingai paveikia klientų pasitenkinimą ir imtis priemonių tiems kokybės elementams
užtikrinti. Arba gali būti prašoma klientų įvertinti atskirų paslaugų, paslaugos arba aptarnavimo elementų svarbą;
12. priežasčių – pasekmių diagrama (angl. cause-effect diagram) yra vizualizavimo technika, kuri padeda sugrupuoti
galimai kokią nors kokybės problemą sukeliančius veiksnius. Kokybės problema nustatoma, analizuojant kokybinius
arba kiekybinius stebėsenos duomenis;
13. „5 kodėl?“ (angl. 5 why?) metodas taikomas pakartotinai keliant klausimus „kodėl tai įvyko?“ tol, kol bus surasta
pagrindinė priežastis. Pateikus atsakymą į pirmąjį klausimą „kodėl?“, nustatomas pirmojo lygmens priežastinis
veiksnys. Tuomet keliamas klausimas apie tai, kas nulėmė šį veiksnį, ir atsakymas nurodo antrojo lygmens priežastinį
veiksnį;
14. sunkiai prieinami ir nepalankioje padėtyje esantys klientai: neįgalieji, socialinės rizikos grupių atstovai, asmenys,
susiduriantys su reikšmingomis paslaugų prieinamumo kliūtimis ar pan.;
15. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.
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1.1.3. Sistemingai renkame ir analizuojame grįžtamojo ryšio informaciją iš klientų
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Netiriame ir
Planuojame Tiriame
1.1.3.1. Tiriame klientų
neplanuojame tirti
grupių poreikius ir (arba)
tirti
pasitenkinimą
panaudodami šią
grįžtamojo ryšio
informaciją:
- laiškus fiziniu
☐
☐
☐
(paprastu) paštu
- elektroninius
☐
☐
☐
laiškus
- komentarus
☐
☐
☐
interneto svetainėje
ir socialiniuose
tinkluose
- skundus
☐
☐
☐
- pasiūlymus
☐
☐
☐
atsiliepimų dėžutėse
- kitą informaciją
☐
☐
☐
(įrašykite) (1)

Vertiname
tyrimų
rezultatyvumą
(2)

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
vykdomos
tyrimų
veiklos

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. skiltyje „kita” rašykite tik „pasyvius” duomenų rinkimo metodus, kuriuos taikant paprastai klientas pirmasis savo iniciatyva
teikia informaciją, t. y. nerašykite „aktyvių” duomenų rinkimo metodų, kuriuos taikant informacijos ir duomenų gavimą
inicijuoja pati įstaiga ir kurie yra pažymėti aukščiau klausime 1.1.2.1. (t. y. nerašykite: vykdome periodines klientų apklausas,
klientų stebėjimą, interviu su klientais, fokusuotų grupių diskusijas, apklausas iškart po paslaugos suteikimo (pavyzdžiui,
„šypsenėlių“ ar kito įrankio pagalba) ir pan.).
2. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

1.1.4. Užtikriname klientų tyrimų duomenų patikimumą ir analizuojame klientų tyrimų
duomenis ir grįžtamojo ryšio informaciją, kad nustatytume paslaugų teikimo problemines
sritis ir atliktume reikalingus patobulinimus
Vienoje eilutėje pažymėkite vieną geriausiai tinkantį atsakymo variantą:
Visiškai
Labiau
Nei
Labiau
Visiškai
1.1.4.1. Mūsų įstaigos vykdomų klientų
pritariu
pritariu nei
pritariu, nei nepritariu
nepritariu
tyrimų duomenys:
nepritariu
nepritariu
nei pritariu
- patikimi (t. y. tyrimų imtys yra
☐
☐
☐
☐
☐
reprezentatyvios)
- naudojami prioritetinių paslaugų ☐
☐
☐
☐
☐
ir (arba) aptarnavimo sričių
analizei
- naudingi (vertingi) priimant
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų ir (arba) aptarnavimo
tobulinimo sprendimus
1.2. KLIENTŲ ĮTRAUKIMAS IR KONSULTAVIMASIS SU KLIENTAIS
1.2.1. Įgyvendiname bendrakūros principą – klientus įtraukiame į paslaugų kūrimą ir
teikimą
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
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1.2.2.1. Įtraukiame klientus į
paslaugų bendrakūrą (1):
-

planavimą
paslaugų kūrimą
(projektavimą)
teikimą

Neįtraukia
me ir
neplanuoja
me įtraukti

Planuojame
įtraukti

Įtraukiame

Vertiname
įtraukimo
rezultatyvu
mą (2)

Tobuliname
įtraukimą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. bendrakūra (angl. co-creation) – aktyvus bendradarbiavimas su klientais kuriant individualią ir viešąją vertę; klientai gali
dalyvauti planuodami, projektuodami, teikdami ir vertindami paslaugas;
2. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

II. KOKYBĖS PLANAVIMAS IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS
2.1. LYDERYSTĖ IR KOKYBĖS POLITIKA
2.1.1. Įstaiga vadovaujasi principu, kad svarbiausias yra klientas, o įstaigos vadovai aktyviai
šį įsipareigojimą remia ir atstovauja klientų interesus
2.1.1.1. Įstaigos misiją / veiklos principus / vertybes / viziją
Taip
Ne
nustatančiame vidiniame dokumente (-uose) įtvirtintas orientacijos ☐
☐
į klientus principas (1)
Paaiškinimas:
1. orientacijos į klientus principas – orientavimas suprasti esamus ir būsimus klientų poreikius, prisitaikyti prie
besikeičiančių klientų poreikių ir pastangos juos viršyti.

2.1.1.2. Mūsų įstaigoje:
-

-

įstaigos vadovai aktyviai remia ir
įgyvendina orientacijos į klientus
principą (1)
klientų analizės duomenimis
naudojamės rengdami veiklos planus
klientų analizės duomenimis
naudojamės priimdami sprendimus

Visiškai
pritariu

Labiau
pritariu nei
nepritariu

Nei pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu nei
pritariu

Visiškai
nepritariu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimas:
1. aktyviai remia ir įgyvendina orientacijos į klientus principą – skiria reikiamus išteklius, rodo asmeninį pavyzdį, užtikrina
atitinkamus procesus (nurodant organizacijos veiklos kryptį, nustatant įstaigos viziją / vertybes, siekiant nuolatinio įstaigos
tobulinimo, motyvuojant darbuotojus, veiksmingai bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis).

2.1.2. Turime pasitvirtinę politikos nuostatas, procedūras bei jas įgyvendinančius dokumentus,
remiančius visų klientų teisę tikėtis kokybiškų paslaugų bei tinkamai viešiname aktualią
informaciją
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Planuojame
Esame
Vertiname
2.1.2.1. Esame pasitvirtinę Nesame
pasitvirtinę
rengti
pasitvirtinę
rezultatyvu
asmenų aptarnavimo ir
ir
ir taikome
mą (6)
paslaugų kokybės srities
neplanuoja
me rengti
dokumentus arba
informaciją:
- misiją / veiklos principus ☐
☐
☐
☐
/ viziją / vertybes /
kokybės politiką / chartiją
- strateginį veiklos
☐
☐
☐
☐
planą
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Tobuliname
dokumentus
ir jų
taikymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

☐

☐

☐

☐

2.1.2.1. Esame pasitvirtinę
asmenų aptarnavimo ir
paslaugų kokybės srities
dokumentus arba
informaciją:
- metinį veiklos
planą
- asmenų (klientų)
aptarnavimo
standartą (-us) (1)
- klientų
pasitenkinimo
tikslą (-us)
- paslaugų suteikimo
trukmės standartus
ir tikslus
- kitus paslaugų
kokybės standartus
(2)
- stebėsenos,
matavimo, analizės
ir vertinimo
metodinius
dokumentus (3)
- skundų
nagrinėjimo tvarką
(4)
- skundų
nagrinėjimo
standartus ir tikslus
- asmens duomenų
apsaugą
reglamentuojančius
dokumentus
- dokumentą,
kuriame
suplanuotos klientų
ir (arba) kitų
suinteresuotųjų
šalių įtraukimo į
paslaugų
bendrakūrą (5)
priemonės
- veiklos tęstinumo
planą (pvz., dėl
veiklos ekstremalių
situacijų ar kitais
kriziniais atvejais)
- mokymų planą

Nesame
pasitvirtinę
ir
neplanuoja
me rengti

Planuojame
rengti

Esame
pasitvirtinę
ir taikome

Vertiname
rezultatyvu
mą (6)

Tobuliname
dokumentus
ir jų
taikymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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2.1.2.1. Esame pasitvirtinę
asmenų aptarnavimo ir
paslaugų kokybės srities
dokumentus arba
informaciją:
- viešinimo /
komunikacijos
planą
- kitus dokumentus
(įrašykite)
(pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas,
procesų ar
procedūrų aprašus,
kiti vadybos
sistemą aprašantys
dokumentai ir t. t.)

Nesame
pasitvirtinę
ir
neplanuoja
me rengti

Planuojame
rengti

Esame
pasitvirtinę
ir taikome

Vertiname
rezultatyvu
mą (6)

Tobuliname
dokumentus
ir jų
taikymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. asmenų (klientų) aptarnavimo standartas – tai elgesio principų ir pavyzdžių rinkinys, kuris apima visas įstaigai aktualias
aptarnavimo proceso dalis. Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo
sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje jis bus parengtas /
adaptuotas iki 120-čiai įstaigų (kreipiantis į Vidaus reikalų ministeriją galite pasitikslinti, ar Jūsų įstaiga yra šiame
sąraše);
2. paslaugų kokybės standarto pavyzdys – socialinių paslaugų gavėjams suteikiame reikalingą informaciją ir padedame jiems
patiems priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimo kokybei;
3. stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo srities dokumento pavyzdys – paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos
bei vertinimo metodika;
4. skundų nagrinėjimo tvarka gali būti parengta vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (prieiga per internetą: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr>);
5. bendrakūra (angl. co-creation) – aktyvus bendradarbiavimas su klientais kuriant individualią ir viešąją vertę. Klientai gali
dalyvauti planuodami, projektuodami, teikdami ir vertindami paslaugas;
6. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.1.2.2. Viešiname asmenų aptarnavimo ir paslaugų
kokybės srities dokumentus ir informaciją:
Dokumentai ir informacija:
- misiją / veiklos principus / viziją / vertybes /
kokybės politiką / chartiją
- strateginį veiklos planą
- metinį veiklos planą
- asmenų (klientų) aptarnavimo standartą
(-us) (1)
- klientų pasitenkinimo tikslą (-us)
- paslaugų suteikimo trukmės standartus
- kitus paslaugų kokybės standartus (2)
- stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo
srities dokumentus (3)
- skundų nagrinėjimo tvarką (4)
- skundų nagrinėjimo standartus ir tikslus
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Skelbiame
viešai
pilna
apimtimi

Skelbiame
viešai,
tačiau
nepilna
apimtimi

Neskelbiame

Dokumento
/
informacijos
neturime

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

2.1.2.2. Viešiname asmenų aptarnavimo ir paslaugų
kokybės srities dokumentus ir informaciją:

Skelbiame
viešai
pilna
apimtimi

Skelbiame
viešai,
tačiau
nepilna
apimtimi

Neskelbiame

Dokumento
/
informacijos
neturime

asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius dokumentus
- dokumentą, kuriame suplanuotos klientų ir
(arba) kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į
paslaugų bendrakūrą (5) priemonės
- mokymų planą
- viešinimo / komunikacijos planą
- kitus dokumentus (įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas, procesų ar procedūrų
aprašus, kiti vadybos sistemą aprašantys
dokumentai ir t. t.)
Ataskaitos / rezultatai / informacija:
- apie tai, kokios yra mūsų paslaugos
- apie tai, kaip su mumis susisiekti
- apie tai, kad kokie asmenys yra atsakingi už
teikiamas paslaugas
- apie mokamų paslaugų kainas ir (arba)
informaciją apie tai, kad paslaugos
nemokamos
- klientų poreikių ir pasitenkinimo tyrimų
ataskaitas / rezultatus
- informaciją, kaip mūsų veikla atitinka
asmenų (klientų) aptarnavimo standartą (us)
- informaciją, kaip mūsų veikla atitinka
paslaugų suteikimo trukmės standartus
- informaciją, kaip mūsų veikla atitinka kitus
paslaugų kokybės standartus
- mūsų įstaigos atliktus veiklos tobulinimo
veiksmus
- mūsų įstaigos gerosios patirties pavyzdžius

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

-

Paaiškinimai:
1. asmenų (klientų) aptarnavimo standartas – tai elgesio principų ir pavyzdžių rinkinys, kuris apima visas įstaigai aktualias
aptarnavimo proceso dalis. Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo
sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje jis bus parengtas /
adaptuotas 120-čiai įstaigų (kreipiantis į Vidaus reikalų ministeriją galite pasitikslinti, ar Jūsų įstaiga yra šiame sąraše);
2. paslaugų kokybės standarto pavyzdys – socialinių paslaugų gavėjams suteikiame reikalingą informaciją ir padedame jiems
patiems priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimo kokybei;
3. stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo srities dokumento pavyzdys – paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos
bei vertinimo metodika;
4. skundų nagrinėjimo tvarka gali būti parengta vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (prieiga per internetą: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr>);
5. bendrakūra (angl. co-creation) – aktyvus bendradarbiavimas su klientais kuriant individualią ir viešąją vertę. Klientai gali
dalyvauti planuodami, projektuodami, teikdami ir vertindami paslaugas.

2.1.3. Nustatome suinteresuotąsias šalis bei tiriame jų poreikius, ir organizuojame tinkamą
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į procesus, svarbius paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
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2.1.3.1. Mūsų įstaigoje:

-

-

-

Neįgyvendiname
ir neplanuojame
įgyvendinti

nustatome
☐
suinteresuotąsias
šalis (1),
svarbias
paslaugų ir
(arba)
aptarnavimo
kokybei
nustatome šių
☐
suinteresuotųjų
šalių
reikalavimus,
svarbius
paslaugų ir
(arba)
aptarnavimo
kokybei
konsultuojamės ☐
ir įtraukiame
suinteresuotąsias
šalis į mūsų
įstaigos veiklos
tikslų,
uždavinių,
dokumentų
(svarbių
paslaugų ir
(arba)
aptarnavimo
kokybei)
nustatymą,
peržiūrą ir
keitimą

Planuojame
įgyvendinti

Įgyvendiname

Vertiname
šios veiklos
įgyvendinimo
rezultatyvumą
(2)

Tobuliname
šios veiklos
įgyvendinimą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
šios veiklos
vykdymo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. suinteresuotoji šalis (angl. stakeholder) – asmuo (pvz., darbuotojas, klientas, gyventojas) ar organizacija (pvz., verslo,
nevyriausybinė, viešojo sektoriaus organizacija), kuri yra susijusi su įstaiga ir yra jos veikiama, todėl domisi įstaigos
veikla ir gali daryti poveikį jos sprendimams;
2. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.1.4. Užtikriname veiksmingą bendradarbiavimą su tiekėjais ir partneriais
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
2.1.4.1. Mūsų įstaiga bendradarbiauja su tiekėjais ir (arba) partneriais teikdama paslaugas ir
(arba) aptarnaudama klientus:
Nebendradarbiaujame
ir neplanuojame
bendradarbiauti

Planuojame
bendradarbiauti

Bendradarbiaujame

Vertiname
bendradarbiavimo
rezultatyvumą (2)

Tobuliname
bendradarbiavimą

Nuolat mokomės iš
kitų organizacijų
vykdomos
bendradarbiavimo
veiklos

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
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1.

2.

į šią sritį patenka išorės tiekiamų procesų, produktų ir teikiamų paslaugų valdymas (t. y. veiklos ranga, kuomet paslaugas
ir (arba) aptarnavimą teikia ne įstaigos darbuotojai, o kiti tiekėjai ar partneriai, (angl. outsourcing), pvz., paslaugos,
darbai ir produktai įsigyjami viešųjų pirkimų būdu (pvz., savivaldybė iš išorės įsigyja viešųjų pirkimų būdu arba pagal
bendradarbiavimo sutartį organizuoja pirminės teisinės pagalbos paslaugą));
rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.2. PERSONALO VALDYMAS
2.2.1. Užtikriname, kad mūsų įstaigos darbuotojams orientacija į klientą būtų prioritetas
2.2.1.1. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas
Taip
Ne
paslaugas esame įtvirtinę visų darbuotojų pareigybių aprašymuose
☐
☐
(pareiginiuose nuostatuose) ir kvalifikaciniuose reikalavimuose
2.2.1.2. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas
Taip
Ne
paslaugas esame įtvirtinę klientus aptarnaujančių darbuotojų
☐
☐
pareigybių aprašymuose (pareiginiuose nuostatuose) ir
kvalifikaciniuose reikalavimuose
Pavyzdys: šių įsipareigojimų apibrėžimas gali būti atliekamas vadovaujantis valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo
metodika (prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1d27480f6ee11e89fcaa4a4a9822176>).
Neįgyvendiname Planuojame
2.2.1.3. Įstaigos
ir neplanuojame
užtikrinti
vadovybė užtikrina
užtikrinti
darbuotojų
kompetencijų
ugdymą paslaugų ir
aptarnavimo kokybės
srityse:
- visų
☐
☐
darbuotojų
- klientus
☐
☐
aptarnaujančių
darbuotojų

Užtikriname

Vertiname
užtikrinimo
rezultatyvumą
(1)

Tobuliname
užtikrinimą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
šios veiklos
vykdymo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimas:
1. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.2.2. Užtikriname darbuotojų profesionalumą aptarnaujant klientus
2.2.2.1. Mūsų darbuotojai turi reikalingas kompetencijas, kad galėtų profesionaliai
suteikti paslaugas ir (arba) aptarnauti klientus
Visiškai
Labiau pritariu Nei pritariu,
Labiau nepritariu Visiškai
pritariu
nei nepritariu
nei nepritariu
nei pritariu
nepritariu
☐
☐
☐
☐
☐
2.2.3. Vertiname darbuotojus atsižvelgdami į klientų pasitenkinimo ir aptarnavimo kokybės
kriterijus
2.2.3.1. Į visų darbuotojų veiklos vertinimą yra įtraukta klientų
Taip
Ne
aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas, arba sukurta vertė / ☐
☐
nauda klientams
2.2.3.2. Į klientus aptarnaujančių darbuotojų veiklos vertinimą
yra įtraukta klientų aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas,
arba sukurta vertė / nauda klientams

Taip
☐

Ne
☐

III. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TOBULINIMAS
3.1. PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO PROCESAI
3.1.1. Paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo procesus organizuojame taip, kad klientų
kontaktų su įstaigą skaičius būtų optimalus
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3.1.1.1. Mūsų įstaigoje paslaugų teikimo ir
(arba) aptarnavimo procesai organizuoti:
-

-

kiek įmanoma sumažinant kliento
(-ų) kontaktų skaičių su skirtingais
darbuotojais
kiek įmanoma sumažinant paslaugai
suteikti reikalingų kontaktų su
klientu (-ais) skaičių

Visiškai
pritariu

Labiau
pritariu nei
nepritariu

Nei
pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu
nei pritariu

Visiškai
nepritariu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3.2. PRIEINAMUMAS
3.2.1. Bendraujame su klientais jiems patogiais būdais ir tobuliname aptarnavimą
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Nebendraujame Planuojame
Bendraujame Vertiname
Tobuliname Nuolat
3.2.1.1.
ir
bendrauti
šiuo būdu
bendravimo
bendravimą mokomės iš
Bendraujame su
neplanuojame
šiuo būdu
šiuo būdu
šiuo būdu
kitų
klientais šiais
bendrauti šiuo
rezultatyvumą
organizacijų
būdu
(1)
bendravimo
skirtingais būdais:
šiuo būdu

-

-

-

-

-

klientui
atvykus į
įstaigą
elektroniniu
paštu
fiziniu
(paprastu)
paštu
telefonu
elektroniniu
būdu per
interneto
platformą
socialiniais
tinklais
išmanaus
telefono
aplikacijose
kitais būdais
(įrašykite)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Pastaba:
1. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

3.2.2. Užtikriname kokybišką fizinę aplinką
3.2.2.1. Mūsų įstaigos fizinė infrastruktūra
(patalpos ir kt.) klientams ir darbuotojams
kokybiškai įrengta (1):
-

klientams (7)
darbuotojams (7)

Visiškai
pritariu
(2)

Labiau
pritariu nei
nepritariu
(3)

Nei
pritariu,
nei
nepritariu
(4)

Labiau
nepritariu
nei pritariu
(5)

Visiškai
nepritariu
(6)

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Paaiškinimai:
1. objektyviam atsakymų pateikimui rekomenduojame Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM užsakymu parengtą
patikros lapą, skirtą paslaugų prieinamumo sąlygoms vertinti ir tobulinti (prieiga per internetą: <http://www.ndt.lt/wpcontent/uploads/UD-PATIKROS-LAPAS-2020-04-04-2020-05-20.xls>);
2. pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta visoje įstaigoje kartu su jos teritoriniais padaliniais (jei tokių yra);
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3.
4.
5.
6.
7.

pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta didžiojoje dalyje įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių;
pvz., įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių fizinė aplinka patogiai įrengta iš dalies;
pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta tik nedidelėje dalyje įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių;
pvz., fizinė aplinka nėra patogiai įrengta visoje įstaigos su jos teritoriniais padaliniais;
įskaitant sunkiai prieinamus ir nepalankioje padėtyje esančius klientus / darbuotojus: neįgalieji, socialinės rizikos grupių
atstovai, asmenys, susiduriantys su reikšmingomis paslaugų prieinamumo kliūtimis ar pan.

3.3. PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO VERTINIMAS IR TOBULINIMAS
3.3.1. Sistemiškai vykdome tyrimus ir renkame informaciją apie paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo kokybę
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Netiriame ir
Planuojame
Tiriame
Vertiname
Tobuliname Nuolat
3.3.1.1. Tiriame:

-

-

-

-

atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų
aptarnavimo
standartams ir
pan.) atlikdami
slapto kliento
tyrimus
atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų
aptarnavimo
standartams ir
pan.) atlikdami
kitus tyrimus
ar taikydami
kitus metodus
(įrašykite kitus
taikomus
metodus)
skundų
valdymo
kokybę
darbuotojų
pasitenkinimą
mūsų įstaigos
atstovų ir
(arba) klientų
pasitenkinimą
partnerių ir
(arba) tiekėjų
veikla (2)

tyrimų
rezultatyvumą
(1)

tyrimų
vykdymą

mokomės iš
kitų
organizacijų
šių tyrimų
vykdymo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

neplanuojame
tirti

tirti

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis;
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2.

į šią sritį patenka išorės tiekiamų procesų, produktų ir teikiamų paslaugų valdymas (t. y. veiklos ranga, kuomet paslaugas
ir (arba) aptarnavimą teikia ne įstaigos darbuotojai, o kiti tiekėjai ar partneriai, (angl. outsourcing), pvz., paslaugos,
darbai ir produktai įsigyjami viešųjų pirkimų būdu (pvz., savivaldybė iš išorės įsigyja viešųjų pirkimų būdu arba pagal
bendradarbiavimo sutartį organizuoja pirminės teisinės pagalbos paslaugą)).

3.3.2. Tiriame paslaugų teikimo ir aptarnavimo kokybės trūkumus ir neatitiktis,
analizuojame jų priežastis ir imamės veiksmų joms pašalinti
3.3.2.1. Mūsų įstaigoje nustatomi veiklos trūkumai ir neatitiktys, susijusios su paslaugų
kokybe ir asmenų aptarnavimu, analizuojamos jų priežastys ir imamasi veiksmų joms
pašalinti
Visiškai
Labiau pritariu
Nei pritariu,
Labiau nepritariu Visiškai
pritariu
nei nepritariu
nei nepritariu
nei pritariu
nepritariu
☐
☐
☐
☐
☐
3.3.3. Sistemiškai vykdome veiklos tobulinimą, paremtą suinteresuotųjų šalių įtraukimu ir
objektyvia vertinimo informacija
Vienoje eilutėje pažymėkite vieną geriausiai tinkantį atsakymo variantą:

- sudarome palankias sąlygas visiems
darbuotojams aktyviai dalyvauti gerinant
paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimą
- skatiname visus darbuotojus aktyviai
dalyvauti gerinant paslaugų kokybę ir
asmenų aptarnavimą
- pagrįstus darbuotojų tobulinimo siūlymus
dėl įstaigos veiklos objektyviai įvertiname ir
efektyviai įgyvendiname
- sistemingai tobuliname paslaugas
atsižvelgdami į konsultavimosi su klientais,
klientų tyrimus ir grįžtamojo ryšio
informaciją
- tobuliname paslaugas atsižvelgdami į
paslaugų teikimo kanalų (būdų) vertinimo
rezultatus
- proaktyviai tobuliname informacijos
pateikimo būdus ir komunikavimo metodus
atsižvelgdami į grįžtamojo ryšio informaciją
- analizuojame klientų skundų priežastis ir
jas šaliname atlikdami paslaugų tobulinimo
veiksmus
- tobuliname paslaugas, kad patenkintume
sunkiai prieinamų ir nepalankioje padėtyje
esančių klientų (1) poreikius
- palyginimo su kitų panašių organizacijų
veikla informaciją tinkamai panaudojame
teikiamų paslaugų tobulinimui
- mokomės iš gerųjų mūsų įstaigos ir kitų
organizacijų patirčių

Visiškai
pritariu

Labiau
pritariu
nei
nepritariu

Nei
pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu
nei pritariu

Visiškai
nepritariu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimas:
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1. sunkiai prieinami ir nepalankioje padėtyje esantys klientai: neįgalieji, socialinės rizikos grupių atstovai, asmenys, susiduriantys su
reikšmingomis paslaugų prieinamumo kliūtimis ar pan.

IV. VEIKLOS REZULTATAI
4.1. Klientų srities rezultatai
4.1.1. Vertiname klientų pasitenkinimą pagal klientų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
metodiką
4.1.1.1. Mūsų įstaigos pastarųjų metų klientų pasitenkinimo indekso reikšmė (konvertuota į 100
balų skalę):
Nuo 85
Nuo 75 iki Nuo 65 iki Nuo 55 iki Žemiau kaip Nematuojame Negaliu
iki 100
84
74
64
55
klientų
atsakyti
pasitenkinimo (nurodykite
indekso
priežastį)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimas:
1. indeksas apskaičiuojamas taikant Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso metodiką (patvirtinta LR vidaus reikalų
ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339) (prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.843>).

4.1.2. Vertiname klientų pasitenkinimo dinamiką
4.1.2.1. Mūsų įstaigos klientų pasitenkinimo lygis praėjusiais metais lyginant su ankstesniu
vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo Nepakito Suprastėjo Reikšmingai Nematuojame Negaliu
pagerėjo
arba
suprastėjo
atsakyti
beveik
(nurodykite
nepakito
priežastį)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimai:
1. Indeksas apskaičiuojamas taikant Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso metodiką (patvirtinta LR vidaus reikalų ministro
2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339) (prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.843>):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6 balų (imtinai) ir daugiau (100 balų skalėje);
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2 balais - iki 5,99 balų (100 balų skalėje);
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2 balais imtinai (100 balų skalėje);
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2 balais - iki 5,99 balų (100 balų skalėje);
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6 balų (imtinai) ir daugiau (100 balų skalėje).

4.1.3. Vertiname paslaugų kokybės ir aptarnavimo parametrų dinamiką
4.1.3.1. Mūsų įstaigos didžiosios dalies prioritetinių paslaugų kokybės ir aptarnavimo kokybės
parametrų (pavyzdžiui, trukmės ar kt.) lygis praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių
metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo Nepakito Suprastėjo Reikšmingai Nematuojame Negaliu
pagerėjo
arba
suprastėjo
atsakyti
beveik
(nurodykite
nepakito
priežastį)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimai (100% skalėje):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6% (imtinai) ir daugiau;
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2% imtinai;
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.

4.1.4. Vertiname klientų skundų valdymo dinamiką
4.1.4.1. Mūsų įstaigoje klientų skundų valdymo rezultatyvumas praėjusiais metais lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
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Reikšmingai Pagerėjo
pagerėjo
☐

☐

Nepakito
arba
beveik
nepakito
☐

Suprastėjo

Reikšmingai
suprastėjo

☐

☐

Nevertiname Negaliu
atsakyti
(nurodykite
priežastį)
☐
☐

4.1.5. Vertiname slapto kliento tyrimų rezultatų dinamiką
4.1.5.1. Mūsų įstaigoje paslaugų ir aptarnavimo kokybė, remiantis slapto kliento tyrimų
rezultatais, praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
arba
suprastėjo
atsakyti
beveik
(nurodykite
nepakito
priežastį)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.1.6. Vertiname kitus mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatus
Visiškai
Labiau
Nei pritariu,
Labiau
Visiškai
Netiriame
4.1.6.1. Mūsų įstaigos klientų
pritariu
pritariu nei
nei
nepritariu nei nepritariu
apklausų duomenys rodo, kad:
nepritariu
nepritariu
pritariu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų teikimo procesu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų
teikimo
trukmėmis
- klientai patenkinti jiems ☐
☐
☐
☐
☐
☐
suteikiama informacija
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų prieinamumu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
informacijos prieinamumu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
darbuotojų profesionalumu
4.1.7. Lyginame mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatus su kitų
organizacijų rezultatais
4.1.7.1. Mūsų įstaigos veiklos rezultatai, susiję su paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybe, atrodo
gerai, palyginus juos su panašių organizacijų veiklos rezultatais
Visiškai
Labiau pritariu Nei pritariu,
Labiau
Visiškai
Netiriame
pritariu
nei nepritariu
nei nepritariu nepritariu nei
nepritariu
pritariu
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.2. Darbuotojų srities rezultatai
4.2.1. Vertiname darbuotojų pasitenkinimo įstaiga dinamiką
4.2.1.1. Mūsų įstaigos darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygis praėjusiais metais lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
arba
suprastėjo
atsakyti
beveik
(nurodykite
nepakito
priežastį)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Paaiškinimai (100% skalėje):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6% (imtinai) ir daugiau;
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2% imtinai;
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.

4.3. Partnerių ir tiekėjų srities rezultatai
4.3.1. Vertiname pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla dinamiką
4.3.1.1. Mūsų įstaigos atstovų vertinimu ir (arba) klientų vertinimu, pasitenkinimo lygis tiekėjų ir
(arba) partnerių veikla (bendradarbiaujant teikiant paslaugas ir (arba) aptarnaujant klientus)
praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
arba
suprastėjo
atsakyti
beveik
(nurodykite
nepakito
priežastį)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimai (100% skalėje):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6% (imtinai) ir daugiau;
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2% imtinai;
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.

V. ATVIRI KLAUSIMAI, SKIRTI SKATINTI PASIDALINIMĄ GEROSIOMIS
PATIRTIMIS (PRAKTIKOMIS)
5.1.Apibūdinkite Jūsų įstaigos per pastaruosius 5 metus įdiegtas / pritaikytas svarbiausias priemones,
sprendimus ar veiklos patobulinimus, kurie reikšmingiausiai pagerino asmenų aptarnavimą,
paslaugų teikimo kokybę ir (arba) veiklos efektyvumą, įstaigos kuriamą vertę ir naudą bei
apibūdinkite pasiektus rezultatus tai įdiegus / pritaikius.
5.2.Kokių vadybos, asmenų aptarnavimo, veiklos modelių, procesų ir išteklių, sprendimų, gerųjų
praktikų pavyzdžių Jūsų įstaigai labiausiai trūksta ir Jūsų įstaiga norėtų papildomos informacijos,
gerųjų praktikos vizitų ar išorinės pagalbos, siekiant galimo šių sprendimų pritaikymo Jūsų
įstaigoje.
5.3.Apibūdinkite pagrindinius iššūkius, kylančius Jūsų įstaigos veikloje (susijusius su asmenų
aptarnavimu, paslaugų kokybe ir įstaigos veiklos efektyvumu, procesais ir ištekliais).
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Priedas Nr. 4. Bandomosios viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo klausimynas
su klausimų kodais
I. KLIENTŲ SUPRATIMAS
1.1. KLIENTŲ POREIKIŲ IR PASITENKINIMO VERTINIMAS
1.1.1. Turime išsamų supratimą apie esamų ir potencialių klientų grupių ypatumus
1.1.1.1. Įstaigos klientai (1) skirstomi į grupes (segmentus) pagal
Taip – 3
Ne – 0
jiems būdingus požymius (2)
☐
☐
Paaiškinimai:
1. klientas – fizinis asmuo arba, organizacija (pvz., pirkėjas, lankytojas, užsakytojas ar kt. paslaugos prašytojas), kuris galėtų
gauti arba gauna jam reikalingą paslaugą;
2. klientų skirstymas į grupes (segmentus) yra veikla, kurios metu siekiant geriau nustatyti atskirų klientų grupių poreikius
nustatomos įstaigos klientų grupės, pavyzdžiui, pagal: lyties, amžiaus, išsilavinimo, asmens tipo (juridinis, fizinis), pajamų,
spec. poreikių turėjimo, elgsenos ar kitus požymius.

1.1.2. Tiriame klientų grupes, kad geriau suprastume jų poreikius, lūkesčius ir pageidavimus
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Netaikome
Planuojame
Taikome
Vertiname
Tobuliname
Nuolat
1.1.2.1. Taikome šiuos
ir
taikyti
tyrimų
tyrimų
mokomės iš
–1
kiekybinius ir kokybinius tyrimų neplanuoja – 1
rezultatyvu
vykdymą
kitų
me taikyti
mą (15)
organizacijų
(duomenų rinkimo ir analizės)
–1
vykdomos
–
0
–
1
metodus, kad geriau suprastume
tyrimų
veiklos
mūsų įstaigos klientus ir jų
–1
poreikius (1):
- periodines klientų
☐
☐
☐
☐
☐
☐
apklausas (2)
- klientų apklausas iš karto ☐
☐
☐
☐
☐
☐
po paslaugos suteikimo
(3)
- klientų stebėjimą (4)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
- klientų profilių aprašymą ☐
☐
☐
☐
☐
☐
(5)
- klientų kelionės
☐
☐
☐
☐
☐
☐
žemėlapius (6)
- giluminius interviu su
☐
☐
☐
☐
☐
☐
klientais (7)
- fokusuotų grupių
☐
☐
☐
☐
☐
☐
diskusijas (8)
- klientų forumus (9)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
- analizuojame klientų
☐
☐
☐
☐
☐
☐
apklausų respondentų
atsakymų pasiskirstymo
skirtumus skirtingose
respondentų grupėse
(lyties, amžiaus, pajamų
ir kt.), kad nustatytume
skirtingų klientų grupių
profilius, jų
pasitenkinimą
paslaugomis, lūkesčius ar
poreikius
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1.1.2.1. Taikome šiuos
kiekybinius ir kokybinius tyrimų
(duomenų rinkimo ir analizės)
metodus, kad geriau suprastume
mūsų įstaigos klientus ir jų
poreikius (1):
- analizuojame klientų
apklausų respondentų atsakymus
panaudodami klasterinę analizę,
tam kad nustatytume skirtingų
klientų grupių profilius, jų
pasitenkinimą paslaugomis,
lūkesčius ar poreikius (10)
- vertiname paslaugos kokybės
elementų reikšmę klientų
pasitenkinimui panaudodami
statistinės regresinės analizės ar
kt. metodus (11)
- nustatome klientų
aptarnavimo ir paslaugų kokybės
probleminius veiksnius
panaudodami priežasčiųpasekmių diagramos (12), „5
kodėl?“ (13) ar kitus metodus
- taikome aukščiau pateiktus ir
(arba) kitus metodus, siekdami
ištirti ir nustatyti sunkiai
prieinamų ir nepalankioje
padėtyje esančių klientų grupių
poreikius (14)
- kitus metodus (įrašykite)

Netaikome
ir
neplanuoja
me taikyti

Planuojame
taikyti

–1

Taikome

–1

–0

Vertiname
tyrimų
rezultatyvu
mą (15)

–1

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

–1

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
vykdomos
tyrimų
veiklos

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. skiltyje „kita” rašykite tik „aktyvius” duomenų rinkimo metodus, kuriuos taikant informacijos ir duomenų gavimą
inicijuoja pati įstaiga, t. y. nerašykite „pasyvių” grįžtamojo ryšio rinkimo metodų, kuriuos taikant paprastai klientas
pirmasis savo iniciatyva teikia informaciją ir kurie yra pažymėti žemiau klausime 1.1.4.1. (t. y. nerašykite: tiriame
klientų grupių poreikius panaudodami šią grįžtamojo ryšio informaciją: laiškus; komentarus; skundus; forumus;
pasiūlymus atsiliepimų dėžutėse bei kt. (pvz., bendraujame žodžiu prieš arba po paslaugos; kviečiame į atvirus
posėdžius / projektų pristatymus, kad išgirsti kliento nuomonę ir pan.);
2. klientų apklausos gali būti vykdomos internetu, telefonu arba paštu. Kad būtų įmanoma atlikti reprezentatyvias klientų
apklausas, įstaiga turi turėti pilną potencialių klientų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis;
3. klientų apklausos iš karto po paslaugos suteikimo, pavyzdžiui, klientas paraginamas paspausti aptarnavimo ir (arba)
paslaugos kokybės įvertinimo mygtuką (pvz., „šypsenėlę“), juos aptarnaujantys darbuotojai klientams pateikia
apklausos anketas (jei paslaugos buvo teikiamos atvykus į įstaigą), užduoda klausimus telefonu (jei paslaugos buvo
teikiamos telefonu), siunčia anketas elektroniniu paštu (jei paslaugos buvo teikiamos elektroniniu paštu), pateikia jas
interneto svetainėje (jei paslaugos buvo teikiamos elektroniniu būdu panaudojant interneto platformą) arba
išmaniajame telefone (jei paslaugos buvo teikiamos per mobiliąją aplikaciją);
4. klientų stebėjimas – klientų, kurių prašoma garsiai išsakyti savo mintis tuomet, kai paslaugos teikimo eigoje jie atlieka
tam tikrus veiksmus, išklausymas ir jų minčių užrašymas. Šį metodą galima taikyti ir tuomet, kai su tyrėju vienu metu
kalbasi keletas klientų. Tokiu būdu stebint klientus, siekiama gauti atsakymus į šiuos klausimus: „Kokius veiksmus
atlieka klientai ir kodėl? Kokias priemones jie naudoja ir su kokiais žmonėmis bendrauja? Kokiose erdvėse teikiama
paslauga?; Kokia informacija yra prieinama klientams? Kas jiems nepatinka? Kokie yra jų poreikiai ir norai?”;
5. kelionės žemėlapis (angl. customer journey mapping) – priemonė, skirta ištirti kliento patirtį naudojantis paslaugomis
(jų rinkiniu) ir atspindėti sukeltą emocinę reakciją nuo pirmojo kontakto iki proceso pabaigoje gauto rezultato. Tai
naudingas įrankis mėginant aprašyti klientų patirtį, sukeltas mintis ir reakcijas naudojantis viešosiomis paslaugomis;
6. kliento profilis (angl. Persona) yra tam tikrą klientų grupę apibūdinantis, jos tipines savybes įkūnijantis personažas,
kuris sukuriamas interpretuojant „klientų balso“ stebėsenos, taip pat klientų stebėjimo, apklausų ir kitų duomenų
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

šaltinių informaciją. Sudarant klientų profilius, nurodomi vardas, amžius, profesija, gyvenamoji vieta, laisvalaikio
praleidimo būdai, pomėgiai ir interesai, taip pat poreikiai ir lūkesčiai;
giluminiai interviu su klientais – metodas, kai kalbantis su klientais individualiai gaunama išsami ir detali informacija
apie teikiamų paslaugų vertinimus, klientų požiūrius ir lūkesčius. Rekomenduotina naudoti siekiant gauti tam tikrą
specifinę informaciją, kuriant naujas paslaugas, diegiant procesus;
fokusuotų grupių diskusijose (angl. focus group) paprastai dalyvauja 6-12 žmonių, ir joms vadovauja nešališki
moderatoriai. Fokusuotų grupių diskusijos gali būti organizuojamos su klientais ir (arba) ekspertais siekiant gauti
grįžtamąjį ryšį apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, klientų poreikius ir generuoti idėjas paslaugų tobulinimui.
Klientų forumai suteikia galimybę klientams įsitraukti į paslaugos planavimą, projektavimą ir vertinimą. Skirtingai nei
fokusuotų grupių atveju, forumų organizavimui apmokyti moderatoriai nėra reikalingi, tačiau rekomenduojama
forumo diskusijose taikyti įvairius grupinio darbo ir kūrybinio mąstymo metodus (pvz., smegenų šturmą, panašumo
diagramą, nominalių grupių techniką ir kt.);
klasterinė analizė (angl. cluster analysis) – statistinės analizės metodas, kuris grupuoja apklausos respondentus taip,
kad į vienos grupės respondentai yra labiau panašūs tarpusavyje savo atsakymais į tam tikrus apklausos klausimus nei
respondentai, priskirti kitoms grupėms;
skirtingi paslaugų kokybės veiksniai (trukmė, prieinamumas, patikimumas, saugumas ir kt.) gali būti daugiau ar mažiau
svarbūs klientams. Kokybės veiksnių analizė (pvz., panaudojant statistinės analizės techniką – regresinę analizę) leidžia
nustatyti, kurie veiksniai reikšmingai paveikia klientų pasitenkinimą ir imtis priemonių tiems kokybės elementams
užtikrinti. Arba gali būti prašoma klientų įvertinti atskirų paslaugų, paslaugos arba aptarnavimo elementų svarbą;
priežasčių – pasekmių diagrama (angl. cause-effect diagram) yra vizualizavimo technika, kuri padeda sugrupuoti
galimai kokią nors kokybės problemą sukeliančius veiksnius. Kokybės problema nustatoma, analizuojant kokybinius
arba kiekybinius stebėsenos duomenis;
„5 kodėl?“ (angl. 5 why?) metodas taikomas pakartotinai keliant klausimus „kodėl tai įvyko?“ tol, kol bus surasta
pagrindinė priežastis. Pateikus atsakymą į pirmąjį klausimą „kodėl?“, nustatomas pirmojo lygmens priežastinis
veiksnys. Tuomet keliamas klausimas apie tai, kas nulėmė šį veiksnį, ir atsakymas nurodo antrojo lygmens priežastinį
veiksnį;
sunkiai prieinami ir nepalankioje padėtyje esantys klientai: neįgalieji, socialinės rizikos grupių atstovai, asmenys,
susiduriantys su reikšmingomis paslaugų prieinamumo kliūtimis ar pan.;
rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

1.1.3. Sistemingai renkame ir analizuojame grįžtamojo ryšio informaciją iš klientų
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Netiriame ir
Planuojame Tiriame
1.1.3.1. Tiriame klientų
neplanuojame tirti
–1
grupių poreikius ir (arba)
tirti
–1
pasitenkinimą
–0
panaudodami šią
grįžtamojo ryšio
informaciją:
- laiškus fiziniu
☐
☐
☐
(paprastu) paštu
- elektroninius
☐
☐
☐
laiškus
- komentarus
☐
☐
☐
interneto svetainėje
ir socialiniuose
tinkluose
- skundus
☐
☐
☐
- pasiūlymus
☐
☐
☐
atsiliepimų dėžutėse
- kitą informaciją
☐
☐
☐
(įrašykite) (1)

Vertiname
tyrimų
rezultatyvumą
(2)

–1

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

–1

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
vykdomos
tyrimų
veiklos

☐

☐

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. skiltyje „kita” rašykite tik „pasyvius” duomenų rinkimo metodus, kuriuos taikant paprastai klientas pirmasis savo iniciatyva
teikia informaciją, t. y. nerašykite „aktyvių” duomenų rinkimo metodų, kuriuos taikant informacijos ir duomenų gavimą
inicijuoja pati įstaiga ir kurie yra pažymėti aukščiau klausime 1.1.2.1. (t. y. nerašykite: vykdome periodines klientų apklausas,
klientų stebėjimą, interviu su klientais, fokusuotų grupių diskusijas, apklausas iškart po paslaugos suteikimo (pavyzdžiui,
„šypsenėlių“ ar kito įrankio pagalba) ir pan.).
2. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.
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1.1.4. Užtikriname klientų tyrimų duomenų patikimumą ir analizuojame klientų tyrimų
duomenis ir grįžtamojo ryšio informaciją, kad nustatytume paslaugų teikimo problemines
sritis ir atliktume reikalingus patobulinimus
Vienoje eilutėje pažymėkite vieną geriausiai tinkantį atsakymo variantą:
Visiškai
Labiau
Nei
Labiau
Visiškai
1.1.4.1. Mūsų įstaigos vykdomų klientų
pritariu
pritariu nei
pritariu, nei nepritariu
nepritariu
tyrimų duomenys:
nepritariu
nepritariu
nei pritariu
–4
–0
–3
–2
–1
- patikimi (t. y. tyrimų imtys yra
☐
☐
☐
☐
☐
reprezentatyvios)
- naudojami prioritetinių paslaugų ☐
☐
☐
☐
☐
ir (arba) aptarnavimo sričių
analizei
- naudingi (vertingi) priimant
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų ir (arba) aptarnavimo
tobulinimo sprendimus
1.2. KLIENTŲ ĮTRAUKIMAS IR KONSULTAVIMASIS SU KLIENTAIS
1.2.2. Įgyvendiname bendrakūros principą – klientus įtraukiame į paslaugų kūrimą ir
teikimą
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
1.2.2.1. Įtraukiame klientus į Neįtraukia Planuojame Įtraukiame
me ir
įtraukti
–1
paslaugų bendrakūrą (1):
neplanuoja
–1
-

planavimą
paslaugų kūrimą
(projektavimą)
teikimą

Tobuliname
įtraukimą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

me įtraukti

Vertiname
įtraukimo
rezultatyvu
mą (2)

–0
☐
☐

☐
☐

☐
☐

–1
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

–1

–1

Paaiškinimai:
1. bendrakūra (angl. co-creation) – aktyvus bendradarbiavimas su klientais kuriant individualią ir viešąją vertę; klientai gali
dalyvauti planuodami, projektuodami, teikdami ir vertindami paslaugas;
2. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

II. KOKYBĖS PLANAVIMAS IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS
2.1. LYDERYSTĖ IR KOKYBĖS POLITIKA
2.1.1. Įstaiga vadovaujasi principu, kad svarbiausias yra klientas, o įstaigos vadovai aktyviai
šį įsipareigojimą remia ir atstovauja klientų interesus
2.1.1.1. Įstaigos misiją / veiklos principus / vertybes / viziją
Taip – 3
Ne – 0
nustatančiame vidiniame dokumente (-uose) įtvirtintas orientacijos ☐
☐
į klientus principas (1)
Paaiškinimas:
1. orientacijos į klientus principas – orientavimas suprasti esamus ir būsimus klientų poreikius, prisitaikyti prie
besikeičiančių klientų poreikių ir pastangos juos viršyti.

2.1.1.2. Mūsų įstaigoje:

Visiškai
pritariu

–4
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Labiau
pritariu nei
nepritariu

Nei pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu nei
pritariu

–3

–2

–1

Visiškai
nepritariu

–0

-

-

įstaigos vadovai aktyviai remia ir
įgyvendina orientacijos į klientus
principą (1)
klientų analizės duomenimis
naudojamės rengdami veiklos planus
klientų analizės duomenimis
naudojamės priimdami sprendimus

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimas:
1. aktyviai remia ir įgyvendina orientacijos į klientus principą – skiria reikiamus išteklius, rodo asmeninį pavyzdį, užtikrina
atitinkamus procesus (nurodant organizacijos veiklos kryptį, nustatant įstaigos viziją / vertybes, siekiant nuolatinio įstaigos
tobulinimo, motyvuojant darbuotojus, veiksmingai bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis).

2.1.2. Turime pasitvirtinę politikos nuostatas, procedūras bei jas įgyvendinančius dokumentus,
remiančius visų klientų teisę tikėtis kokybiškų paslaugų bei tinkamai viešiname aktualią
informaciją
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Planuojame
Esame
Vertiname
2.1.2.1. Esame pasitvirtinę Nesame
pasitvirtinę
rengti
pasitvirtinę
rezultatyvu
asmenų aptarnavimo ir
ir
ir taikome
mą (6)
– 0,5
paslaugų kokybės srities
neplanuoja
– 0,5
– 0,5
me rengti
dokumentus arba
–0
informaciją:
- misiją / veiklos principus
/ viziją / vertybes /
kokybės politiką / chartiją
- strateginį veiklos planą
- metinį veiklos planą
- asmenų (klientų)
aptarnavimo standartą (us) (1)
- klientų pasitenkinimo
tikslą (-us)
- paslaugų suteikimo
trukmės standartus ir
tikslus
- kitus paslaugų kokybės
standartus (2)
- stebėsenos, matavimo,
analizės ir vertinimo
metodinius dokumentus
(3)
- skundų nagrinėjimo
tvarką (4)
- skundų nagrinėjimo
standartus ir tikslus
- asmens duomenų
apsaugą
reglamentuojančius
dokumentus
- dokumentą, kuriame
suplanuotos klientų ir

Tobuliname
dokumentus
ir jų
taikymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

– 0,5

– 0,5

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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2.1.2.1. Esame pasitvirtinę
asmenų aptarnavimo ir
paslaugų kokybės srities
dokumentus arba
informaciją:
(arba) kitų suinteresuotųjų
šalių įtraukimo į paslaugų
bendrakūrą (5) priemonės
- veiklos tęstinumo planą
(pvz., dėl veiklos
ekstremalių situacijų ar
kitais kriziniais atvejais)
- mokymų planą
- viešinimo /
komunikacijos planą
- kitus dokumentus
(įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas, procesų
ar procedūrų aprašus, kiti
vadybos sistemą
aprašantys dokumentai ir t.
t.)

Nesame
pasitvirtinę
ir
neplanuoja
me rengti

Planuojame
rengti

– 0,5

Esame
pasitvirtinę
ir taikome

Vertiname
rezultatyvu
mą (6)

– 0,5

Tobuliname
dokumentus
ir jų
taikymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

– 0,5

– 0,5

– 0,5

–0

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. asmenų (klientų) aptarnavimo standartas – tai elgesio principų ir pavyzdžių rinkinys, kuris apima visas įstaigai aktualias
aptarnavimo proceso dalis. Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo
sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje jis bus parengtas /
adaptuotas iki 120-čiai įstaigų (kreipiantis į Vidaus reikalų ministeriją galite pasitikslinti, ar Jūsų įstaiga yra šiame
sąraše);
2. paslaugų kokybės standarto pavyzdys – socialinių paslaugų gavėjams suteikiame reikalingą informaciją ir padedame jiems
patiems priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimo kokybei;
3. stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo srities dokumento pavyzdys – paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos
bei vertinimo metodika;
4. skundų nagrinėjimo tvarka gali būti parengta vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (prieiga per internetą: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr>);
5. bendrakūra (angl. co-creation) – aktyvus bendradarbiavimas su klientais kuriant individualią ir viešąją vertę. Klientai gali
dalyvauti planuodami, projektuodami, teikdami ir vertindami paslaugas;
6. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.1.2.2. Viešiname asmenų aptarnavimo ir paslaugų
kokybės srities dokumentus ir informaciją:

Dokumentai ir informacija:
- misiją / veiklos principus / viziją / vertybes /
kokybės politiką / chartiją
- strateginį veiklos planą
- metinį veiklos planą
- asmenų (klientų) aptarnavimo standartą (us) (1)
- klientų pasitenkinimo tikslą (-us)
- paslaugų suteikimo trukmės standartus
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Skelbiame
viešai
pilna
apimtimi

–1

Skelbiame
viešai,
tačiau
nepilna
apimtimi

Neskelbiame

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

–0

Dokumento
/
informacijos
neturime

–0

– 0,5

2.1.2.2. Viešiname asmenų aptarnavimo ir paslaugų
kokybės srities dokumentus ir informaciją:

Skelbiame
viešai
pilna
apimtimi

–1
kitus paslaugų kokybės standartus (2)
stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo
srities dokumentus (3)
- skundų nagrinėjimo tvarką (4)
- skundų nagrinėjimo standartus ir tikslus
- asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius dokumentus
- dokumentą, kuriame suplanuotos klientų ir
(arba) kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimo į
paslaugų bendrakūrą (5) priemonės
- mokymų planą
- viešinimo / komunikacijos planą
- kitus dokumentus (įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas, procesų ar procedūrų
aprašus, kiti vadybos sistemą aprašantys
dokumentai ir t. t.)
Ataskaitos / rezultatai / informacija:
- apie tai, kokios yra mūsų paslaugos
- apie tai, kaip su mumis susisiekti
- apie tai, kad kokie asmenys yra atsakingi už
teikiamas paslaugas
- apie mokamų paslaugų kainas ir (arba)
informaciją apie tai, kad paslaugos
nemokamos
- klientų poreikių ir pasitenkinimo tyrimų
ataskaitas / rezultatus
- informaciją, kaip mūsų veikla atitinka
asmenų (klientų) aptarnavimo standartą (us)
- informaciją, kaip mūsų veikla atitinka
paslaugų suteikimo trukmės standartus
- informaciją, kaip mūsų veikla atitinka kitus
paslaugų kokybės standartus
- mūsų įstaigos atliktus veiklos tobulinimo
veiksmus
- mūsų įstaigos gerosios patirties pavyzdžius
-

Skelbiame
viešai,
tačiau
nepilna
apimtimi

Neskelbiame

–0

Dokumento
/
informacijos
neturime

–0

☐
☐

– 0,5
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. asmenų (klientų) aptarnavimo standartas – tai elgesio principų ir pavyzdžių rinkinys, kuris apima visas įstaigai aktualias
aptarnavimo proceso dalis. Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo
sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje jis bus parengtas /
adaptuotas 120-čiai įstaigų (kreipiantis į Vidaus reikalų ministeriją galite pasitikslinti, ar Jūsų įstaiga yra šiame sąraše);
2. paslaugų kokybės standarto pavyzdys – socialinių paslaugų gavėjams suteikiame reikalingą informaciją ir padedame jiems
patiems priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimo kokybei;
3. stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo srities dokumento pavyzdys – paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos
bei vertinimo metodika;
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4.

5.

skundų nagrinėjimo tvarka gali būti parengta vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (prieiga per internetą: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr>);
bendrakūra (angl. co-creation) – aktyvus bendradarbiavimas su klientais kuriant individualią ir viešąją vertę. Klientai gali
dalyvauti planuodami, projektuodami, teikdami ir vertindami paslaugas.

2.1.3. Nustatome suinteresuotąsias šalis bei tiriame jų poreikius, ir organizuojame tinkamą
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į procesus, svarbius paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Neįgyvendiname Planuojame Įgyvendiname Vertiname
Tobuliname
Nuolat
2.1.3.1. Mūsų
ir neplanuojame
įgyvendinti – 1
šios veiklos
šios veiklos
mokomės iš
įstaigoje:
įgyvendinti
įgyvendinimo įgyvendinimą kitų
–1
rezultatyvumą – 1
organizacijų
–0
šios veiklos
(2) – 1
vykdymo

- nustatome
☐
suinteresuotąsias
šalis (1), svarbias
paslaugų ir (arba)
aptarnavimo kokybei
- nustatome šių
☐
suinteresuotųjų šalių
reikalavimus,
svarbius paslaugų ir
(arba) aptarnavimo
kokybei
- konsultuojamės ir ☐
įtraukiame
suinteresuotąsias
šalis į mūsų įstaigos
veiklos tikslų,
uždavinių,
dokumentų (svarbių
paslaugų ir (arba)
aptarnavimo
kokybei) nustatymą,
peržiūrą ir keitimą

☐

☐

☐

☐

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimai:
1. suinteresuotoji šalis (angl. stakeholder) – asmuo (pvz., darbuotojas, klientas, gyventojas) ar organizacija (pvz., verslo,
nevyriausybinė, viešojo sektoriaus organizacija), kuri yra susijusi su įstaiga ir yra jos veikiama, todėl domisi įstaigos
veikla ir gali daryti poveikį jos sprendimams;
2. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.1.4. Užtikriname veiksmingą bendradarbiavimą su tiekėjais ir partneriais
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
2.1.4.1. Mūsų įstaiga bendradarbiauja su tiekėjais ir (arba) partneriais teikdama paslaugas ir
(arba) aptarnaudama klientus:
Nebendradarbiaujame
ir neplanuojame
bendradarbiauti –

☐

0

Planuojame
bendradarbiauti –

Bendradarbiaujame

1

–1

Vertiname
bendradarbiavimo
rezultatyvumą (2)

–1
☐

☐

☐

Tobuliname
bendradarbiavimą

–1

Nuolat mokomės iš
kitų organizacijų
vykdomos
bendradarbiavimo
veiklos –

☐

1

☐

Paaiškinimai:
1. į šią sritį patenka išorės tiekiamų procesų, produktų ir teikiamų paslaugų valdymas (t. y. veiklos ranga, kuomet paslaugas
ir (arba) aptarnavimą teikia ne įstaigos darbuotojai, o kiti tiekėjai ar partneriai, (angl. outsourcing), pvz., paslaugos,
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2.

darbai ir produktai įsigyjami viešųjų pirkimų būdu (pvz., savivaldybė iš išorės įsigyja viešųjų pirkimų būdu arba pagal
bendradarbiavimo sutartį organizuoja pirminės teisinės pagalbos paslaugą));
rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.2. PERSONALO VALDYMAS
2.2.1. Užtikriname, kad mūsų įstaigos darbuotojams orientacija į klientą būtų prioritetas
2.2.1.1. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas
Taip – 2
Ne – 0
paslaugas esame įtvirtinę visų darbuotojų pareigybių aprašymuose
☐
☐
(pareiginiuose nuostatuose) ir kvalifikaciniuose reikalavimuose
2.2.1.2. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas
Taip – 2
Ne – 0
paslaugas esame įtvirtinę klientus aptarnaujančių darbuotojų
☐
☐
pareigybių aprašymuose (pareiginiuose nuostatuose) ir
kvalifikaciniuose reikalavimuose
Pavyzdys: šių įsipareigojimų apibrėžimas gali būti atliekamas vadovaujantis valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo
metodika (prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1d27480f6ee11e89fcaa4a4a9822176>).

2.2.1.3. Įstaigos
vadovybė užtikrina
darbuotojų
kompetencijų ugdymą
paslaugų ir
aptarnavimo kokybės
srityse:
- visų
darbuotojų
- klientus
aptarnaujančių
darbuotojų

Neįgyvendiname
ir neplanuojame
užtikrinti

–0

Planuojame
užtikrinti

–1

Užtikriname

–1

Vertiname
užtikrinimo
rezultatyvumą
(1) – 1

Tobuliname
užtikrinimą

–1

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
šios veiklos
vykdymo

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimas:
1. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

2.2.2. Užtikriname darbuotojų profesionalumą aptarnaujant klientus
2.2.2.1. Mūsų darbuotojai turi reikalingas kompetencijas, kad galėtų profesionaliai
suteikti paslaugas ir (arba) aptarnauti klientus
Visiškai
Labiau pritariu Nei pritariu,
Labiau nepritariu Visiškai
pritariu – 4
nei nepritariu
nei nepritariu
nei pritariu – 1
nepritariu – 0
–3
–2
☐
☐
☐
☐
☐
2.2.3. Vertiname darbuotojus atsižvelgdami į klientų pasitenkinimo ir aptarnavimo kokybės
kriterijus
2.2.3.1. Į visų darbuotojų veiklos vertinimą yra įtraukta klientų
Taip – 2
Ne – 0
aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas, arba sukurta vertė / ☐
☐
nauda klientams
2.2.3.2. Į klientus aptarnaujančių darbuotojų veiklos vertinimą
yra įtraukta klientų aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas,
arba sukurta vertė / nauda klientams

Taip – 2
☐

Ne – 0
☐

III. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TOBULINIMAS
3.1. PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO PROCESAI
3.1.1. Paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo procesus organizuojame taip, kad klientų
kontaktų su įstaigą skaičius būtų optimalus
111

3.1.1.1. Mūsų įstaigoje paslaugų teikimo ir
(arba) aptarnavimo procesai organizuoti:

-

-

kiek įmanoma sumažinant kliento (ų) kontaktų skaičių su skirtingais
darbuotojais
kiek įmanoma sumažinant paslaugai
suteikti reikalingų kontaktų su
klientu (-ais) skaičių

Visiškai
pritariu

–4

Labiau
pritariu nei
nepritariu

–3

Nei
pritariu,
nei
nepritariu

☐

☐

–2
☐

☐

☐

☐

-

-

-

-

klientui
atvykus į
įstaigą
elektroniniu
paštu
fiziniu
(paprastu)
paštu
telefonu
elektroniniu
būdu per
interneto
platformą
socialiniais
tinklais
išmanaus
telefono
aplikacijose
kitais būdais
(įrašykite)

–0

–1
☐

☐

☐

☐

3.2. PRIEINAMUMAS
3.2.1. Bendraujame su klientais jiems patogiais būdais ir tobuliname aptarnavimą
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Tobuliname
3.2.1.1. Bendraujame Nebendraujame Planuojame Bendraujame Vertiname
ir
bendrauti
šiuo būdu
bendravimo
bendravimą
su klientais šiais
neplanuojame
šiuo būdu
šiuo
būdu
šiuo būdu
–1
skirtingais būdais:
bendrauti šiuo
rezultatyvumą – 1
–1
būdu
(1) – 1
–0
-

Visiškai
nepritariu

Labiau
nepritariu
nei pritariu

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
bendravimo
šiuo būdu

☐

☐

☐

☐

☐

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Pastaba:
1. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis.

3.2.2. Užtikriname kokybišką fizinę aplinką
3.2.2.1. Mūsų įstaigos fizinė infrastruktūra
(patalpos ir kt.) klientams ir darbuotojams
kokybiškai įrengta (1):
-

klientams (7)
darbuotojams (7)

Visiškai
pritariu
(2) – 4

Labiau
pritariu nei
nepritariu
(3) – 3

Nei
pritariu,
nei
nepritariu
(4) – 2

Labiau
nepritariu
nei pritariu
(5) – 1

Visiškai
nepritariu
(6) – 0

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Paaiškinimai:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

objektyviam atsakymų pateikimui rekomenduojame Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM užsakymu parengtą
patikros lapą, skirtą paslaugų prieinamumo sąlygoms vertinti ir tobulinti (prieiga per internetą: <http://www.ndt.lt/wpcontent/uploads/UD-PATIKROS-LAPAS-2020-04-04-2020-05-20.xls>);
pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta visoje įstaigoje kartu su jos teritoriniais padaliniais (jei tokių yra);
pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta didžiojoje dalyje įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių;
pvz., įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių fizinė aplinka patogiai įrengta iš dalies;
pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta tik nedidelėje dalyje įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių;
pvz., fizinė aplinka nėra patogiai įrengta visoje įstaigos su jos teritoriniais padaliniais;
įskaitant sunkiai prieinamus ir nepalankioje padėtyje esančius klientus / darbuotojus: neįgalieji, socialinės rizikos grupių
atstovai, asmenys, susiduriantys su reikšmingomis paslaugų prieinamumo kliūtimis ar pan.

3.3. PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO VERTINIMAS IR TOBULINIMAS
3.3.1. Sistemiškai vykdome tyrimus ir renkame informaciją apie paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo kokybę
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Netiriame ir
Planuojame
Tiriame
Vertiname
Tobuliname Nuolat
3.3.1.1. Tiriame:
neplanuojame
tirti
tyrimų
tyrimų
mokomės iš
–1
rezultatyvumą vykdymą
kitų
tirti – 0
–1
organizacijų
(1) – 1
–1
šių tyrimų
vykdymo

-

-

-

-

atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų
aptarnavimo
standartams ir
pan.) atlikdami
slapto kliento
tyrimus
atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų
aptarnavimo
standartams ir
pan.) atlikdami
kitus tyrimus
ar taikydami
kitus metodus
(įrašykite kitus
taikomus
metodus)
skundų
valdymo
kokybę
darbuotojų
pasitenkinimą
mūsų įstaigos
atstovų ir
(arba) klientų
pasitenkinimą

☐

☐

☐

☐

☐

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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3.3.1.1. Tiriame:

Netiriame ir
neplanuojame
tirti – 0

Planuojame
tirti

–1

Tiriame

–1

Vertiname
tyrimų
rezultatyvumą
(1) – 1

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

–1

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
šių tyrimų
vykdymo

–1
partnerių ir
(arba) tiekėjų
veikla (2)
Paaiškinimai:
1. rezultatyvumas – planuotos veiklos įgyvendinimo ir planuotų rezultatų pasiekimo laipsnis;
2. į šią sritį patenka išorės tiekiamų procesų, produktų ir teikiamų paslaugų valdymas (t. y. veiklos ranga, kuomet paslaugas
ir (arba) aptarnavimą teikia ne įstaigos darbuotojai, o kiti tiekėjai ar partneriai, (angl. outsourcing), pvz., paslaugos,
darbai ir produktai įsigyjami viešųjų pirkimų būdu (pvz., savivaldybė iš išorės įsigyja viešųjų pirkimų būdu arba pagal
bendradarbiavimo sutartį organizuoja pirminės teisinės pagalbos paslaugą)).

3.3.2. Tiriame paslaugų teikimo ir aptarnavimo kokybės trūkumus ir neatitiktis,
analizuojame jų priežastis ir imamės veiksmų joms pašalinti
3.3.2.1. Mūsų įstaigoje nustatomi veiklos trūkumai ir neatitiktys, susijusios su paslaugų
kokybe ir asmenų aptarnavimu, analizuojamos jų priežastys ir imamasi veiksmų joms
pašalinti
Visiškai
Labiau pritariu
Nei pritariu,
Labiau nepritariu Visiškai
pritariu – 4
nei nepritariu
nei nepritariu
nei pritariu
nepritariu
–3
–2
–1
–0
☐
☐
☐
☐
☐
3.3.3. Sistemiškai vykdome veiklos tobulinimą, paremtą suinteresuotųjų šalių įtraukimu ir
objektyvia vertinimo informacija
Vienoje eilutėje pažymėkite vieną geriausiai tinkantį atsakymo variantą:
Visiškai
pritariu

Labiau
pritariu
nei
nepritariu

Nei
pritariu,
nei
nepritariu

☐

– 1,5
☐

–1
☐

☐

☐

☐

–2
- sudarome palankias sąlygas visiems
darbuotojams aktyviai dalyvauti gerinant
paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimą
- skatiname visus darbuotojus aktyviai
dalyvauti gerinant paslaugų kokybę ir
asmenų aptarnavimą
- pagrįstus darbuotojų tobulinimo siūlymus
dėl įstaigos veiklos objektyviai įvertiname ir
efektyviai įgyvendiname
- sistemingai tobuliname paslaugas
atsižvelgdami į konsultavimosi su klientais,
klientų tyrimus ir grįžtamojo ryšio
informaciją
- tobuliname paslaugas atsižvelgdami į
paslaugų teikimo kanalų (būdų) vertinimo
rezultatus
- proaktyviai tobuliname informacijos
pateikimo būdus ir komunikavimo metodus
atsižvelgdami į grįžtamojo ryšio informaciją

Labiau
nepritariu
nei pritariu

– 0,5

Visiškai
nepritariu

–0

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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- analizuojame klientų skundų priežastis ir
jas šaliname atlikdami paslaugų tobulinimo
veiksmus
- tobuliname paslaugas, kad patenkintume
sunkiai prieinamų ir nepalankioje padėtyje
esančių klientų (1) poreikius
- palyginimo su kitų panašių organizacijų
veikla informaciją tinkamai panaudojame
teikiamų paslaugų tobulinimui
- mokomės iš gerųjų mūsų įstaigos ir kitų
organizacijų patirčių

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Paaiškinimas:
1. sunkiai prieinami ir nepalankioje padėtyje esantys klientai: neįgalieji, socialinės rizikos grupių atstovai, asmenys, susiduriantys su
reikšmingomis paslaugų prieinamumo kliūtimis ar pan.

IV. VEIKLOS REZULTATAI
4.1. Klientų srities rezultatai
4.1.1. Vertiname klientų pasitenkinimą pagal klientų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
metodiką
4.1.1.1. Mūsų įstaigos pastarųjų metų klientų pasitenkinimo indekso reikšmė (konvertuota į 100
balų skalę):
Nuo 85
Nuo 75 iki Nuo 65 iki Nuo 55 iki Žemiau kaip Nematuojame Negaliu
iki 100
84
74
64
55
klientų
atsakyti
– 11
–8
–6
–4
–2
pasitenkinimo (nurodykite
indekso
priežastį)
–0
–0
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimas:
1. indeksas apskaičiuojamas taikant Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso metodiką (patvirtinta LR vidaus reikalų ministro
2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339) (prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.843>).

4.1.2. Vertiname klientų pasitenkinimo dinamiką
4.1.2.1. Mūsų įstaigos klientų pasitenkinimo lygis praėjusiais metais lyginant su ankstesniu
vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo Nepakito Suprastėjo Reikšmingai Nematuojame Negaliu
pagerėjo
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
beveik
–2
(nurodykite
nepakito
priežastį)
–6
–0
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimai:
1. Indeksas apskaičiuojamas taikant Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso metodiką (patvirtinta LR vidaus reikalų ministro
2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339) (prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.843>):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6 balų (imtinai) ir daugiau (100 balų skalėje);
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2 balais - iki 5,99 balų (100 balų skalėje);
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2 balais imtinai (100 balų skalėje);
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2 balais - iki 5,99 balų (100 balų skalėje);
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6 balų (imtinai) ir daugiau (100 balų skalėje).

4.1.3. Vertiname paslaugų kokybės ir aptarnavimo parametrų dinamiką
4.1.3.1. Mūsų įstaigos didžiosios dalies prioritetinių paslaugų kokybės ir aptarnavimo kokybės
parametrų (pavyzdžiui, trukmės ar kt.) lygis praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių
metų laikotarpiu:
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Reikšmingai Pagerėjo
pagerėjo
–8
– 10
☐

☐

Nepakito
arba
beveik
nepakito
–6
☐

Suprastėjo
–4

Reikšmingai
suprastėjo
–2

☐

☐

Nematuojame Negaliu
–0
atsakyti
(nurodykite
priežastį) –
0
☐
☐

Paaiškinimai (100% skalėje):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6% (imtinai) ir daugiau;
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2% imtinai;
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.

4.1.4. Vertiname klientų skundų valdymo dinamiką
4.1.4.1. Mūsų įstaigoje klientų skundų valdymo rezultatyvumas praėjusiais metais lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
beveik
–2
(nurodykite
nepakito
priežastį)
–6
–0
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.1.5. Vertiname slapto kliento tyrimų rezultatų dinamiką
4.1.5.1. Mūsų įstaigoje paslaugų ir aptarnavimo kokybė, remiantis slapto kliento tyrimų
rezultatais, praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
beveik
–2
(nurodykite
nepakito
priežastį)
–6
–0
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.1.6. Vertiname kitus mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatus
Visiškai
Labiau
Nei pritariu,
Labiau
Visiškai
Netiriame
4.1.6.1. Mūsų įstaigos klientų
pritariu
pritariu nei
nei
nepritariu nei nepritariu
–0
apklausų duomenys rodo, kad:
nepritariu
nepritariu
pritariu
–4
–0
–3
–2
–1
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų teikimo procesu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų
teikimo
trukmėmis
- klientai patenkinti jiems ☐
☐
☐
☐
☐
☐
suteikiama informacija
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
paslaugų prieinamumu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
informacijos prieinamumu
- klientai
patenkinti ☐
☐
☐
☐
☐
☐
darbuotojų profesionalumu
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4.1.7. Lyginame mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatus su kitų
organizacijų rezultatais
4.1.7.1. Mūsų įstaigos veiklos rezultatai, susiję su paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybe, atrodo
gerai, palyginus juos su panašių organizacijų veiklos rezultatais
Visiškai
Labiau pritariu Nei pritariu,
Labiau
Visiškai
Netiriame
pritariu
nei nepritariu
nei nepritariu nepritariu nei
nepritariu
–0
–5
–4
–3
pritariu
–1
–2
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.2. Darbuotojų srities rezultatai
4.2.1. Vertiname darbuotojų pasitenkinimo įstaiga dinamiką
4.2.1.1. Mūsų įstaigos darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygis praėjusiais metais lyginant su
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
beveik
–2
(nurodykite
nepakito
priežastį)
–6
–0
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimai (100% skalėje):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6% (imtinai) ir daugiau;
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2% imtinai;
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.

4.3. Partnerių ir tiekėjų srities rezultatai
4.3.1. Vertiname pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla dinamiką
4.3.1.1. Mūsų įstaigos atstovų vertinimu ir (arba) klientų vertinimu, pasitenkinimo lygis tiekėjų ir
(arba) partnerių veikla (bendradarbiaujant teikiant paslaugas ir (arba) aptarnaujant klientus)
praėjusiais metais lyginant su ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname Negaliu
pagerėjo
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
beveik
–2
(nurodykite
nepakito
priežastį)
–6
–0
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paaiškinimai (100% skalėje):
I) reikšmingai pagerėjo – teigiamai nuo 6% (imtinai) ir daugiau;
II) pagerėjo – teigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
III) nepakito arba beveik nepakito ± 2% imtinai;
IV) suprastėjo – neigiamai daugiau kaip 2% - iki 5,99%;
V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.
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Priedas Nr. 5. Viešojo sektoriaus įstaigų gerosios patirtys, poreikis gerosioms patirtims ir iššūkiai
(atsakymai į atvirus klausimus)

Žemiau 3 lentelėje pateikiami bandomosios stebėsenos respondentų atsakymai į atvirus
klausimus:
5.1. Apibūdinkite Jūsų įstaigos per pastaruosius 5 metus įdiegtas / pritaikytas svarbiausias
priemones, sprendimus ar veiklos patobulinimus, kurie reikšmingiausiai pagerino asmenų
aptarnavimą, paslaugų teikimo kokybę ir (arba) veiklos efektyvumą, įstaigos kuriamą vertę ir naudą
bei apibūdinkite pasiektus rezultatus tai įdiegus / pritaikius.
5.2. Kokių vadybos, asmenų aptarnavimo, veiklos modelių, procesų ir išteklių, sprendimų,
gerųjų praktikų pavyzdžių Jūsų įstaigai labiausiai trūksta ir Jūsų įstaiga norėtų papildomos
informacijos, gerųjų praktikos vizitų ar išorinės pagalbos, siekiant galimo šių sprendimų pritaikymo
Jūsų įstaigoje.
5.3. Apibūdinkite pagrindinius iššūkius, kylančius Jūsų įstaigos veikloje (susijusius su
asmenų aptarnavimu, paslaugų kokybe ir įstaigos veiklos efektyvumu, procesais ir ištekliais).

3 lentelė. Viešojo sektoriaus įstaigų gerosios patirtys, poreikis gerosioms patirtims ir iššūkiai
(atsakymai į atvirus klausimus)
Nr.

1.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
I. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su teritoriniais skyriais
Valstybinio
1. Visuose „Sodros“ klientų priimamuosiuose
1. Klientų elgsenos
socialinio draudimo
įdiegta vieninga eilių valdymo sistema.
tyrimų metodikos ir jų
fondo valdyba prie
2. Dauguma paslaugų perkelta į elektroninę
rezultatų pritaikymas
Socialinės apsaugos
erdvę – įdiegti realaus laiko pokalbiai,
klientų aptarnavime
ir darbo ministerijos atnaujintos asmeninė ir draudėjų paskyros,
(gerosios praktikos);
ir teritoriniai skyriai: sukurtas „Sodros“ Facebook puslapis, įdiegtos
2. Klientų poreikių
pensijų anuitetų, individualios veiklos,
tyrimų metodikos
• Vilniaus;
prognozuojamos pensijos ir kt. skaičiuoklės.
(„Focus“ grupių,
• Kauno;
3.
Skambučių
informacijos
centre
įdiegta
giluminių interviu,
• Klaipėdos;
atskambinimo funkcija.
forumų ir kt.
• Panevėžio;
4. Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis –
organizavimas,
• Šiaulių;
Vilniaus,
Kauno
ir
Klaipėdoje
„Sodros“
vykdymas, rezultatų
• Šilalės;
priimamuosiuose klientus konsultuoja ir VMI
apdorojimas,
• Utenos;
bei VLK specialistai.
pritaikymas klientų
• Mažeikių
aptarnavimo veiklos
procese);
3. Agile, Lean veiklos
modelių sėkmingas
pritaikymas klientų
aptarnavimo srityje
(gerosios praktikos);
4. Paslaugų stebėsena ir
jų vystymas
atsižvelgiant į klientų
poreikius (metodikos,
gerosios praktikos);
5. Klientų

118

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
Didelė teisės aktų kaita

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

2.

Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdybos
Alytaus skyrius

Klientų priimamuosiuose įdiegta vieninga eilių
valdymo sistema. Dauguma paslaugų perkelta į
elektroninę erdvę.

3.

Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdybos
Marijampolės
skyrius

4.

Valstybinė
mokesčių inspekcija
prie LR finansų
ministerijos

5.

Vilniaus apskrities
valstybinė mokesčių
inspekcija

6.

Kauno apskrities
valstybinė mokesčių
inspekcija

7.

Klaipėdos apskrities
valstybinė mokesčių
inspekcija

Deklaravimo metu gauti klientų atsiliepimai
leidžia teigti, kad 2020 m. pradėtas naudoti
pajamų deklaracijos pildymo vedlys pagerino
asmenų aptarnavimą ir elektroninių paslaugų
kokybę.

8.

Šiaulių apskrities
valstybinė mokesčių
inspekcija

.

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
pasitenkinimo
stebėjimo metodikos
(NPS, SUS ar kt.) ir jų
pritaikymo
mechanizmai veikloje
siekiant tobulinti
teikiamų paslaugų
kokybę
Klientų poreikių tyrimo
metodikos. Klientų
pasitenkinimo
stebėjimo metodikos ir
jų pritaikymo
mechanizmai veikloje
siekiant tobulinti
teikiamų paslaugų
kokybę

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe

Didelė teisės aktų kaita.

Teisės aktų kaita

II. Valstybinė mokesčių inspekcija su teritoriniais padaliniais
Efektyvus neatitikčių ir rizikų valdymas,
Vadybinių pavyzdžių
procesų matavimas, darbuotojų įtraukimo
bei veiklos modelių,
metodai, tobulinant kokybės vadybos procesus. kaip visų paslaugų ir
aptarnavimo kanalų
procesai, ištekliai
modeliuojami bendrai,
reaguojant į klientų
elgsenos pokyčius bei
migraciją tarp
aptarnavimo kanalų.
Efektyvus neatitikčių ir rizikų valdymas,
Darbuotojų įsitraukimo
procesų matavimas, darbuotojų įtraukimo
stoka, tobulinant
metodai, tobulinant kokybės vadybos procesus. procesus, duomenų
saugos reikalavimai,
kurie riboja galimybę
gauti grįžtamąjį ryšį iš
mūsų klientų.
Efektyvus neatitikčių ir rizikų valdymas,
procesų matavimas, darbuotojų įtraukimo
metodai, tobulinant kokybės vadybos procesus

Efektyvus neatitikčių ir
rizikų valdymas,
procesų matavimas,
darbuotojų įtraukimo
metodai, tobulinant
kokybės vadybos
procesus

Efektyvus neatitikčių ir
rizikų valdymas,
procesų matavimas,
darbuotojų įtraukimo
metodai tobulinant
kokybės vadybos
procesus.
III. Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos
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Darbuotojų įsitraukimo
stoka, tobulinant
procesus, duomenų
saugos reikalavimai,
kurie riboja galimybę
gauti grįžtamąjį ryšį iš
mūsų klientų.

Darbuotojų įsitraukimo,
susijusio su įstaigos
veiklos efektyvumo
gerinimu, stoka.

Darbuotojų įsitraukimo
stoka, tobulinant
procesus, duomenų
saugos reikalavimai,
kurie riboja galimybę
gauti grįžtamąjį ryšį iš
mūsų klientų.
Darbuotojų įsitraukimo
stoka, tobulinant
procesus.

Darbuotojų įsitraukimo
stoka tobulinant
procesus, duomenų
saugos reikalavimai,
kurie riboja galimybę
gauti grįžtamąjį ryšį iš
mūsų klientų.

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

9.

Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos

Skaitmenizuojami veiklos procesai, mažinama
administracinė našta gyventojams, atsisakoma
perteklinių duomenų tvarkymo (popierinių
prašymų pateikimo)

10.

Vilniaus teritorinė
ligonių kasa

Prailgintas asmenų priėmimo laikas.
Sudaryta galimybė gauti užsakytas Europos
sveikatos draudimo korteles paštu.

11.

Kauno teritorinė
ligonių kasa

Siekiant pagerinti teikiamų administracinių
paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems
judėjimo negalią, įrengta įranga padedanti
jiems patekti jiems į Kauno TLK patalpas.
Diegiamos ir pastoviai tobulinamos
informacinės sistemos, leidžiančios
sutrumpinti gyventojų aptarnavimo ir laukimo
trukmę.

12.

Šiaulių teritorinė
ligonių kasa

13.

Panevėžio teritorinė
ligonių kasa

Per pastaruosius 5 metus nediegėme /
netaikėme naujų sprendimų veiklos
tobulinimui.
Nuolat vykdomi darbuotojų mokymai klientų
aptarnavimo srityje keičia darbuotojų požiūrį,
stiprina palankumą ir pagarbą klientui.

14.

Policijos
departamentas prie
Vidaus reikalų
ministerijos

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
Reglamentuotos
gyventojų aptarnavimo
tvarkos

Klientų srautų valdymo
optimizavimas.

Slaptas klientas padėtų
tiksliau nustatyti
tobulintinas sritis.

IV. Policijos departamentas ir kitos policijos įstaigos
Įdiegtos priemonės:
Šiuo metu aktualiausia
1. asmenų aptarnavimas vieno langelio
tai, kas susiję su
principu (t. y. Policijos departamente įkurtas
asmenų, fiziškai
skambučių centras pradėjo centralizuotai
atvykstančių į įstaigas,
aptarnauti visus asmenis, besikreipiančius į bet aptarnavimu (ypač – dėl
kurią Lietuvos policijos įstaigą
grįžtamojo ryšio
telekomunikaciniais kanalais), vadovaujantis
gavimo skirtingais
patvirtintu asmenų aptarnavimo standartu;
kanalais).
2. asmenų aptarnavimo telekomunikaciniais
kanalais kokybės užtikrinimo sistema
(patvirtinti pagrindiniai veiklos vertinimo
rodikliai (angl. KPI), jie įtraukti į darbuotojų
metinį veiklos vertinimą, sukurta skambučių ir
el. laiškų vertinimo metodika (vykdyta aktyvi
įrašų perklausa ir el. laiškų patikra), du metus
iš eilės vykdyti vartotojų nuomonės tyrimai,
nuo 2019 m. įdiegta galimybė asmenims iš
karto po pokalbio su konsultantu įvertinti
aptarnavimo kokybę, atliktas išorinis veiklos
vertinimas ir kt.);
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5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
Įgyvendinti ligonių
kasų konsolidavimą,
pasirengti ir vykdyti
pacientams nustatytos
žalos atlyginimo
sąskaitos
administravimo
funkciją, užbaigti
pagrindinių VLK
duomenų atvėrimą
visuomenei, padidinti
gyventojų,
besinaudojančių VLK
skaitmeninėmis
paslaugomis, aprėptį,
daugiau skaitmenizuoti
paslaugų arba jas
perkelti į aukštesnį
skaitmenizavimo lygį
Naujų informacinių
technologijų trūkumas.
Naudojamų
informacinių sistemų
strigimai.
Darbuotojų gebėjimai
valdyti situaciją
bendraujant su
konfliktiniais klientais,
nors pastoviai vykdomi
mokymai šia tema.

Teisingos gyventojų
nuomonės apie
sveikatos draudimo
sistemą ir sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimo tvarką ir
finansavimą
formavimas.
Pagrindiniai iššūkiai,
kylantys Policijos
departamentui:
1) didelė asmenis
aptarnaujančių
darbuotojų kaita;
2) griežti asmens
duomenų apsaugos
reikalavimai, ženkliai
padidinantys
žmogiškųjų išteklių
poreikį teikiant
duomenis iš
informacinių sistemų ir
registrų (dėl poreikio
nuasmeninti vaizdo
medžiagą);
3) itin dažna teisės aktų
kaita, reikalaujanti
skirti daug laiko žinių
atnaujinimui ir

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
mažinanti galimybę
skirti laiką aptarnavimo
kompetencijų
vystymui.

Mokymų, gerųjų
praktikos vizitų.

- Didinti nusikalstamų
veikų ištyrimą;
- Gerinti reagavimą į
visų kategorijų įvykius
ir t. t.

3. nuolat tobulinama standartizuota asmenis
aptarnaujančių darbuotojų mokymų sistema
(užtikrinanti ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą);
4. kelių etapų standartizuotas asmenis
aptarnaujančių darbuotojų atrankos procesas;
5. Policijos departamente centralizuotas dalies
informacijos iš informacinių sistemų ir registrų
teikimas (nustatyta standartizuota duomenų
išdavimo tvarka, jos įgyvendinimo rodikliai,
kurie įtraukti ir į darbuotojų metinį veiklos
vertinimą, atskiri pažymų išdavimo etapai
robotizuoti (siekiama procesą robotizuoti pilna
apimtimi);
6. patvirtinta asmenų aptarnavimo apskričių
vyriausiuose policijos komisariatuose
tobulinimo koncepcija ir įdiegtas asmenų
aptarnavimo standartas, skirtas asmenų,
atvykstančių į policijos įstaigas, aptarnavimui
unifikuoti;
7. žinių duomenų bazė, kurioje kaupiama visa
asmenų aptarnavimui būtina informacija.
8. Nuolat tobulinamos ir plečiamos policijos
paslaugos gyventojams ir įmonėms dėl kurių
galima kreiptis elektroniniu būdu per Policijos
elektroninių paslaugų portalą
(www.epolicija.lt). Šiuo metu visos policijos
dėl leidimų ginklams, pirotechnikos
priemonėms, sprogmenims, asmens ir turto
saugai, detektyvinei veiklai yra teikiamos
elektroniniu būdu.

15.

Šiaulių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

16.

Panevėžio apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Šios priemonės leido pagerinti vartotojų
pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir
užtikrinti jų standartizavimą ir teikimo
efektyvumą, taip pat - padidinti jų
prieinamumą, sumažinti administracinę naštą
Lietuvos policijos sistemai, įgalino sprendimų,
grįstų paslaugos gavėjų nuomone ir vertinimu,
priėmimą ir kt.
Įsteigtas Asmenų aptarnavimo padalinys
centrinėje įstaigoje, vienas bendras telefono
numeris, kuris teikia informaciją apie visų
policijos įstaigų teikiamas paslaugas,
gyventojus aptarnaujantys darbuotojai
kiekvienoje teritorinėje policijos įstaigoje,
Facebook svetainė
- Į elektroninę erdvę perkeltos licencijavimo
paslaugos;
- Interesantai aptarnaujami vieno langelio
principu;
- Centralizuoti archyvai, daiktinių įrodymų
saugojimas;
- Atnaujinta policijos pastatų infrastruktūra,
prie Rokiškio RPK pastato įrengtas pandusas
neįgaliesiems;
- Užtikrintas psichologo dalyvavimas
nepilnamečių apklausose.
- Atlikti remonto darbai areštinės patalpose;
- Sumažintas policijos valdomų pastatų
skaičius.
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Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

17.

Marijampolės
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

E-policija, galimybė nuotoliniu būdu priimti
asmenų pranešimus. Daugiau funkcionalumų ir
asmenims ir pareigūnams.
E- dėžutės – patogesnis, greitesnis ir
patikimesnis būdas elektroninių pranešimų ir
dokumentų pristatymui fiziniams ir juridiniams
asmenims.

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
Vieno langelio principo
ir gyventojų
aptarnavimo proceso
sutrumpinimas bei
teikiamų paslaugų
perkėlimas į elektroninę
erdvę

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
Asmenų aptarnavimas,
kai jie yra ribinėse ir
kritinėse būklėse

Labiausiai reikėtų vieno
langelio principo
gerosios praktikos
pavyzdžių.

Pagrindiniai iššūkiai
kyla darbe su
asmenimis patekusiais į
kritines gyvenimo
situacijas.

Vieno langelio principo
gerosios praktikos
pavyzdžių.

Pagrindinis iššūkis
susijęs su asmenų
aptarnavimu kyla darbe
su asmenimis
patekusiais į kritines
gyvenimo situacijas.

Dokumentų valdymo sistema – patogesnis,
greitesnis būdas rengti dokumentus, raštus ir
kt., skirti užduotis, taip pat galimybė rasti
reikiamus teisės aktus, jų pakeitimus ir
papildymus.
Sertifikuoti parašai – galimybė greičiau ir
saugiau pasirašyti reikiamus dokumentus.

18.

Tauragės apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

19.

Utenos apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Policijos komisariatuose įsteigtos
administratorių pareigybės, informacijos
teikimas tel. 8700 60200, prašymų, skundų
teikimas per policijos elektroninių paslaugų
sistemą e. policija;
1. E-policija, galimybė nuotoliniu būdu priimti
asmenų pranešimus. Daugiau funkcionalumų ir
asmenims ir pareigūnams.
2. E- dėžutės – patogesnis, greitesnis ir
patikimesnis būdas elektroninių pranešimų ir
dokumentų pristatymui fiziniams ir juridiniams
asmenims.
3. Dokumentų valdymo sistema – patogesnis,
greitesnis būdas rengti dokumentus, raštus ir
kt., skirti užduotis, taip pat galimybė rasti
reikiamus teisės aktus, jų pakeitimus ir
papildymus.
4. Sertifikuoti parašai – galimybė greičiau ir
saugiau pasirašyti reikiamus dokumentus.
5. Struktūriniai pakeitimai – Operatyvaus
valdymo, Veiklos, Reagavimo, administracijos
padalinių optimizavimas, funkcijų
išgryninimas.
Atlikti struktūriniai pakeitimai: policijos
komisariatuose įsteigtos administratorių
pareigybės, administracijos padalinių
optimizavimas, funkcijų išgryninimas.
Informacijos teikimas gyventojams vieningu
tel. numeriu 8 700 60 200, galimybė nuotoliniu
būdu priimti asmenų pranešimus per policijos
elektroninių paslaugų sistemą e. policija.
Daugiau funkcionalumų asmenims ir
darbuotojams.
Darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas: renovuoti
policijos komisariatų pastatai, įrengti
patekimai į pastatus, atsižvelgiant į
nepalankioje padėtyje esančių asmenų
poreikius.
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Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

20.

Alytaus apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK)
patalpose, pirmajame aukšte įrengtas asmenų
aptarnavimo priimamasis. Jame nuo 2018 m.
pradžios dirbo Alytaus aps. VPK Operatyvaus
valdymo skyriaus Klientų aptarnavimo
tarnautojas. Darbuotojas kontroliavo bei
registravo žurnale asmenis, įeinančius į
Alytaus aps. VPK pastatą; aptarnavo asmenis
telefonu, suteikdavo prašomą informaciją,
susijusią su policijos teikiamomis
paslaugomis, informuodavo interesantus apie
asmenų aptarnavimo policijoje tvarką,
struktūrą, darbo laiką. Darbuotojo atostogų,
ligos laikotarpiu jo funkcijas atlikdavo Alytaus
aps. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus
pareigūnai arba Alytaus aps. VPK Dokumentų
valdymo poskyrio ar Alytaus aps. VPK Kelių
policijos skyriaus darbuotojai. Kadangi
pavadavimas nebuvo numatytas konkrečiai
pareigybei, buvo problematiška užtikrinti
sklandų asmenų aptarnavimą. Be to, asmenų
aptarnavimo funkcijas turėjo vykdyti
statutiniai pareigūnai.
Nuo 2020 m. kovo 30 d. priimamajame dirba
Alytaus aps. VPK Dokumentų valdymo
poskyrio asmenų aptarnavimo specialistas. Ši
darbo vieta įsteigta vadovaujantis Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio
31 d. įsakymo Nr. 5-V-94 „Dėl asmenų
aptarnavimo apskričių vyriausiuose policijos
komisariatuose standarto patvirtinimo“
nuostatomis. Darbuotojas į šias pareigas
atrinktas konkurso būdu, jam buvo keliami
aukšti gebėjimų bendrauti su asmenimis,
valdyti savo emocijas ir pan. reikalavimai.
Priimamajame įrengtos dvi darbo vietos, be
Dokumentų valdymo poskyrio asmenų
aptarnavimo specialisto dirba ir Dokumentų
valdymo poskyrio vyresnysis specialistas,
kuris atlieka asmenų aptarnavimo specialisto
funkcijas, jo nesant (atostogų, komandiruotės,
laikinojo nedarbingumo metu, pietų pertraukos
metu ir dėl kitų priežasčių). Alytaus aps. VPK
patalpose įsikūręs Migracijos departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Alytaus skyrius, todėl priimamojo
darbuotojai suteikia jiems žinomą informaciją
ir asmenims, kurie atvyksta į šį departamentą.
Alytaus aps. VPK teritoriniuose policijos
komisariatuose nuo 2018 m. liepos 2 d.
įsteigtos administratoriaus pareigybės. Dalis
šių pareigybių funkcijų susiję su asmenų
aptarnavimu: priimti ir perduoti registruoti
asmenų prašymus; rengti pažymas ir kitus
dokumentus, susijusius su fizinių ir juridinių
asmenų paklausimais ir kt.
Šie veiklos patobulinimai pagerino asmenų
aptarnavimą, paslaugų teikimo kokybę:
asmenys greitai aptarnaujami, jiems suteikiama
reikiama informaciją, išduodami reikiami
dokumentai ar asmenys yra nukreipiami į
atitinkamą instituciją, kai jiems rūpimas
klausimas nėra Alytaus aps. VPK komisariato
kompetencija.
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
Alytaus aps. VPK
dirba vadovaudamasis
Asmenų aptarnavimo
apskričių vyriausiuose
policijos
komisariatuose
standartu keletą
mėnesių, nuo 2020 m.
kovo 30 d., kai šalyje
buvo paskelbtas
karantinas, todėl apie
galimus kitus vadybos,
veiklos metodus,
procesų ar išteklių
trūkumą spręsti yra per
anksti, apibendrinti
rezultatus būtų tikslinga
bent pasibaigus
kalendoriniams 2020 m.

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
Alytaus aps. VPK
dirba vadovaudamasis
Asmenų aptarnavimo
apskričių vyriausiuose
policijos
komisariatuose
standartu keletą
mėnesių, nuo 2020 m.
kovo 30 d., kai šalyje
buvo paskelbtas
karantinas, todėl apie
pagrindinius iššūkius,
susijusius su asmenų
aptarnavimu ir
paslaugų kokybe
spręsti yra per anksti,
apibendrinti rezultatus
būtų tikslinga bent
pasibaigus
kalendoriniams 2020
m.

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

21.

Lietuvos kelių
policijos tarnyba

Administracinių paslaugų teikimas
maksimaliai perkeltas į elektroninę erdvę.

22.

Lietuvos policijos
mokykla

- Įdiegta elektroninė asmenų priėmimo
dokumentų, susijusių su priminiu
profesiniu/įvadiniu mokymu, teikimo sistema
(www.stokipolicija.lt)
- Išplėtota informacijos sklaida teikiant
informaciją suinteresuotiems asmenims
naudojant socialinius tinklus: Facebook
paskyra, www.kurstoti.lt
- Įdiegta virtuali mokymosi aplinka
www.epolicija.lt/moodle
- Mokymo procese naudojama moderni įranga
(pvz. dronai, situacijų modeliavimo klasė ir
pan.)
- Įdiegtas elektroninis dienynas.

23.

LR socialinės
apsaugos ir dabo
ministerija

24.

LR žemės ūkio
ministerija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje
2013 m. buvo įdiegta Kokybės vadybos
sistema, kuri resertifikuota 2016 m. rugsėjo 27
d. O šiuo metu kartu su LRVK įgyvendinamas
projektas „LEAN metodų diegimas Žemės
ūkio ministerijos veikloje”, kurio metu
peržiūrimi ir atnaujinami ministerijos veiklos
procesai, diegiami veiklos efektyvinimo
metodai.

25.

LR krašto apsaugos
ministerija
LR teisingumo
ministerija

Sutrumpinti kai kurių administracinių paslaugų
suteikimo terminai
Socialiniuose tinkluose teikiama aktuali
informacija
VI. Regioninių parkų direkcijos
Parengtos kultūros paso paraiškos.
Įstaigoje nėra
darbuotojų, kurie galėtų
tai atlikti.

26.

27.

Ventos regioninio
parko direkcija

28.

Nemuno kilpų
regioninio parko
direkcija

V. Ministerijos
Įdiegtas ir nuolat atnaujinamas dažniausiai
užduodamų klausimų vadovas, DUK skelbiami
viešai interneto svetainėje, interneto svetainėje
pateikiama ir nuolat atnaujinama susisteminta
informacija atskirais veiklos klausimais.
Nuolat organizuojami susitikimai su
partneriais, siekiant išsiaiškinti lūkesčius

Lankytojų monitoringas (vykdomas nuo 2012
m.)
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
Esant galimybei
susipažintume su
geraisiais praktikos
pavyzdžiais.
- Trūksta elektroninės
tvarkaraščių sudarymo
sistemos.

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe

Slapto kliento
apklausos ir kitų
apklausų atlikimo
metodikų, paslaugų
kokybės vertinimo
rodiklių sistemos
diegimo pavyzdžių,
automatizuotų
sprendimų (robotizuotų
paslaugų) pavyzdžių
Kokybės vadybos
sistemų, kurias galima
orientuoti į darbą su
išoriniais ir vidiniais
ministerijos klientais,
bei kitų ministerijų
identifikuotų veiklos
procesų, kurie kartojasi
daugelyje ministerijų:
personalo valdymas,
viešųjų pirkimų
valdymas, korupcijos
prevencija, projektinis
valdymas ir pan.

Esant plačiam veiklos
sričių ratui išteklių
ribotumas ir
kompetencija,
automatizuotų
sprendimų trūkumas

Finansinių ir
žmogiškųjų išteklių.

- Policininko modulinė
profesinio mokymo
programa, pagal kurią
yra rengiami policijos
kursantai yra
pakankamai trumpa (1
metai), todėl
pagrindinis iššūkis per
trumpą mokymosi
laikotarpį parengti
kursantus taip, kad jie
įgytų policijos
pareigūno tarnybai
būtinas kompetencijas
ir įgūdžius.

Spartūs veiklos procesų
pokyčiai, kuriems
įtakos turi keičiama
teisinė bazė (pvz.
Viešieji pirkimai,
personalo valdymas,
finansai ir pan.).

Informacijos derinimas.
Lankytojai, klientai
pateikia netikslią
informaciją, neteisingus
duomenis, keičia pagal
save maršrutus ir pan.
Žmogiškųjų išteklių
stoka.

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

29.

Kauno marių
regioninio parko
direkcija

30.

Salantų regioninio
parko direkcija

Kadangi saugomos teritorijos direkcijoje dirba
iš viso 7 žmonės, iš kurių 5 vyr. specialistai
teikia administracines paslaugas iri veda
pažintines ekskursijas, bei edukacinius
užsiėmimus, tai specialių priemonių,
sprendimų aptarnaudami parko lankytojus ir
interesantus, netaikome.
Stengiamės klientus aptarnauti greitai,
kokybiškai, o, vykdant ekologinį švietimą,
perteikiamos žinios profesionaliai ir šiltai,
atsižvelgiant į dalyvių amžių (pvz. vaikams
edukacijos pravedamos taikant žaidimų
elementus ir pan.).
Prieš 5 metus atidarytas Lankytojų centras
žymiai pagerino paslaugų kokybę ir
prieinamumą; naudojami socialiniai tinklai
pagerino informacijos sklaidą apie įstaigos
teikiamas paslaugas ir kt.

31.

Vilniaus pataisos
namai

32.

Pravieniškių
pataisos namaiatviroji kolonija

33.

Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
Kadangi įstaiga yra
maža, tai pagrindinis
akcentas aptarnaujant
klientą (parko
lankytoją) yra dėmesys
žmogui, šiltas
bendravimas, ir
profesionaliai
perteikiamos žinios apie
gamtą.

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
1) Labai skirtingos
parko lankytojų grupės;
2) Nepakankamas
įstaigos finansavimas.

Įstaigai reikėtų
papildyti vadybos
procesų ir išteklių
valdymo sričių
informaciją.

Probleminių atvejų,
kurie reglamentuoti
įstatymiškai,
sprendimas,
išaiškinimas fiziniams
ar juridiniams
asmenims. Išimtinių
atvejų analizė.

VII. Kalėjimų ir pataisos namų sistemos įstaigos
Įdiegta nusikaltimų recidyvo vertinimo
specializacija, organizuota vertintojų grupė –
pagerėjo vertinimų kokybė, dinaminės
priežiūros diegimas, atliktas įstaigos
darbuotojų mikroklimato vertinimas, atlikti
vaizdo stebėjimo ir kompiuterinės sistemų
atnaujinimai.

Įstaiga teikia tik tris viešojo administravimo
paslaugas: informavimo, konsultavimo,
pažymų išdavimo ir skundų nagrinėjimo. Dėl
asmenų aptarnavimo kokybės pagrįstų skundų
praktiškai negaunama.
VIII. Archyvų sistemos įstaigos
2019 m. atlikta Valstybės archyvų teikiamų
paslaugų vertinimo apklausa, kuri bus
vykdoma kas 3 metus. Parengta Piliečių
chartija.
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Dažna teisės aktų kaita,
kuri ne visada
grindžiama praktine
analize, žmogiškųjų
išteklių kompetencijų
neatitikimas darbo
sudėtingumui,
darbuotojų motyvavimo
sistemos nebuvimas ar
jos iškraipymas: pvz.,:
darbo užmokesčio
sulyginimas,
neatsižvelgiant į
darbuotojų patirtį ir
atliekamo darbo
sudėtingumą, darbo
užmokesčio kėlimas
nesietinas su
kompetencijomis ir
darbo sudėtingumu, dėl
šios priežasties darbo
užmokestis sudėtingas
funkcijas atliekančių
darbuotojų lygiavertis
kaip ir darbuotojų,
atliekančių
paprastesnes funkcijas,
kuriems keliami ir
žemesni kvalifikaciniai
ir kompetencijų
reikalavimai.

Yra sukurta
elektroninės paslaugų
teikimo sistema
(Integrali
administracinių
paslaugų sistema),

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai

34.

Lietuvos valstybės
istorijos archyvas

Labiausiai domintų
asmenų aptarnavimo
gerosios praktikos.

35.

Lietuvos ypatingasis
archyvas

36.

Klaipėdos regioninis
valstybės archyvas

Naujas vadovas paskirtas buvo 2019 liepos 8
d. Šiais metais prioritetas buvo teikiamas
dokumentų kopijavimui ir jų viešinimui,
siekiant saugoti dokumentų originalus ir daryti
turimus istorijos šaltinius labiau prieinamus
tyrinėtojams. Siekiant archyvo dokumentų
populiarinimo ir sklaidos buvo organizuojamos
parodos ir kiti edukaciniai renginiai.
Skaityklose papildomai buvo įrengtos 4
kompiuterizuotos darbo vietos, iš viso jų dabar
yra 15. Išaugo archyvo dokumentų ir apyrašų
prieinamumas intranete ir internete. Buvo
prailgintas klientų priėmimo laikas. Surengti
klientų aptarnavimo standartų mokymai.
Atliktas paslaugų ir įstaigos auditas ir
atsižvelgus į jo išvadas priimti veiklos
tobulinimo ir efektyvumo didinimo
sprendimai.
Archyvas kiekvienais metais atlieka vartotojų
pasitenkinimo apklausas, kurios rengiamos,
vadovaujantis Lietuvos Kultūros ministro 2017
m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl
Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos
patvirtino“. Tyrimo rezultatai padeda įstaigai
įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses,
geriau suprasti vartotojų poreikius, bei,
atsižvelgus į juos, tobulinti savo veiklą.
Pradėjome teikti paslaugas elektroniniu būdu

37.

VĮ Distancinių
tyrimų ir
geoinformatikos
centras „GISCentras“

38.

Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos
Lietuvos
standartizacijos
departamentas

39.

40.

Techninės pagalbos
neįgaliesiems
centras prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

IX. Kitos įstaigos
Kokybės vadybos sistema, informacijos saugos
vadybos sistema

ISO standarto įdiegimas, optimizuoti procesai

1. Įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO
9001 ir antikorupcinė vadybos sistema pagal
ISO 37001
2. Įdiegta nauja elektroninė standartų
parduotuvė
3. Vienas langelis
Dokumentų valdymo sistema, priemonių
apskaitos sistemos naujinimai, išankstinės
registracijos į vizitus platforma, IP telefonijos
platforma ir klientų pokalbių įrašymas,
nemokamas konsultacijų numeris, paslaugų
infografikai.
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5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
tačiau dar mažai ja
naudojamasi.
Personalo
pasipriešinimas
naujovėms. Lėšų
trūkumas.

Trūksta gerųjų
praktikos pavyzdžių iš
kitų įstaigų, užsienio
šalių patirčių
aptarnaujant bei
tobulinant klientų
aptarnavimą, trūksta
gerųjų praktikų
viešinimo bei renginių.

Pagrindiniai iššūkiai,
susiję su įstaigoje
aptarnaujamų asmenų
skaičiaus mažėjimu bei
asmenų pritraukimu
teikiant Archyvo
paslaugas dėl įstaigos
teikiamų paslaugų
specifikos.

Elektroniniu būdu
teikiamos paslaugos
būdas klientams
sudėtingas, reikėtų
paprastesnės, labiau
suprantamos klientui
sistemos

Didžioji dalis mūsų
įstaigos klientų yra
garbaus amžiaus,
nemoka arba prastai
moka naudotis
elektroniniais paslaugos
gavimo būdais

Komunikacijos,
rinkodaros

Teikiame ne tik savo
paslaugas (informaciją,
duomenis), todėl esame
atsakingi ir už kitų
organizacijų teikiamą
informaciją.
Nepakankamas
finansavimas

Lean sistemos
įdiegimas

Lėšų trūkumas naujų IT
įrankių kūrimui.

Apklausų sudarymo ir
nagrinėjimoanalizavimo algoritmai;
efektyvus sandėlio
valdymas; klientų
nuomonių rinkimas
per/po apsilankymo.

Teikiamų paslaugų
perkėlimas į
elektroninę erdvę,
sandėlio valdymo
sistemų
naujinimas/įsigijimas,
aprūpinimo tvarkos,
pagal kurią
organizuojamos

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

41.

Migracijos
departamentas prie
LR vidaus reikalų
ministerijos

Siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę,
peržiūrėti ir optimizuoti vidaus procesai
– suvienodintas teritorinių skyrių darbo laikas.
Migracijos departamento direktoriaus 2019 m.
spalio 11 d. įsakymu Nr. 3K-199 „Dėl asmenų
aptarnavimo Migracijos departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reiklų
ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintas asmenų aptarnavimo Migracijos
departamente aprašas, kuriuo nuo 2019 m.
spalio 14 d. nustatytas vieningas darbo laikas
visuose teritoriniuose skyriuose ir nuotolinėse
darbo vietose;
- diegiamas vieningas klientų aptarnavimo
standartas. Parengti bendri klientų aptarnavimo
tvarkos aprašai ir instrukcijos, klientų
aptarnavimo funkcijos išgrynintos ir atskirtos
nuo kitų funkcijų, bendradarbiaujant su
programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais vykdytos
klientų pasitenkinimo Migracijos
departamento teikiamomis paslaugomis
apklausos, parengtas ir Migracijos
departamento internete paskelbtas dažniausiai
klientų užduodamų klausimų sąrašas;
- papildomos klientų priėmimo valandos.
Dešimtyje teritorinių skyrių (išskyrus
nuotolines darbo vietas) klientai aptarnaujami
be pietų pertraukos, o pirmadieniais nustatytos
papildomos klientų aptarnavimo darbo
valandos nuo 16.30 val. iki 18.30 val.;
- suvaldyti klientų srautai. Nuo 2019 m. liepos
1 d. nuolat didinamas klientų aptarnavimo
langelių skaičius;
- vieningas klientų aptarnavimas telefonu ir el.
paštu. 2019 m. liepos 1 d. įkurtas Aptarnavimo
skyrius, kurio pagrindinė funkcija – telefonu
Nr. 8 707 67000 ir el. paštu
info@migracija.gov.lt teikti informaciją visais
Migracijos departamento veiklos klausimais.
Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. Migracijos
departamento klientus lietuvių, rusų ir anglų
kalbomis aptarnauja 10 skambučių centro
darbuotojų. Per dieną skambučių centro
darbuotojai vidutiniškai aptarnauja apie 500
klientų telefonu ir apdoroja apie 200 klientų
paklausimų el. paštu. Pradėjus teikti
informaciją vieno langelio principu, klientai
operatyviai gauna vienodą ir neprieštaringą
informaciją;
- klientų aptarnavimo perkėlimas į naujas
patalpas (esant poreikiui ir galimybėms);
- vieningas informacijos pateikimas klientams
ir darbuotojams. 2019 m. sukurta žinių bazė,
skirta Migracijos departamento darbuotojams,
aptarnaujantiems klientus ir nagrinėjantiems
prašymus. Siekiant vienodinti migracijos
padalinių praktiką klientų aptarnavimo srityje,
žinių bazėje nuolat skelbiamos klientų
aptarnavimo, teisės aktų nuostatų taikymo
rekomendacijos, kita aktuali informacija;
- organizuojami darbuotojų mokymai. 2019 m.
liepos–lapkričio mėn. buvo surengti 9 bendro
pobūdžio mokymai Migracijos departamento
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
teikiamos paslaugos,
statiškumas.
Pagrindinis iššūkis –
įgyvendinti visas
suplanuotas klientų
aptarnavimo gerinimo
priemones, tačiau šių
priemonių
įgyvendinimui nėra
skiriama pakankamai
finansinių išteklių
(pvz., slapto kliento
tyrimas, klientų
pasitenkinimo
teikiamomis
paslaugomis matavimo
sistema ir įrenginiai,
kt.).

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai
teritorinių skyrių darbuotojams, 2019 m.
gruodžio–2020 m. sausio mėn. apie 250
darbuotojų dalyvavo mokymuose klientų
aptarnavimo ir streso valdymo klausimais;
2020 m. organizuojami nuotoliniai mokymai
specifinėmis klientų aptarnavimo ir sprendimų
priėmimo temomis;
- dialogas su visuomene. Organizuojami
susitikimai su Lietuvos aukštųjų mokyklų ir
darbdavių atstovais, seminarai;
- operatyvi komunikacija apie teisinio
reglamentavimo pokyčius. Migracijos
departamentas nuolat rengia informacines
žinutes apie teisinio reglamentavimo pokyčius
ir jas skelbia interneto svetainėse
www.migracija.lt, http://migracija.lrv.lt,
Facebook socialiniame tinkle. Be to, YouTube
kanale Migracijos departamentas rodo
informacinius filmukus apie tai, kaip naudotis
migracijos elektroninėmis paslaugomis;
- ypatingas dėmesys klientų aptarnavimo
kokybei. Klientų aptarnavimo kokybės
gerinimas yra prioritetinė Migracijos
departamento direktorės ir direktorės
pavaduotojos darbo kryptis. Kiekvienas
skundas dėl klientų aptarnavimo vertinamas
aukščiausiu lygmeniu, nustatyti Migracijos
departamento veiklos trūkumai operatyviai
šalinami, kartu keičiant vidaus darbo tvarkas,
administracinę praktiką ir nubrėžiant
tolimesnio darbuotojų mokymo kryptis.
Klientų skundams gauti sukurtas ir viešai
paskelbtas el. pašto adresas
skundai@migracija.gov.lt.
2019 m. spalio 14 d. vartotojams pristatyta
Lietuvos migracijos informacinė sistema
MIGRIS. Įdiegus MIGRIS:
- labai sumažėjo vizito laukimo laikas.
Vidutinis vizito laukimo laikas, norint pateikti
prašymą dėl leidimo laikinai išdavimo, buvo
2–3 mėn., prašymą išduoti (pratęsti vizą) – 2-3
savaitės, įforminti dokumentus – 1 mėn.,
atsiimti dokumentus – 2–3 savaitės, įdiegus
MIGRIS ir padidinus klientų aptarnavimo
langelių skaičių, vizito laukimo laikas
sutrumpėjo iki 1–2 d. d.;
- išankstinė vizito rezervacija ir pateiktų
prašymų peržiūra. Aptarnaujami tik iš anksto
vizitą rezervavę užsieniečiai. Migracijos
departamento darbuotojai per MIGRIS
pateiktus prašymus peržiūri dar iki užsieniečio
vizito. Nustatę trūkumų, su užsieniečiu
susisiekia ir nurodo pateikto prašymo
trūkumus. Tai leidžia pasiekti, kad užsieniečio
vizitas Migracijos departamente praeitų
sklandžiai ir neprireiktų atvykti pakartotinai.
Migracijos departamento darbuotojai iki
kliento atvykimo į migracijos padalinį peržiūri
ir įvertina pateiktus el. prašymus, identifikavę
klaidų ar netikslumų, iš anksto susiekia su
klientais ar jų atstovais ir informuoja juos apie
pateikto prašymo trūkumus. Klientai turi
galimybę koreguoti (papildyti) pateiktą
prašymą likus 1 val. iki jų vizito, keisti vizito
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe

Nr.

Įstaiga

42.

Lošimų priežiūros
tarnyba prie LR
finansų ministerijos

43.

Aplinkos apsaugos
departamentas prie
Aplinkos
ministerijos

44.

Radiacinės saugos
centras

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe

Domina įvairūs veiklos
kokybės vertinimo
metodai, pažangiausia
praktika kitų institucijų
bei išores ekspertų.
Trūksta informacijos ir
metodinių

Nėra įdiegta kokybės
vadybos valdymo
sistemos

datą ir laiką;
- atnaujinta interneto svetainė
www.migracija.lt. Pagal sritis sugrupuota
informacija svetainėje pateikiama lietuvių ir
anglų kalbomis, sukurta patogi vizitų
registracijos sistema, svetainė pritaikyta
mobiliesiems įrenginiams;
- asmeninė kliento paskyra. El. prašymą
klientai gali pateikti susikūrę asmeninę
MIGRIS paskyrą (registracija su el. pašto
adresu), paskyroje klientai gali stebėti pateiktų
prašymų nagrinėjimo būseną, žinutėmis
komunikuoti su prašymą nagrinėjančiu
darbuotoju, pateikti papildomus dokumentus,
matyti visus pateiktus prašymus, koreguoti
pateiktus prašymus, gauti priminimus dėl
vizito rezervacijos, el. sprendimus;
- unifikuotos ir aiškios migracijos paslaugos.
Šiuo metu sukurta apie 150 unifikuotų
prašymo dėl leidimo išdavimo (keitimo)
formų, įdiegtas el. paslaugų vedlys (klausimų
pagalba klientui padedama identifikuoti jam
reikiamą prašymo formą), klientų patogumui
pateikiamos video instrukcijos, dažniausiai
užduodamų klausimų sąrašas, reikiamų
pateikti dokumentų kontrolės sąrašai, 2019 m.
lapkričio mėn. sukurtas YouTube kanalas;
- lankstesnė prašymų pateikimo sistema. El.
prašymus kliento vardu pildyti gali ir
darbdaviai bei aukštųjų mokyklų atstovai
(prisijungę per Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformą (VIISP);
- įdiegtas vieningas klientų aptarnavimo
standartas. Vidiniame MIGRIS portale
sukurtas el. prašymo priėmimo ir apdorojimo
vedlys, skirtas klientų aptarnavimą
vykdantiems darbuotojams. Sistema
darbuotojui nurodo, kokius veiksmus ir
žingsnius jis turi atlikti, norėdamas priimti
prašymą, taigi prašymo priėmimo procedūra
vykdoma tiksliai ir vienodai, patikrinami visi
reikiami dokumentai, apmokėjimas už
paslaugas, paimami biometriniai duomenys ir
kt.;
- standartizuotas sprendimų priėmimas. Šiuo
metu kuriamas vidinio MIGRIS portalo
funkcionalumas, skirtas prašymus
nagrinėjantiems ir sprendimų projektus
rengiantiems darbuotojams. Siekiant išvengti
žmogiškojo faktoriaus klaidų ir paspartinti
sprendimų priėmimą, šie procesai yra
automatizuojami, kuriamos integracijos su
daugiau nei 30 įvairių valstybės registrų ir
informacinių sistemų.
Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008.
Elektroninės paslaugos.
Naštos verslui palengvinimas ir klientų
aptarnavimo kokybės pagerėjimas

Siekiant užtikrinti Radiacinės saugos centro
(toliau – RSC) veiklos kokybę ir gerinti
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Klientų aptarnavimas
moderniais būdais ir

Nr.

Įstaiga

45.

Nacionalinis maisto
ir veterinarijos
rizikos vertinimo
institutas

46.

LR valstybinė darbo
inspekcija prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

47.

Lietuvos teismo
ekspertizės centras

48.

Pasienio kontrolės
punktų direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos
Studijų kokybės
vertinimo centras

49.

50.

51.

Valstybės tarnybos
departamentas prie
Vidaus reikalų
ministerijos
Lietuvos transporto
saugos
administracija

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai
veiklos rezultatus, RSC įgyvendinama RSC
įdiegta kokybės vadybos sistema, sertifikuota
pagal atnaujinto Lietuvos standarto LST EN
ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos.
Reikalavimai“ reikalavimus.
Be to, RSC atliekami tyrimai ir bandymai
akredituoti pagal Lietuvos standarto LST EN
ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir
kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami
bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“
reikalavimus.
Iš esmės pertvarkytas įstaigos interneto
tinklapis, pakeista kainų pateikimo tvarka, kuri
leidžia klientui aiškiau ir lengviau rasti
informaciją apie atliekamus tyrimus
skirtinguose Įstaigos padaliniuose.
Sudarytos galimybės klientams elektroniniu
būdu teikti prašymus tyrimams atlikti.
VDI įsteigtas asmenų aptarnavimo centras.
Centralizuotas konsultavimas telefonu.
Pagerėjo teikiamų konsultacijų kokybė
(praktiškai eliminuotas atskiro konsultanto
subjektyvus situacijos vertinimas)
Įstaigoje nuolat tobulinama ir sėkmingai veikia
kokybės vadybos sistema pagal 17025
standartą. Darbuotojų motyvavimo priemonės
bei įsigyjama nauja šiuolaikinė laboratorinė
įranga skatina veiklos efektyvumą, leidžia
pagerinti paslaugų teikimo terminus
Įdiegta eilių valdymo prie pasienio kontrolės
punktų mobili aplikacija.
Paslaugų elektronizavimas nuo 2020 m.
padidino paslaugų prieinamumą, operatyvumą
ir teikimo kokybę.

5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
rekomendacijų apie
šiame klausimyne
nurodytų paslaugų
teikimo ir aptarnavimo
kokybės stebėsenos
metodų pasirinkimą ir
taikymą.

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
naujų paslaugų teikimo
ir aptarnavimo kokybės
stebėsenos metodų
taikymas kelia iššūkių.

Pageidautume mokymų,
gerųjų praktikų
pavyzdžių
komunikacijos ir
informacijos klaidos
srityse.

Savalaikiai ir tiksliai
suinteresuotoms šalims
(klientams, tiekėjams)
pateikti informaciją
susijusią su
laboratorinių tyrimų
rezultatais.

Finansavimo trūkumas

Didelė teikiamų
paslaugų įvairovė ir
riboti žmogiškieji bei
finansiniai ištekliai.

Centralizuotų konkursų (atrankų) procesų
įgyvendinimas

Asmenų aptarnavimo,
procesų optimizavimo,
vidaus auditorių,
išteklių valdymo
mokymų bei mokymų
apie kokybės vadybos
sistemas. Klientų
pasitenkinimo tyrimų
metodikos pavyzdžių.
Gerųjų praktikos
pavyzdžių

Per pastaruosius penkis metus Lietuvos
transporto saugos administracija keitė teisinį
reguliavimą, diegė bei tobulino elektronines
paslaugas, modernizavo informacines
sistemas. Taikydama vertės srauto žemėlapio
principą analizavo teikiamas paslaugas. Vertės
srauto žemėlapis leido išgryninti vertės
nekuriančius procesus ir dalies procesų
atsisakyti taip sutrumpinant paslaugos teikimo
laiką. Pakeitus teisinio reguliavimo kai kuriuos
reikalavimus, patobulinus elektronines
paslaugas bei modernizavus informacines
sistemas taip pat buvo sutrumpintas paslaugos
teikimo laikas, kas leido nedidinant
darbuotojų, teikiančių administracines
paslaugas, skaičiaus suteikti klientams du
kartus daugiau paslaugų nei prieš tai. Sakykim
jei ankstesniais metais vienas specialistas per
mėnesį sunkiai beįvykdydavo 500 tam tikros

Mūsų įstaigoje yra
konsultacijų telefonas ir
el. paštas, kuriais
klientai gali kreiptis
įvairiais klausimais.
Juos konsultuoja keli
konsultantai, jei negali
atsakyti, klientus
nukreipia į paslaugą
vykdančius
darbuotojus, galinčius
atsakyti į klausimą.
Taip pat paslaugas
teikiantys darbuotojai iš
klientų asmeniškai
sulaukia nemažai
skambučių ar
paklausimų į savo
darbinius tel. Nr. ar el.

Lietuvos transporto
saugos administracija,
siekdama efektyvinti
savo veiklą, susiduria
su šiais iššūkiais:
- daug laiko užima
teisės aktų keitimas;
- sunkumai siekiant
gauti duomenis ar
informaciją, kuri
reikalinga paslaugoms
teikti, iš kitų
valstybinių registrų;
- informacinių sistemų
modernizavimui
reikalingų lėšų stygius.
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Informacinių išteklių
ryšio kokybės
užtikrinimas

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai
grupės paslaugų, tai pastaruoju metu vienas
specialistas per mėnesį nesunkiai įvykdo 1000
– 1100 tos grupės paslaugų.

52.

Lietuvos
Automobilių kelių
direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos

2020 sausio mėn. pradėjo veikti nauja
informacinė sistema, kuri automatinėmis
priemonės patikrina ar keleiviui yra taikoma
bilieto kompensavimas jam keliantis keltais
per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją
į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos. Ši sistema
eliminavo fizinių leidimų išdavimą Kuršių
nerijos gyventojams ir įmonėms, kurios
registruotos Kuršių nerijoje. Kuršių nerijos
gyventojams ir įmonėms nebereikia siųsti
reikiamų dokumentų, kurie patvirtindavo, kad
jie turi teisę į kelto bilieto kompensavimą ir
gautų fizinį leidimą, o tai atlieka informacinė
sistema.

53.

Užimtumo tarnyba
prie LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos

54.

Nacionalinė
visuomenės

2018 metais įvykdžius institucinę pertvarką
buvo sumažintas vadovaujančių pareigybių
skaičius, atsisakant skyrių vedėjų ir kitų
struktūrinių padalinių pavaduotojų bei
perkeliant šias pareigybes tiesioginiam darbui
su klientais. Tokiu būdu sumažinta
administracinė procedūra, sprendimai
priimami sparčiau, klientams skiriama daugiau
laiko individualiems sprendimams priimti.
Įdiegta „atvejo vadybininko“ pareigybė
sudėtingiausioms situacijos vertinti ir spręsti.
Darbdaviams paslaugos teikiamos „vieno
langelio“ principu. Visos pareigybės
standartizuotos, parengti jų procesų aprašai.
Institucijoje įdiegta ISO 9001 kokybės
vadybos sistema. Optimizuota IT
infrastruktūra, klientai gali registruotis bei
gauti didžiąją dalį paslaugų interneto erdvėje.
Įdiegta aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių efektyvumo vertinimo sistema,
kurią taikant kiekvienam klientui galima
parinkti optimaliausių priemonių kompleksus.
Elektronizuoti institucijos dokumentai,
Užimtumo tarnyba tapo pirmąja valstybine
įstaiga į Valstybės archyvą perdavusi saugoti
elektroninius dokumentus.
Parengta ir išleista nauja kokybės politika,
parengti nauji integruotos vadybos sistemos
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
paštus. Mūsų įstaigai
trūksta gerosios
praktikos pavyzdžių,
kaip organizuojamas
darbas paslaugas
teikiančių darbuotojų
panašiose įstaigose kaip
mūsų, derinant
paslaugų teikimą ir
konsultavimą, kokie
galimi sprendimai
efektyvinantys šių
darbuotojų darbą.
Rengiantis Kelių
direkcijos pertvarkymui
į valstybės valdomą
įmonę, norėtume gauti
patarimų ir gerosios
praktikos pavyzdžių,
kaip teisingiausiai
padalinti įmonės
funkcijas į valstybės
specialiuosius
įpareigojimus ir
komercines funkcijas
bei suplanuoti joms
pajamų ir išlaidų
priskyrimą. Taip pat
būtų gerai susipažinti su
gerąja įmonės
strateginio plano
parengimo patirtimi.

1. LEAN sistemos
elementai paslaugas
teikiančioje
valstybinėje
institucijoje;
2. Komunikacija
(vidinė ir išorinė);
3. Lyderių ugdymas
orientuojant juos į
rezultatus.

Reikiamo išteklių
skyrimo, kad būtų

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe

Esamu momentų nėra
internetinių
standartizuotų formų,
per kurias klientai
galėtų pateikti
prašymus vienu ar kitu
klausimu, ko pasėkoje
klientai ne visada
pateikia reikiamus
dokumentus. Tada
mūsų įstaigos turi
kreiptis į klientą, kad jis
papildytų prašymą
reikiamu dokumentu,
taip švaistomas mūsų
įstaigos darbuotojų ir
klientų laikas. Ateityje
esame nusimatę sukurti
standartizuotas
internetinės formas,
kaip pagerindami
klientų aptarnavimą
kokybę ir optimizuojant
veiklos procesus.
1. Vidinės
komunikacijos procesai
ir jų tobulinimas;
2. Išorinė
komunikacija;
3. IT sistemos
vystymas ir pritaikymas
skirtingoms tikslinės
grupėms bei paslaugų
teikimui;
4. Darbuotojų
kompetencijos
ugdymas.

Didelė darbuotojų
kaita, nekonkurencingi

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

sveikatos priežiūros
laboratorija

dokumentai,
Laboratorijos padaliniai perakredituoti pagal
LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų,
bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai
(ISO/IEC 17025:2017)“
naują versiją. Taip pat pagal LST EN ISO
15189:2013 „Medicinos laboratorijos.
Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO
15189:2012, pataisyta 2014-08-15)“akredituoti
klinikiniai tyrimai.
Kaip naujas vadovas darbą pradėjau 2019 m.
spalį, esu užsibrėžęs eiti skaitmenizacijos
keliu. Įgyvendinau el. parašo naudojimą
įstaigoje, aktyviai vystome e-paslaugas, tokiu
būdu ženkliai taupome įstaigos materialinius
resursus, klientams patogiau.

55.

Lietuvos geologijos
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

56.

Valstybės sienos
apsaugos tarnyba
prie LR vidaus
reikalų ministerijos

57.

Valstybės
dokumentų
technologinės
apsaugos tarnyba
prie Finansų
ministerijos

Asmenims sukurta galimybė teikti prašymus
dėl administracinių paslaugų elektroniniu
būdu. Atsisakyta popierinių leidimų formų
asmenys įrašant į elektroninį sąrašą. Tokiu
būdu sumažinant administracinę naštą.
Įstaigos paskirtis – valstybės dokumentų
technologinė apauga. Veikla skirta užtikrinti
valstybės saugumą ir finansų stabilumą – t. y.
apsaugoti svarbius valstybei dokumentus
(tokius kaip pasai, banderolės, asmens
tapatybės kortelės, vairuotojų pažymėjimai,
diplomai ir t. t.) nuo klastojimo arba neteisėtos
gamybos ir patekimo tretiesiems asmenims.
Šią veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai
(tokie kaip Valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymas, Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų gamybos įstatymas, Darbo
uždarojo režimo sąlygomis taisyklės, Saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
gamybinių patalpų apsaugos reikalavimai)
orientuoti į valstybės intereso gynimą, o ne
paslaugų gavėjų pasitenkinimo gerinimą.
Todėl visi klausimyne išvardyti klientų
poreikių ir pasitenkinimo tyrimai bei gerinimai
įstaigoje neatliekami ir neplanuojami atlikti.
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai
galima atsinaujinti
techninę bazę, patalpas
ir įstaigoje išlaikyti
specialistus.

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
atlyginimai, didelis
darbo krūvis dėl Covid
19, patalpos
nebeatitinka
reikalavimų ir
funkcionalumo.

Mūsų įstaigai reikia
įsidiegti kokybės
vadybos standartą,
labiau orientuotis į
teikiamų paslaugų
vystymo potencialą,
kuris nebuvo
išnaudojamas. Taip pat,
orientuotis į klientus ir
vykdyti rinkodaros /
aptarnavimo kokybės
tyrimus. Tikslams
įgyvendinti reikia
papildomų finansų,
tačiau tai būtų
investicija, kuri
atsipirktų. Manau, tokiu
būdu, galėtume kurti
didesnę pridėtinę vertę
ir vykdyti ne tik
valstybinio reguliavimo
funkcijas.
Patobulinti įstaigos epaslaugų kokybę
atsižvelgiant į VSAT ir
asmenų poreikius.

Žr. 5.2 punkte.

Įstaiga atlieka
specifines funkcijas,
kurioms analogų
Lietuvoje nėra. Taip pat
įstaiga dirba su
įslaptinta informacija.
Todėl nėra nei
galimybių, nei poreikio
dalintis gerosios
praktikos pavyzdžiais
su kitomis įstaigomis.

Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos
tarnyboje prie Finansų
ministerijos tiek
priežiūros funkcija
(kuri sudaro 6 %
įstaigos veiklos), tiek
saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų
blankų gamybos
licencijos išdavimo
paslauga (galiojančios
4 neterminuotos
licencijos, išduotos per
20 metų) yra tik
pagrindinės įstaigos
veiklos – valstybės
dokumentų
technologinės apsaugos
– sudėtinės dalys ir
tarnauja pagrindiniam
tikslui – valstybės
saugumui ir finansų
stabilumui užtikrinti.
Todėl pagrindiniais
iššūkiais tampa
mėginimai prisitaikyti

Techninių ir
žmogiškųjų išteklių
trūkumas

Nr.

Įstaiga

5.1. Įstaigoje įgyvendinti gerieji pavyzdžiai

Šaltinis – sudaryta Teikėjo
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5.2. Įstaigos vadybos
ir naujų sprendimų
poreikiai

5.3. Iššūkiai, susiję su
paslaugų ir
aptarnavimo kokybe
prie standartizuotų
klausimynų, sukurtų
vieningų reikalavimų ir
rekomendacijų, kurie
reikalauja daug
sąnaudų, bet nėra
rezultatyvūs.
Manytume, kad įstaigos
turėtų būti
diferencijuojamos pagal
veiklos sritis ir tam
tikrą specifiką.

