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Studijoje naudojamos pagrindinės sąvokos ir santrumpos
1 lentelė. Studijoje naudojamos pagrindinės sąvokos ir santrumpos
Sąvoka, santrumpa
Chartija
chartija,
teikimo

Aprašas

(piliečių Viešojo valdymo institucijos ir paslaugų vartotojų susitarimas dėl jiems
paslaugų teikiamų paslaugų kokybės1
chartija

ir

pan.)
ES

Europos Sąjunga

EUPAN

Europos viešojo administravimo tinklas (angl. European Public
Administration Network)

Grįžtamasis ryšys

Nuomonės, pastabos ir domėjimasis produktu, paslauga ar skundų
valdymu2

Įstaiga

Viešojo sektoriaus įstaiga

ĮKSVS

Viešojo sektoriaus įstaigos kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema (t.
y. institucinio lygmens – vidinė įstaigos sistema)

Klientas

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris galėtų gauti arba gauna jam
reikalingą paslaugą
Asmuo ar organizacija, galintys gauti ar gaunantys produktą ar
paslaugą, kurie yra skirti šiam asmeniui ar organizacijai arba kurių šie
asmenys ar organizacijos reikalauja3

Klientų4 aptarnavimas

Organizacijos sąveika su klientu produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo
metu5
Tai įstaigos darbuotojo veiksmai, pradedant kliento sutikimu (kai
kreipiasi tiesiogiai) ar kreipimosi gavimu (kai gaunama kitomis
priemonėmis) ir baigiant paslaugos / informacijos suteikimu: kliento
sutikimas ir kontakto užmezgimas; kliento išklausymas; susipažinimas
su prašymo / skundo ir pateiktų dokumentų turiniu; informavimas apie
paslaugos suteikimo eigą; prireikus prašymo įforminimas raštu;
prašymo / skundo įregistravimas ir perdavimas vykdymui; prireikus

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>.
2
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
3
Ten pat.
4
Pastaba – Teikėjas Studijoje pasirinko taikyti ne viešojo administravimo srities teisės aktuose paplitusią sąvoką „asmuo“,
o „klientas“, atsižvelgiant į pasaulyje plačiai taikomą „orientacijos į klientą“ principą.
5
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
1

2

Sąvoka, santrumpa

Aprašas
kliento informavimas apie prašymo / skundo nagrinėjimo eigą;
priėmimo pas įstaigos vadovą ar kompetentingą valstybės tarnautoją
organizavimas ir kiti reikalingi veiksmai6

Kliento pasitenkinimas Kliento suvokimas apie tai, kiek buvo įvykdyti kliento lūkesčiai
(aptarnavime gali atsirasti tokie atvejai, kliento lūkesčiai įstaigai nėra
žinomi nei įstaigai nei tam pačiam klientui iki paslaugos suteikimo
pabaigos. Tačiau norint pasiekti aukštą klientų pasitenkinimą, tenka
patenkinti numanomus kliento lūkesčius. Skundai yra bendras žemo
klientų pasitenkinimo rodiklis, tačiau jų nebuvimas nebūtinai reiškia
aukštą klientų pasitenkinimą. Net tada, kai dėl kliento reikalavimai
buvo su klientu suderinti ir įvykdyti, tai nebūtinai užtikrina aukštą
klientų pasitenkinimą)
Kliento suvokimas apie jo lūkesčių išpildymo laipsnį7
KAS
KAStd

Klientų aptarnavimo sistema
(klientų Tai elgesio principų ir pavyzdžių rinkinys, kuris apima visas įstaigai

aptarnavimo

aktualias aptarnavimo proceso dalis8

standartas)

Tai aprašyta ir sutarta klientų aptarnavimo tvarkų ir taisyklių visuma,
patvirtinta įstaigos vadovo. Standartas leidžia įstaigos darbuotojams
tiksliau žinoti, ko iš jų tikimasi ir kaip jiems elgtis konfliktinėse
situacijose arba kai klientai kelia neįprastus reikalavimus, o klientams –
kokių paslaugų ir kokio aptarnavimo jie gali tikėtis. Taip pat klientų
aptarnavimo standartas naudojamas esant nesutarimams dėl paslaugų
kokybės

LR

Lietuvos Respublika

LR vidaus reikalų ministerijos naudai vykdyto viešojo pirkimo „Pavyzdinio gyventojų aptarnavimo viešojo sektoriaus
įstaigose standarto sukūrimo ir jo įdiegimo paslaugų pirkimas (VRM-D7-136)“ sąlygų techninė specifikacija (dokumentas
„3
TVŪD
PD
TS.DOCX“).
[Žiūrėta
2019-09-25].
Prieiga
per
internetą:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=475938>.
7
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
8
LR vidaus reikalų ministerijos naudai vykdyto viešojo pirkimo „Pavyzdinio gyventojų aptarnavimo viešojo sektoriaus
įstaigose standarto sukūrimo ir jo įdiegimo paslaugų pirkimas (VRM-D7-136)“ sąlygų techninė specifikacija (dokumentas
„3
TVŪD
PD
TS.DOCX“).
[Žiūrėta
2019-09-25].
Prieiga
per
internetą:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=475938>.
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3

Sąvoka, santrumpa

Aprašas

Metodika

Paslaugas teikiančių ir klientus9 aptarnaujančių viešojo sektoriaus
įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir
stebėsenos metodika

NKSVS

Nacionalinė kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema (t. y. išorinė
(nacionalinio lygmens) viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų
ir aptarnavimo kokybę stebėsenos ir vertinimo sistema Lietuvoje, kurios
įgyvendinimui prielaidas sudaro šios studijos apimtyje parengta
metodika)

Paslaugos standartas

Tai visuomenei aktualūs paslaugos kokybės parametrai, kurių
įsipareigoja laikytis paslaugas teikianti viešojo valdymo institucija10
Tai visuomenei skirtas ir viešai skelbiamas dokumentas, kuriame
nurodyti visuomenei aktualūs paslaugos kokybės parametrai ir viešojo
valdymo institucijos įsipareigojimai dėl šių parametrų laikymosi11

Skundas

Kliento rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą,
kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti
interesai, ir prašoma juos apginti12
Nepasitenkinimo išreiškimas organizacijai dėl jos produkto ar
paslaugos arba paties skundų tvarkymo proceso, kai aiškiai ar
numanomai tikimasi atsakymo ar sprendimo13

Skundo pareiškėjas

Asmuo, fizinis ar juridinis arba jų atstovas, pateikiantis skundą

Studija

Studija „Paslaugas teikiančių ir klientus14 aptarnaujančių viešojo
sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę
vertinimo ir stebėsenos metodika“

Suinteresuotoji šalis

Fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali turėti įtakos įstaigos veiklai ir
įstaigos sprendimams arba gali būti paveikti įstaigos veiklos15

Pastaba – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktas apibrėžimas pakeistas iš „gyventojų“ į „klientų“,
kadangi įstaigos aptarnauja tiek fizinius asmenis (gyventojus), tiek juridinius asmenis.
10
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>.
11
Ten pat.
12
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr>.
13
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
14
Pastaba – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktas apibrėžimas pakeistas iš „gyventojų“ į „klientų“,
kadangi įstaigos aptarnauja tiek fizinius asmenis (gyventojus), tiek juridinius asmenis.
15
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
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Sąvoka, santrumpa

Aprašas

Teikėjas

Studiją parengusi teikėjų grupė: UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio
universitetas

Vadybos sistema

Strategijų, procesų ir procedūrų rinkinys, kurį naudoja įstaiga, siekdama
užtikrinti kokybišką užduočių, reikalingų jos tikslams pasiekti, atlikimą
Susijusių ar sąveikaujančių organizacijos elementų visumą politikai ir
tikslams bei procesams, kurie reikalingi šiems tikslams pasiekti,
nustatyti16

VRM

16

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Ten pat.

5

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, parengė
studiją „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į
paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“ 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“.
Šios studijos tikslas – parengti metodologiją, kuri bus taikoma Lietuvos viešojo sektoriaus
įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę būklės stebėsenai ir vertinimui.
Rengiant studiją, remiantis gerųjų užsienio ir Lietuvos patirčių analize ir tarptautiniu
lygmeniu viešajame ir privačiajame sektoriuje pripažintomis vadybos priemonėmis, metodais,
modeliais ir sistemomis buvo parengtas Nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos
ir vertinimo modelis (NKSVS) ir atlikta bandomoji įstaigų, įtraukiamų į stebėsenos imtį, stebėsena,
išanalizuoti stebėsenos rezultatai ir patobulinta studijos apimtyje parengta metodika.
NKSVS sukūrimo poreikį lėmė tai, kad, nepaisant jau Lietuvoje pasiektų reikšmingų viešojo
valdymo tobulinimo rezultatų, šiuo metu Lietuvoje nėra vieningos stebėsenos ir vertinimo sistemos,
kuri leistų stebėti ir vertinti įstaigų iniciatyvas ir jų pastangas gerinant paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo kokybę. Nėra nustatytų vieningų vertinimo kriterijų, kuriais remiantis galima būtų
įvertinti ir palyginti tiek visas įstaigas pagal jų orientaciją į teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo
kokybės gerinimą, tiek atskirą įstaigą, kiek ji yra pažengusi paslaugų teikimo ir (ar) klientų
aptarnavimo kokybės gerinimo srityje. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra veikiančios atitinkamos
stebėjimo ir vertinimo sistemos, yra pastebimas sisteminio požiūrio bei orientacijos į klientų
aptarnavimo ir paslaugų kokybės tobulinimą trūkumas: dažniausiai įstaigos nevertina savo būklės
kitų įstaigų atžvilgiu, negali tiksliau įvertinti kritinių paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo sričių
ir gauti grįžtamojo ryšio iš viešojo valdymo tobulinimą Lietuvoje koordinuojančių institucijų,
sudėtinga identifikuoti kokias gerąsias praktikas taiko kitos pažangios įstaigos ir šias praktikas
perimti.
Rengiant šią studiją buvo išanalizuotos penkių valstybių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos,
Kanados, Airijos ir Maltos – gerosios paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir
vertinimo patirtys ir parengtos rekomendacijos dėl Nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
stebėsenos ir vertinimo modelio taikymo Lietuvoje.

6

Taip pat šios studijos apimtyje analizuotos Lietuvoje veikiančios stebėsenos ir vertinimo
sistemos. Ši analizė tik patvirtino NKSVS poreikį.
Studijoje taip pat analizuojami privataus verslo sektoriaus paslaugų ir aptarnavimo kokybės
stebėsenos ir vertinimo modeliai ir jų įvairovė, vertinant modelių paprastumą-sudėtingumą ir
bendrumą-specializaciją paslaugų ir klientų aptarnavimo srityje.
Įvertinus užsienio šalių viešojo ir privataus sektoriuose taikomas prieigas ir modelius
Studijoje yra pateikiamas stebėsenos ir vertinimo modelis (NKSVS), taikytinas Lietuvos viešajame
sektoriuje, paremtas įstaigų atliekamu įsivertinimu pagal modelio kriterijus ir subkriterijus keturiose
srityse: „Klientų supratimas“, „Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“, „Paslaugų teikimas ir
tobulinimas“, „Veiklos rezultatai“. Studijoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos susietos su
tolimesniu NKSVS diegimu ir taikymu.

7

Summary
In order to further develop customer service oriented approach for Lithuanian public sector
and to reach the higher levels of customer satisfaction, the Study 'Methodology for monitoring and
valuation of orientation towards the customer service and service quality management in Lithuanian
public sector institutions' was conducted by joint collaboration group consisting of JSC 'Kvalitetas'
and Mykolas Romeris University. This study was conducted in the scope of the European Union cofunded project No 10.1.3-ESFA-V-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 objective of this Study is to develop a methodology that will be applied for monitoring
and valuation the state of orientation towards the customer service and service quality management
in Lithuanian public sector institutions.
Based on the analysis of foreign and Lithuanian best practices and internationally recognized
management tools, methods, models and systems in the Public and Private sectors, the National
Model of Quality Monitoring and Evaluation of Public Sector Institutions was developed.
Additionally, the pilot monitoring of Lithuanian public sector orientation towards the customer
services and service quality management was conducted, monitoring results were analyzed and the
Methodology was updated.
Despite of the fact that in Lithuania there are significant achievements in the field of public
administration quality management, the development of the National Model of Quality Monitoring
and Evaluation of Public Sector Institutions was necessary because there is currently no functioning
system for monitoring and valuation the state of orientation towards the customer service and service
quality management in Lithuanian public sector institutions. Majority of the institutions do not have
the opportunity and tools to assess and benchmark their status according with other institutions and
cannot more accurately assess critical areas of customer service, service quality and to receive the
higher quality feedback from central government institutions that are responsible for coordination of
public sector improvement initiatives in Lithuania.
During the execution of this Study, the best practices of monitoring and evaluation of
customer service and service quality in five countries – the United Kingdom, France, Canada, Ireland
and Malta – were analyzed and recommendations on the application of the National Model of Quality
Monitoring and Evaluation of Public Sector Institutions (NKSVS) were prepared.
Additionally, in the scope of this Study the currently implemented monitoring and evaluation
systems in Lithuanian public sector were analyzed. The findings of the analysis confirmed the
necessity for a NKSVS development.
8

The Study also analyzes the better practices and approaches in business sector where the
customer service and service quality monitoring and evaluation models are in a big variety starting
from simplicity to complex models and applying widely accepted general valuation models or models
specifically focused on customer service.
After the analysis and evaluation of the approaches and models applied in the public and
private sectors the Study has proposed the National Model of Quality Monitoring and Evaluation of
Public Sector Institutions applicable in the Lithuanian public sector, that is based on self-assessment
associated with a list of criteria and sub-criteria in 4 areas: Customer Insight, Quality Planning and
Resource Management, Service Delivery and Improvement, Performance Results. The conclusions
and recommendations presented in the Study are related to the further implementation and application
of this Model.

9

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. 10.1.3ESFA-V-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. šią taikomojo pobūdžio studiją „Paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių viešojo
sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika“
(toliau – Studija);
2. viešojo sektoriaus įstaigų (toliau – įstaigos) orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę
bandomosios stebėsenos, atliktos vadovaujantis paslaugas teikiančių ir klientus aptarnaujančių
viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos
metodika (toliau – Metodika), ataskaitą (ataskaita pateikiama atskirai).
Studijos apimtyje parengta metodika sudaro prielaidas Lietuvos įstaigų orientacijos į paslaugų
ir aptarnavimo kokybę stebėsenos ir vertinimo sistemos (toliau – NKSVS arba Nacionalinė kokybės
stebėsenos ir vertinimo sistema) įgyvendinimui, siekiant: sukurti aplinką įstaigų veiklos kokybės
valdymui, vertinimui ir tobulinimui, paskatinti gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrą.

Paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemų įgyvendinimo viešajame
sektoriuje reikšmė
Besikeičianti aplinka ir didėjantys visuomenės reikalavimai viešojo valdymo kokybei verčia
nuolat ieškoti naujų būdų kaip pagerinti įstaigų veiklos rezultatus visose jų veiklos srityse. Ypatingas
dėmesys turi būti skiriamas toms įstaigų veiklos sritims, kurios yra aktualiausios visuomenei – klientų
(t. y. paslaugų vartotojai ir aptarnaujami gyventojai, juridiniai asmenys bei kitos organizacijos)
aptarnavimo bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo gerinimui. Skaidraus, veiksmingo, į
tinkamą klientų aptarnavimą ir veiklos rezultatus orientuoto viešojo sektoriaus plėtra yra vienas iš
pagrindinių LR strateginio planavimo dokumentų siekių, orientuotų į įstaigų veiklos veiksmingumą
gerinančių priemonių kūrimą ir taikymą.
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Įstaigos deda nemažai pastangų siekdamos pagerinti savo veiklos rezultatyvumą. Jos diegia
įvairius kokybės vadybos metodus, klientų aptarnavimo ir paslaugų standartus, perkelia paslaugų
teikimą į elektroninę erdvę, kad klientas galėtų paslaugas užsisakyti ar gauti jam patogiu laiku ir
patogioje vietoje, atlieka klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių apklausas, vykdo kitas veiklos, paslaugų
teikimo ir klientų aptarnavimo gerinimo priemones.
Taip pat VRM kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija atlieka lyderių
vaidmenį Lietuvoje, skatinant įstaigas dalintis geraisiais įstaigų veiklos pavyzdžiais bei sudarant
prielaidas sistemiškai tobulinti viso viešojo valdymo kokybę Lietuvoje. Analizuojant Lietuvoje
anksčiau įvykdytų viešojo valdymo tobulinimo projektų rezultatus ir jų kuriamą naudą, reikia
pažymėti, kad itin aktyvi veikla, susijusi viešojo valdymo tobulinimu buvo pradėta vykdyti daugiau
kaip prieš dešimtmetį, kai VRM įgyvendino su tuo susijusius projektus, pavyzdžiui:
1. „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“ (tai plačios ir gilios apimties
2007–2014 m. laikotarpio projektinės veiklos, apimančios kokybės iniciatyvų sklaidą, kompetencijų
ugdymą, kokybės vadybos priemonių diegimą, su kokybės vadyba susijusių tyrimų, publikacijų ir
metodinės medžiagos sklaidą ir taikymo skatinimą);
2. „Viešojo administravimo stebėsenos sistemos sukūrimas“ (tai projektinės veiklos 2010–
2015 m. laikotarpiu, kurių metu buvo sukurta ir išbandyta stebėsenos sistema, orientuota į įstaigų
struktūrų, funkcijų, žmogiškųjų išteklių, lėšų ir strateginių veiklos planų įgyvendinimą, tačiau ne į
įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo sritis, su kuriomis susijusi ši studija).
Atlikus šiuose projektuose sukurtų žinių (metodikų, veikimo vadovų ir rekomendacijų)
analizę, galima konstatuoti, kad projektų veiklų metu sukurta ir sukaupta informacija ir žinios,
susietos su tolimesniu įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimu gali būti naudingai taikomos
ir ateityje. Papildomai reikėtų pažymėti, kad Lietuvoje buvo sukurtas ir pradėjo veiklą tvarus asmenų
aptarnavimo kompetencijų tinklas, orientuotas į viešojo valdymo tobulinimą ir gerųjų pavyzdžių
sklaidą.
Tačiau, nepaisant jau pasiektų reikšmingų rezultatų, šiuo metu Lietuvoje nėra vieningos
stebėsenos ir vertinimo sistemos, kuri leistų stebėti ir vertinti įstaigų iniciatyvas ir jų pastangas
gerinant paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybę. Nėra nustatytų vieningų vertinimo kriterijų,
kuriais remiantis galima būtų įvertinti ir palyginti tiek visas įstaigas pagal jų orientaciją į teikiamų
paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimą, tiek atskirą įstaigą, kiek ji yra pažengusi paslaugų
teikimo ir (ar) klientų aptarnavimo kokybės gerinimo srityje. Atsižvelgiant į šiuo poreikius parengta
ši studija. NKSVS sukūrimas ir įdiegimas yra viena iš priemonių, užtikrinsiančių įstaigų veiklos
lyginamąją analizę, gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrą ir nuolatinį įstaigų veiklos gerinimą –
NKSVS sukūrimas ir įdiegimas suteiks papildomas galimybes bei naudas:
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1. įvesti standartizuotas gaires ir rekomendacijas klientų aptarnavimo, paslaugų teikimo ir
klientų pasitenkinimo valdymo procesų grupėse;
2. susieti NKSVS su institucinio lygmens vidinėmis įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo
sistemomis (ĮKSVS)17;
3. kaupti duomenis ilguoju laikotarpiu, stebėti tendencijas ir priimti reikalingus sprendimus,
susijusius su klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimu;
4. lyginti įstaigas – lyginamoji analizė (angl. benchmarking) gali būti veiksminga visais
veiklos lygiais, pradedant atskirų procesų vykdymu (t. y. prielaidų rezultatams pasiekti) ir baigiant
įstaigų veiklos rezultatais;
5. viešinti suinteresuotosioms šalims (įstaigoms, klientams ir kt.), apibendrintą informaciją
apie klientų aptarnavimo, paslaugų teikimo ir klientų pasitenkinimo būklę;
6. teikti grįžtamąjį ryšį įstaigoms;
7. teikti kokybišką metodinę pagalbą įstaigoms (skatinant įvairių priemonių (klientų
aptarnavimo ir paslaugų standartai, chartijos, kokybės tikslai ir rodikliai ir t. t.) įgyvendinimą).
8. užtikrinti kokybiškesnį apsikeitimą gerąja patirtimi tarp įstaigų.
Pateiktame galimybių ir naudų sąraše svarbią vietą užima lyginamosios analizės (angl.
benchmarking) kuriama nauda. Lyginamoji analizė kaip veiksmingumo bei efektyvumo siekimo
priemonė grindžiama principu, pagal kurį vienos įstaigos veikla vertinama pagal atitikimą standartui,
rekomendacijoms, gairėms arba lyginama su kitomis įstaigomis. Toks palyginimo metodas gali būti
naudojamas:
• siekiant objektyviau įvertinti įstaigų procesus ir veiklos rezultatus;
• įvertinti, ar įstaigų veiklos tobulinimo priemonės buvo rezultatyvios;
• atskleisti įstaigų veiklos sritis, kurias reikia tobulinti;
• nustatyti įstaigas, kurių vadybos sritys yra geresnėje būklėje ir, esant poreikiui, perimti jų
gerąją patirtį.
Reikia pastebėti, kad pasaulyje taikomose nacionalinėse bei sektorinėse stebėsenos ir
vertinimo sistemose kaupiamų duomenų ir informacijos lyginimas gali sukelti išbandymų ir abejonių,
susijusių su įstaigų veiklos unikalumu ir pagrįsta įstaigų vadovybės teise rinktis įstaigai labiausiai
tinkamas vadybos sistemas, priemones ir nustatyti tinkamus klientų aptarnavimo procesus. Todėl
stebėsenos ir vertinimo sistemose kaupiami duomenys ir informacija visų pirma turėtų būti
naudojama gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrai, įstaigų veiklos gerinimui, kuris įgyvendinamas

Šiuo tikslu VRM yra numačiusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo
sprendimai“ apimtyje skatinti ĮKSVS įstaigose diegimą – t. y. sukurti ir įdiegti įstaigų teikiamų / administruojamų
paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemas (numatytas šių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų
pirkimas (VRM-D8-175)).
17
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ne tik vadybos sistemoms taikomų „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ (PDTV, angl. PDCA)18
principų pagalba, bet ir taikant papildomas veiklos analizės priemones, apimančias įstaigos vidinį
įsivertinimą (angl. self – assessment), procesų analizę, vidinį auditą ir kt. Ypatingai pažymėtina, kad
šios sistemos nekuria paskatų sistemose dalyvaujančioms įstaigoms slėpti įstaigų veiklos trūkumus
dėl galimo klaidingo rizikos (patekti į žemos pažangos ar žemo procesų brandos lygmens įstaigų
grupę ir taip sumenkinti įstaigos įvaizdį, patikimumą ar pasitikėjimą įstaigos vadovybės veikla)
suvokimo. Reikia suprasti, kad tokių sistemų paskirtis nėra žemo balo ar reitingo skyrimas santykinai
nepažangioms įstaigoms. Tinkamai suvokiant stebėsenos ir vertinimo sistemų paskirtį ir naudą,
faktais pagrįstų sprendimų vertę bei tokių sistemų teikiamą veiklos tobulinimo potencialą yra
reikšmingai mažinama tikimybė nepatikimų duomenų (pavyzdžiui, gautų įstaigų vidinio įsivertinimo
būdu) patekimui į sistemą.
NKSVS įgyvendinimas yra svarbus šiuo metu Lietuvoje vykdomų projektų kontekste.
Lygiagrečiai vykdomos ir susietos projektų veiklos leidžia tikėtis sinerginio efekto. Pažymėtini šiuo
metu įgyvendinami reikšmingi viešojo valdymo tobulinimo projektai Lietuvoje:
1. „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“
(projekto uždavinys – sukurti paslaugų teikimo procesų optimizavimo ir prieinamumo didinimo
vartotojui metodiką);
2. „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo
sprendimai“. Šio kompleksinio projekto (pagal kurį parengta ir ši studija) metu planuojama:
optimizuoti (modernizuoti) įstaigų teikiamas bei administruojamas viešąsias ir administracines
paslaugas; sukurti ir įdiegti įstaigų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemą
(ĮKSVS); standartizuoti klientų aptarnavimą ir paslaugų teikimą; sukurti institucinių paskatų gerinti
teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybę sistemą; padidinti informacijos apie paslaugas ir
klientų aptarnavimą prieinamumą.
Apibendrinant pažymėtina, kad numatoma įgyvendinti NKSVS gerai dera Naujosios
viešosios vadybos principais ir sudaro prielaidas mažinti atotrūkį tarp įstaigoms ir verslo
organizacijoms keliamų klientų aptarnavimo bei paslaugų teikimo kokybės reikalavimų ir plėtoti
bendradarbiavimo (keičiantis gerosiomis patirtimis) aplinką tarp įstaigų bei skatina siekį sistemiškai
tobulinti įstaigų veiklą.

Kokybės vadybos standarte LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ apibūdinamas
„Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ ciklas:
– planuoti: nustatyti sistemos ir jos procesų tikslus bei išteklius, reikalingus, kad būtų pateikti rezultatai pagal
klientų reikalavimus ir organizacijos politiką, ir identifikuoti riziką ir galimybes bei imtis dėl jų veiksmų;
– daryti: įgyvendinti tai, kas suplanuota;
– tikrinti: vykdyti monitoringą ir (kai taikytina) matuoti procesus ir gautus produktus bei paslaugas pagal
politikas, tikslus, reikalavimus ir planuotą veiklą bei pateikti rezultatus;
– veikti: kai būtina, imtis veiksmų siekiant pagerinti veiksmingumą.
18

13

Studijos rengimui panaudoti tyrimų metodai
Rengiant studiją, panaudoti šie tyrimų metodai:
1. mokslinės literatūros analizė;
2. užsienio šalių19 gerųjų praktikų (patirčių) ir gerųjų pavyzdžių analizė;
3. privataus sektoriaus gerųjų praktikų (patirčių) ir gerųjų pavyzdžių analizė, įskaitant
tarptautiniu mastu pripažįstamus stebėsenos ir vertinimo modelius, sistemas;
4. Lietuvos gerųjų praktikų (patirčių) ir gerųjų pavyzdžių analizė;
5. pilotinis NKSVS metodikos testavimas, NKSVS įgyvendinimu suinteresuotųjų šalių
poreikių analizė ir bandomoji stebėsena, kurios pagrindu patobulinta metodika.

Studijos struktūra
1. Studijos pirmajame skyriuje apžvelgiama užsienio šalių viešojo sektoriaus įstaigų
orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos praktikų analizė.
2. Antrajame skyriuje pateikiama užsienio šalių privataus sektoriaus organizacijų orientacijos
į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos praktikų analizė.
3. Trečiajame skyriuje pateikiama Lietuvoje įgyvendinamų stebėsenos ir vertinimo sistemų
analizė.
4. Ketvirtajame skyriuje pateikiama studijos apimtyje sukurta NKSVS.
5. Penktajame skyriuje pateikiamos bendrosios studijos išvados ir rekomendacijos.

Detaliausiai išnagrinėtos 5 valstybės, iš kurių 3 Europos Sąjungos valstybės narės (Prancūzija, Airija, Malta) ir 2 kitos
valstybės (Jungtinėje Karalystė ir Kanada).
19
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1. UŽSIENIO
ŠALIŲ
VIEŠOJO
SEKTORIAUS
ĮSTAIGŲ
ORIENTACIJOS Į PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĘ
VERTINIMO IR STEBĖSENOS PRAKTIKŲ ANALIZĖ
1.1. Viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę
stebėsenos ir vertinimo metodinės rekomendacijos ES institucijų dokumentuose
Šiame skyriuje bendrai analizuojamos viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir
aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos praktikos ES lygmeniu įvairiose valstybėse.
2008 m. Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public Administration
Network (EUPAN)) Inovatyvių viešųjų paslaugų grupė (angl. Innovative Public Services Group
(IPSG)) kartu su Europos viešojo administravimo institutu parengė „Klientų pasitenkinimo valdymo
vadovą“20, o 2011 m. dar vieną studiją21 – dokumentus, kuriuose išsamiai išnagrinėtas klientų
pasitenkinimo matavimo ir valdymo procesas ir pateiktos metodinės rekomendacijos ES šalių
vyriausybėms ir viešojo sektoriaus įstaigoms kaip tirti klientų pasitenkinimą, atlikti tyrimų duomenų
analizę ir įgyvendinti reikalingus pokyčius gerinant viešųjų paslaugų kokybę. Pateikiant metodines
įžvalgas, paminėtose studijose remiamasi paslaugų vadybos mokslo pasiekimais, tačiau taip pat
pristatomos įvairios skirtingų ES šalių klientų pasitenkinimo tyrimų ir valdymo iniciatyvos bei
praktikos. 2015 m. Europos Komisija paskelbė ES šalių viešojo administravimo kokybės tobulinimo
iniciatyvų apžvalgą, kurioje šalia kitų tobulinimo iniciatyvų (tokių kaip: viešosios politikos
formavimo tobulinimas, etikos ir antikorupcinių praktikų įgyvendinimas, verslo aplinkos gerinimas
ir kt.) pristatytos ir viešųjų paslaugų kokybės tobulinimo iniciatyvos ir praktikos.22 Šių dokumentų
įžvalgos yra vertingos ir gali būti panaudotos, gerinant įstaigų veiklos kokybės valdymą, vertinimą ir
tobulinimą, skatinant gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrą.
Šiose studijose klientų pasitenkinimas suvokiamas kaip įstaigų visapusiškos sąveikos su
klientais rezultatas, o klientų pasitenkinimo matavimas – kaip vienas iš šios sąveikos aspektų. Todėl
studijose aptariami ne tik klientų pasitenkinimo tyrimų metodai (tiek kiekybiniai – tokie kaip: klientų
pasitenkinimo apklausos ir slapto kliento tyrimai, tiek kokybiniai – tokie kaip, pavyzdžiui: fokusuotų

Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovas (angl. European primer on Customer Satisfaction Management).
EUPAN, 2008. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.378>.
21
Thijs N. (2011). Tobulinimo priemonės: viešojo sektoriaus veiksmingumo tobulinimas panaudojant piliečių (klientų)
pasitenkinimo informaciją (angl. Measure To Improve Improving Public Sector Performance By Using Citizen – User
Satisfaction Information). EUPAN, 2011. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.eupan.eu/wpcontent/uploads/2019/02/2010_2_BE_Measure_to_Improve_Improving_Public_Sector_Performance_by_Using_Citize
n_User_Satisfaction_Information.pdf>.
22
Hauser, F. (2015). Viešojo valdymo kokybė – priemonių rinkinys praktikams (angl. Quality of Public Administration:
A Toolbox for Practitioners). Europos Komisija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/opevs/dokumenty/Quality%20of%20Public%20Administration%2
0-%20A%20Toolbox%20for%20Practitioners.pdf>.
20
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grupių diskusijos, kliento kelionės žemėlapiai, etnografiniai tyrimai ir kt.), bet ir kiti įrankiai, kurių
pagalba klientai gali būti įtraukiami į viešųjų paslaugų planavimą, projektavimą, teikimą ir vertinimą.
Klientų pasitenkinimo tyrimai remiasi SERVQUAL modeliu23, kuris pagrįstas įžvalga, jog
yra spraga to, kaip klientai suvokia jiems suteiktas paslaugas, ir jiems būdingų lūkesčių toms
paslaugoms. Taigi, vykdant klientų pasitenkinimo apklausas, vertinamas tiek suteiktų paslaugų
suvokimas, tiek klientų lūkesčiai. Kaip tokių apklausų pavyzdys pateikiamas Švedijos policijoje
naudojamas Kokybės indekso klausimynas. Į šį klausimyną įtraukiami klausimai apie policijos
reputaciją visuomenėje, lūkesčius, kai pranešama apie nusikaltimus, lūkesčius dėl paslaugų lygių ir
darbuotojų atsidavimo, suvokiamą pranešimo nagrinėjimo kokybę, suvokiamą paslaugų ir policijos
įsipareigojimų kokybę, bendrą pasitenkinimą, pasitenkinimo santykį su lūkesčiais, efektyvumu,
lojalumu ir skundų skaičiumi. Naudojama skalė nuo 1 iki 10, o rezultatai paverčiami indeksu, kurio
reikšmės svyruoja nuo 0 iki 100. Daugelis tyrimų parodė, kad indekso reikšmių intervalas yra nuo 60
iki 8024.
SERVQUAL modelis išskiria dešimt paslaugų kokybės dimensijų (žr. 1 pav.).

1. Prieinamumas

2. Komunikacija

3. Kompetencija

4. Mandagumas
(angl. courtesy)

5. Reputacija
(angl. credibility)

6. Patikimumas
(angl. reliability)

7. Reagavimas
(angl.
responsiveness)

8. Saugumas

9. Fiziniai aspektai
(angl. tangibles)

10. Kliento
supratimas

1 pav. Dešimt paslaugų kokybės dimensijų pagal pirminį SERVQUAL modelį. Šaltinis – sudaryta
Teikėjo
Vėlesniame SERVQUAL modelio variante šios dešimt dimensijų, nustačius, kad kai kurios
iš jų tarpusavyje koreliuoja, buvo redukuotos į penkias dimensijas: fizinius aspektus, patikimumą,
reagavimą, užtikrinimą (angl. assurance) ir empatiją.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). Koncepcinis paslaugų kokybės modelis ir jo reikšmė (angl. A
conceptual model of service quality and its implication), Journal of Marketing, 49 leidimas, p. 17.
24
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). Koncepcinis paslaugų kokybės modelis ir jo reikšmė (angl. A
conceptual model of service quality and its implication), Journal of Marketing, 49 leidimas, p. 19.
23

16

Pavyzdys Nr. 1. Klientų pasitenkinimo apklausos klausimynas pagal SERVQUAL modelį25
1. X įstaiga turi modernios išvaizdos įrangą.
2. X įstaigos fizinė aplinka yra vizualiai patraukli.
3. X įstaigos darbuotojai yra tvarkingai atrodantys.
4. Medžiaga, susijusi su paslauga (pavyzdžiui, lankstinukai ar kita informacinė medžiaga), X
įstaigoje vizualiai gerai atrodo.
5. Kai X įstaiga tam tikru metu pažada kažką padaryti, ji tai ir daro.
6. Kai turite problemą, X įstaiga rodo nuoširdų susidomėjimą ją išspręsti.
7. X įstaiga paslaugas tinkamai suteikia iš pirmo karto.
8. X įstaiga teikia savo paslaugas per tokį laiką, kokį yra pažadėjusi.
9. X įstaigoje įrašai yra be klaidų.
10. Darbuotojai, dirbantys X įstaigoje, tiksliai nurodo, kada bus teikiamos paslaugos.
11. X įstaigos darbuotojai suteikia jums greitą aptarnavimą.
12. X įstaigos darbuotojai visada nori jums padėti.
13. X įstaigos darbuotojai niekada per daug nedelsia atsakydami į jūsų prašymus.
14. Darbuotojų elgesys X įstaigoje rodo pasitikėjimą jumis.
15. Sandoriuose su X įstaiga jūs jaučiatės saugūs.
16. X įstaigos darbuotojai nuolat mandagiai elgiasi su jumis.
17. X įstaigos darbuotojai turi žinių atsakyti į jūsų klausimus.
18. X įstaiga suteikia jums individualų dėmesį.
19. X įstaigos darbo valandos yra patogios visiems klientams.
20. X įstaiga turi darbuotojų, kurie skiria jums asmeninį dėmesį.
21. X įstaigoje svarbiausi jūsų interesai.
22. X įstaigos darbuotojai supranta jūsų specifinius poreikius.

1-4 punktai: fiziniai aspektai.
5-9 punktai: patikimumas.
10–13 punktai: reagavimas.
14–17 punktai: užtikrinimas.
18–22 punktai: empatija.

Ten pat, p. 21; Zeithaml, V., Parasuraman, A., Berry, L. L. (1990). Kokybiškų paslaugų teikimas. Kliento suvokimo ir
lūkesčių balansavimas (angl. Delivering quality service. Balancing customer perceptions and expectations), The free
press, Niujorkas, p. 175-186.
25
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Taip pat pateikiami ir kiti pagal SERVQUAL modelio pavyzdį parengtų paslaugų kokybės
dimensijų tipologijų pavyzdžiai. Johnsonas (1995), remdamasis bankų sektoriuje atliktu tyrimu,
išskiria 18 paslaugų kokybės determinantų: prieinamumą (angl. access), estetiką, dėmesingumą,
aprūpinimą įranga ir medžiagomis (angl. availability), rūpestį, švarą, komfortą, atsidavimą,
komunikaciją, kompetenciją, mandagumą, lankstumą, draugiškumą, funkcionalumą, integralumą,
patikimumą, reagavimą, saugumą26.
Austrijos mokesčių agentūros klientų pasitenkinimo klausimynu vertinamos šios paslaugų
kokybės dimensijos: bendras įspūdis, pagalba klientui (angl. guidance), suprantami ženklai,
kompetencija, atmosfera, švara įstaigoje, draugiškumas, klientų orientavimas, profesionali
kompetencija, reagavimas, geras bendradarbiavimas, asmeninis pasiekiamumas, pasiekiamumas
telefonu, greitas vykdymas, priimtina laukimo trukmė, pakankamos klientų aptarnavimo valandos,
konceptuali veika, suprantamos formos27.
Latvijos kelių saugumo agentūra savo klausimynui naudoja tokias paslaugų kokybės
dimensijas: patalpų išdėstymas ir atmosfera, informacijos pateikimas patalpose, paslaugos
paprastumas, darbuotojų efektyvumas, formalumų sutvarkymo paprastumas, darbuotojų požiūris,
darbuotojų tolerancija ir mandagumas, darbuotojų prieinamumas, darbuotojų pateikiami
paaiškinimai, savalaikiškumas28.
2 lentelėje pateikiamas kokybės komponentų, kuriais remiamasi vykdant klientų
pasitenkinimo apklausą Slovėnijos administraciniuose vienetuose.
2 lentelė. Slovėnijos administracinių vienetų klientų pasitenkinimo apklausos klausimo pavyzdys
Lūkesčiai
Kokybės komponentai
Esama padėtis
12345
Patalpų, įrangos ir aplinkos sutvarkymas
12345
Reikiamos informacijos prieinamumas ir aiškumas
12345
Tinkamas reikalų tvarkymo greitis
12345
Paslaugų teikimas pagal pažadus
12345
„Vieno langelio“ aptarnavimas
12345
Pasirengimas padėti klientui
12345
Paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencija
12345
Darbuotojai kelia pasitikėjimą klientais
12345
Darbuotojai individualiai tariasi su klientu
12345
Darbuotojai stengiasi patenkinti klientų poreikius
Šaltinis – sudaryta Teikėjo29

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Ten pat, p. 22; Johnston, R. (1995). Paslaugų kokybę sąlygojantys veiksniai: patenkinimą didinantys ir nepasitenkinimą
sukeliantys (angl. The determinants of service quality: satisfiers and dissatisfiers). International Journal of Bank
Marketing, 15 leidimas.
27
Ten pat, p. 23.
28
Ten pat, p. 24.
29
Pastaba – remiantis šaltiniu – ten pat, p. 96.
26
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Vienas iš klientų pasitenkinimo tyrimo įrankių yra Palankių klientų rodiklis (angl. Net
Promoter Score)30. Palankių klientų rodiklį plačiai naudoja privataus verslo kompanijos klientų
grįžtamojo ryšio tyrimuose. Pilotinis tyrimas Nyderlanduose, kurį atliko „N3W strategy“ parodė, kad
Palankių klientų rodiklis gali būti sėkmingai taikomas ir viešojo sektoriaus įstaigų klientų
pasitenkinimo apklausose. Palankių klientų rodiklis vertinamas respondentams užduodant klausimą
„Skalėje nuo 0 iki 10 įvertinkite, kokiu laipsniu yra tikėtina, kad bendraudami su kolegomis, šeimos
nariais ir draugais Jūs paslaugą, kuri jums buvo neseniai suteikta, įvertintumėte teigiamai“. Taip pat
pateikiami atviri klausimai „Kodėl Jūs pateikėte tokį įvertinimą?“ ir „Ką buvo galima padaryti
geriau?“. Palankių klientų rodiklis klientus suskirsto į tris kategorijas: palankius klientus (angl.
Promoters), kurie skalėje pateikia 9 arba 10 balų atsakymus, pasyvius klientus (angl. Passives), kurie
skalėje nurodo 7 arba 8 balus, ir nepalankius klientus (angl. Detractors), kurių atsakymai gali
svyruoti nuo 0 iki 6 balų. Palankių klientų rodiklis apskaičiuojamas iš „palankių klientų“ atsakymų
procento atimant „nepalankių klientų“ atsakymų procentą. Palankių klientų rodiklį matuojantys
klausimai gali būti įtraukiami į klientų pasitenkinimo apklausas, kurios vykdomos klientui pateikiant
užpildyti klausimyną iš karto po to, kai jis buvo aptarnautas. Palankių klientų rodiklis matuojamas ir
kai kuriose Lietuvos viešosiose įstaigose – pavyzdžiui, Europos socialinio fondo agentūroje31.
Stebėsenos tikslais vykdomos ne tik klientų pasitenkinimo apklausos, bet ir bendros klientų
pasitenkinimo apklausos, kuriomis siekiama nustatyti, koks yra klientų požiūris į viešąsias paslaugas,
ar gyventojai pasitiki tas paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Belgijos vyriausybė (2007 metų
duomenimis), vykdydama paslaugų kokybės ministerijose stebėseną, siekė apimti tris skirtingus
pasitenkinimo lygmenis: bendrą pasitenkinimą paslaugomis, pasitenkinimą skirtingomis veiklos
sritimis (komunikacijos, informacijos, kontaktinių asmenų ir kt.) ir pasitenkinimą procesais
kiekvienoje iš veiklos sričių. Klausimyną sudarė kiekvieną pasitenkinimo lygmenį atitinkantys
klausimai, bendrą pasitenkinimą matuojantys klausimai buvo nukelti į klausimyno pabaigą32.
Studijose pristatytas ir slaptojo kliento tyrimų metodas ir šio metodo taikymo įvairių šalių
viešojo sektoriaus įstaigose gerųjų patirčių pavyzdžiai. Slaptojo kliento tyrimai remiasi skirtingais
scenarijais, atitinkančiais skirtingas klientų aptarnavimo situacijas. Slaptojo kliento tyrimai gali būti
vykdomi tiesioginio kontakto būdu, telefonu, elektroniniu ir paprastu paštu. Sudarant slaptojo kliento
scenarijus, rekomenduojama, kad jie būtų:
• aktualūs – skirti įvertinti klientų aptarnavimą tam tikroje įstaigoje / paslaugoje;
Hauser, F. (2015). Viešojo valdymo kokybė – priemonių rinkinys praktikams (angl. Quality of Public Administration:
A Toolbox for Practitioners), p. 282. Europos Komisija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/opevs/dokumenty/Quality%20of%20Public%20Administration%2
0-%20A%20Toolbox%20for%20Practitioners.pdf>.
31
Ten pat, p. 284.
32
Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovas (angl. European primer on Customer Satisfaction Management), p.
51, Belgijos Vyriausybė, 2007, Kliento pasitenkinimo klausimyno sudarymo gairės (angl. Guideline for the creation of a
client satisfaction questionnaire), p. 12.
30
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• patikimi – ne per daug ambicingi, tačiau imituojantys natūralų kliento elgesį ir įtikinami,
sudaryti vengiant specifinio žargono ir techninės kalbos;
• praktiški – paprasti, trumpi ir aiškūs;
• užtikrinantys saugumą – slaptieji klientai turi jaustis saugūs;
• tikslingi – turi sutelkti dėmesį į faktinę informaciją; įrašoma tai, kas vyko, o ne tai, kaip
slaptas klientas jautėsi (interpretuojant duomenis galimi ir labiau subjektyvūs vertinimai, nurodant,
pavyzdžiui, ar buvo jaučiamas darbuotojų pasitikėjimas savimi ir bendras pasitenkinimas įstaiga) 33.
Slaptojo kliento tyrimai nuo 2004 metų vykdomi Varšuvos miesto savivaldybėje,
bendradarbiaujant su tyrimų įmonėmis, turinčiomis tokios metodikos taikymo patirties. Atrinkus
dažniausiai pasitaikančius gyventojų prašymus (pavyzdžiui, dėl asmens tapatybės arba vairuotojo
pažymėjimo įgijimo, transporto priemonės registracijos, naujo verslo registracijos ir kt.) kuriami
slaptojo kliento tyrimo scenarijai. Scenarijus, vadinamasis „klientų gyvenimas“, išsamiai apibūdina
nagrinėjamos paslaugos kontekstą ir kliento profilį – pavyzdžiui, jauna 18 metų moteris prašo savo
pirmosios asmens tapatybės kortelės; arba 34 metų vyras, IT specialistas, ketina pradėti savo IT
verslą. Išanalizavusi scenarijus, įmonė pasiūlo tinkamiausius žmones vaidinti kliento vaidmenis.
Tuomet organizuojamas susitikimas, siekiant suburti tyrėjus-aktorius ir savivaldybės atstovus.
Susitikimo metu scenarijai aptariami ir prireikus pritaikomi dalyviams, siekiant užtikrinti, kad jie
jaustųsi patogiai gyvendami savo naująjį „kliento gyvenimą“. Apibendrinti tyrimo rezultatai
skelbiami savivaldybės svetainėje. Rezultatai naudojami tobulinimo sritims nustatyti34.
Slaptojo kliento tyrimai buvo vykdomi Graikijos mokesčių agentūroje tiriant, kaip
aptarnaujami klientai teikiant paslaugas elektroniniu būdu.35 Atrinkti klientai turėjo atlikti įvairius
veiksmus, reikalingus norint gauti paslaugą – užsiregistruoti, užpildyti ir pateikti formą ir kt.
Atlikdami tuos veiksmus, jie realiuoju laiku turėdavo atsakyti į klausimyno klausimus (struktūruotus
– sudarytus pagal Likerto skalę (žr. 3 lentelę) ir atvirus klausimus) kiekvienam kliento veiksmui
įvertinti. Paskui buvo apskaičiuojamas kliento pasitenkinimo indeksas.

33

Ten pat, p. 62.
Ten pat, p. 62.
35
Thijs, N. (2011). Tobulinimo priemonės: viešojo sektoriaus veiksmingumo tobulinimas panaudojant piliečių (klientų)
pasitenkinimo informaciją (angl. Measure To Improve Improving Public Sector Performance By Using Citizen – User
Satisfaction Information), p. 42. EUPAN, 2011. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.eupan.eu/wpcontent/uploads/2019/02/2010_2_BE_Measure_to_Improve_Improving_Public_Sector_Performance_by_Using_Citize
n_User_Satisfaction_Information.pdf>.
34
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3 lentelė. Klausimų, skirtų elektroninių paslaugų teikimo būdams, paslaugų radimo paprastumui bei
patrauklumui įvertinti pavyzdys
1 2 3 4 5
Ar yra skirtingi būdai pasiekti paslaugą?

Vienas būdas

Keli būdai

Ar sunku buvo surasti paslaugą?

Lengva

Sunku

Ar daug laiko užėmė ją surasti?

Mažai

Daug

Ar spalvos, šriftai ir raidžių dydis yra vizualiai Patrauklūs
patrauklūs?

Nepatrauklūs

Kai aptikote įstaigos X puslapį, kokiu laipsniu Įsitikinęs
buvote įsitikinęs, kad suradote jums reikalingą
paslaugą?

Neįsitikinęs

Šaltinis – sudaryta Teikėjo36
Surinkus grįžtamojo ryšio informaciją iš klientų pasitenkinimo apklausų, slaptojo kliento
tyrimų ir kitais būdais, nemažiau svarbus etapas paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsenoje yra
surinktų duomenų analizė. Analizės tikslas yra nustatyti veiksnius, lemiančius kokybės problemas –
t. y. suprasti, kodėl klientai yra nepatenkinti aptarnavimu ir paslaugomis (pavyzdžiui, pateikia prastus
įvertinimus klientų pasitenkinimo apklausose) – kad vėliau būtų galima priimti vadybinius ar
viešosios politikos sprendimus kokybės problemoms eliminuoti. Analizė, kuri vykdoma panaudojant
statistinės regresinės analizės techniką, vadinama Pagrindinių veiksnių analize37 (angl. key driver
analysis). Pagrindinių veiksnių analizė leidžia įvertinti sąsajos stiprumą tarp paslaugos ir aptarnavimo
savybes apibūdinančių veiksnių (kurie gali būti vertinami pagal SERVQUAL modelio dimensijas ir
įtraukti į klientų pasitenkinimo apklausų klausimynus; arba gali būti vertinami slaptojo kliento
tyrimais nustatant atitiktį tam tikriems įsipareigojimams ir (arba) standartams) ir nustatyti
svarbiausius veiksnius, sąlygojančius klientų pasitenkinimą ir nepasitenkinimą paslaugomis ir
aptarnavimu.
Kokybės veiksniai gali būti keturių tipų38:
• nepasitenkinimą sąlygojantys arba higieniniai veiksniai (angl. dissatisfiers): tai tokie
veiksniai, kurie sukelia nepasitenkinimą, jeigu jie suvokiami kaip nepakankami; tačiau jeigu
paslaugoje šios savybės yra užtikrinamos, jos reikšmingai nelemia aukštesnio pasitenkinimo lygio;

Pastaba – remiantis šaltiniu – ten pat, p. 42.
Ten pat, p. 60; Johnston, R., Heineke, J. (1998). Tiriant ryšius tarp suvokimo ir veiksmingumo: veiksmų prioritetai
(angl., Exploring the Relationship Between Perceptions and Performance: Priorities for Action). The Services Industries
Journal, 18 leidimas, p. 101-112.
38
Ten pat, p. 61-62.
36
37
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• pasitenkinimą sąlygojantys veiksniai (angl. satisfiers): šios paslaugos savybės padidina
klientų pasitenkinimą, jeigu jos būdingos teikiamai paslaugai; tačiau, jeigu klientai šių savybių
patirdami paslaugą neaptinka, tai neturi reikšmingos įtakos, kad klientai būtų nepatenkinti paslauga
ir aptarnavimu.
• kritiniai veiksniai (angl. critical): kritiniai veiksniai sąlygoja pasitenkinimą, jeigu
paslaugai būdingos atitinkamos savybės, ir sąlygoja nepasitenkinimą, jeigu šios savybės paslaugai
nebūdingos.
• neutralūs veiksniai (angl. neutral): neutralūs veiksniai neturi įtakos nei pasitenkinimui,
nei nepasitenkinimui paslauga.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje, atlikus klientų pasitenkinimo apklausą, buvo nustatyti veiksniai,
sąlygojantys klientų pasitenkinimą bei nepasitenkinimą viešojo administravimo įstaigomis
situacijoje, kai ruošiasi išeiti į pensiją39. Nepasitenkinimą sąlygojančiu veiksniu buvo pripažintas
švaistomas laikas (ilga laukimo trukmė, didelis neatsakytų skambučių skaičius), pasitenkinimą
sąlygojančiais veiksniais – prašymų nagrinėjimo trukmė ir darbuotojų profesionalumas bei
kompetencija, kritiniu veiksniu – informacijos pateikimo patogumas, neutraliu veiksniu – darbuotojų
draugiškumas. Situacijoje, kai įstaigų klientai yra praradę darbą, veiksniai pasiskirstė šiek tiek kitaip.
Nepasitenkinimą sąlygojantiems veiksniams buvo priskirti darbuotojų įsitraukimas ir informacijos
pateikimo patogumas, pasitenkinimą sąlygojantiems veiksniams – švaistomas laikas, kritiniams
veiksniams – darbuotojų draugiškumas, kompetencija ir prašymų nagrinėjimo trukmė, neutralių
veiksnių nebuvo nustatyta.
Apibendrinant, galima konstatuoti, jog ES institucijų lygmenyje kokybės užtikrinimui ir
kokybės stebėsenai viešajame sektoriuje yra skiriama nemažai dėmesio. Europos viešojo
administravimo tinklas ir kitos ES institucijos kaupia duomenis šalių narių viešojo sektoriaus kokybės
užtikrinimo ir kokybės stebėsenos gerąsias praktikas, rengia metodines rekomendacijas kaip taikyti
įvairius kokybės užtikrinimo ir kokybės stebėsenos įrankius (pavyzdžiui, piliečių chartijas, klientų
aptarnavimo standartus, klientų pasitenkinimo tyrimus, slaptojo kliento tyrimus ir kt.). Įgyvendinant
bei tobulinant NKSVS (t. y. išorinė (nacionalinio lygmens) stebėsenos ir vertinimo sistema), tiek
sektorines,

tiek

įstaigų

kokybės

užtikrinimo

sistemas

Lietuvoje

šiomis

metodinėmis

rekomendacijomis reikalinga pasinaudoti. Taip pat pažymėtina, kad ES lygmeniu šiuo metu nėra
sukurtų vieningai taikomų išorinių įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemų, dėl to nėra
galimybės pagal vieningus kriterijus bei rodiklius objektyviai ir detaliai palyginti atskirų ES valstybių
įstaigų pagal orientaciją į paslaugų ir aptarnavimo kokybę, brandos lygmenis ar pan.

39

Ten pat, p. 65.
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Toliau bus detaliau nagrinėjamos penkių valstybių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos,
Kanados, Airijos ir Maltos – viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę
vertinimo ir stebėsenos praktikos.

1.2. Jungtinė Karalystė
Paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema Jungtinėje Karalystėje
išsiskiria tuo, jog ji yra decentralizuota. Jungtinės Karalystės Vyriausybė nerenka informacijos apie
klientų pasitenkinimą, paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimo iniciatyvas jai pavaldžiose
įstaigose, tačiau atsakomybę už klientų aptarnavimo standartizavimą, kokybės stebėseną ir gerinimą
deleguoja pačioms viešojo sektoriaus įstaigoms. Tokia sistema nusistovėjo pastarąjį dešimtmetį, nors
ankstesnės Vyriausybės vykdė labiau centralizuotą kokybės stebėsenos politiką (pavyzdžiui,
Vyriausybės 1997 – 2008 metais įgyvendino „Geriausios vertės“ (angl. Best Value) iniciatyvą, kurią
įgyvendinant buvo vykdoma centralizuota veiklos stebėsena visose Jungtinės Karalystės
savivaldybėse, taikant 90 veiklos rodiklių40).
Vienas iš decentralizuoto paslaugų ir aptarnavimo kokybės užtikrinimo politikos įrankių,
kuriuo šiuo metu remiamasi Jungtinėje Karalystėje, yra „Kokybiško klientų aptarnavimo“ (angl.
Customer Service Excellence) iniciatyva41, 2008 metais pakeitusi „Chartijos apdovanojimą“ (angl.
Charter Mark), kuris nuo 1991 metų buvo teikiamas Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus
įstaigoms, atitikusioms Piliečių chartijos įsipareigojimus ir standartus. „Kokybiško klientų
aptarnavimo“ iniciatyvos pagrindas yra „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartas (angl. Customer
Service Excellence. Standard), skirtas įstaigų įsivertinimui ir jų išoriniam vertinimui tose srityse,
kurios, kaip nustatyta tyrimais, yra prioritetinės klientams. Įstaigas, kurios siekia pripažinimo, jog jų
paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo procesai atitinka šį standartą, turi įvertinti viena iš kelių
licencijuotų sertifikavimo įstaigų.
„Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartą sudaro penki bendrieji kriterijai, kurių kiekvienas
apima po keletą sudėtinių kriterijų. Kiekvienas sudėtinis kriterijus turi po keletą elementų, taigi iš
viso standartą sudaro 57 elementai. „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standarto bendrieji ir sudėtiniai
kriterijai pateikiami žemiau 4 lentelėje.

Geriausios vertės kriterijų taikymo gairės (angl. Revised best value statutory guidance). Jungtinės Karalystės būsto,
bendruomenių ir savivaldos ministerija (angl. Ministry of Housing, Communities and Local Government), 2015. [Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418505/Revised_Be
st_Value_Statutory_Guidance_final.pdf>.
41
Jungtinės Karalystės „Kokybiško klientų aptarnavimo“ iniciatyva (angl. Customer Service Excellence). [Žiūrėta 202004-06]. Prieiga per internetą: <https://www.customerserviceexcellence.uk.com/>.
40
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4 lentelė. „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standarto bendrieji ir sudėtiniai kriterijai
Pagrindiniai
kriterijai

Sudėtiniai kriterijai

Kriterijų reikšmės detalizavimas

1. Įžvalgos
apie klientus

1.1. Klientų nustatymas
1.2.
Įtraukimas
ir
konsultacijos
1.3.
Klientų
pasitenkinimas

2.
Organizacijos
kultūra

2.1. Lyderystė, politika
ir kultūra
2.2.
Personalo
profesionalumas
ir
patirtis

Klientų supratimas yra būtinas paslaugų teikėjams, nes
jie gali kelti savo paslaugų standartus ir paslaugų
teikimo lygmenis bei toliau gerinti aptarnavimą.
Efektyvus klientų identifikavimas, prasmingas jų
konsultavimas ir efektyvus teikiamų paslaugų rezultatų
įvertinimas yra itin svarbi šio požiūrio (prieigos) dalis.
Tai nėra vien tik galimybė rinkti ir kaupti informaciją.
Tai yra gebėjimas naudoti tą informaciją ir
organizacijos kultūros (kurioje vertinamas toks
supratimas ir kuris nuolat tobulėja) plėtojimas.
Į klientą orientuota kultūra gali būti sudėtinga, tačiau jos
pagrindas yra organizacijos veiklos modelis, pagrįstas
išsamiu klientų supratimu. Kurdamos į klientus
orientuotą kultūrą, įstaigos žvelgia į tai, kaip įstaigos
darbuotojai demonstruoja reikalingas vertybes ir
supratimą, kaip vykdomos veiklos (operacijos), tvarkos
ir taisyklės (procedūros) atitinka klientų poreikius ir
lūkesčius.
Todėl šis kriterijus yra susijęs su į klientą orientuoto
požiūrio (prieigos) palaikymu visoje įstaigoje, kad
visiems klientams būtų teikiamos kokybiškos
paslaugos. Čia taip pat yra du pagrindiniai veiksniai,
susiję su darbuotojų elgesiu: profesionalumas ir
požiūris. Jie buvo sujungti ir sustiprinti reikalavimu,
kad vadovų komanda visiškai palaikytų šį požiūrį.
Visi šie elementai turėtų padėti sukurti ir plėtoti į
klientus orientuotą kultūrą, palaikančią geresnį
paslaugų teikimą.
Paslaugas teikiančios įstaigos žino, kad informacija yra
gyvybiškai svarbi klientams. Jie ypač vertina tikslią ir
išsamią informaciją. Dėl to dėmesys sutelkiamas į
efektyvaus komunikacijos plano, skirto konsultuoti ir
įtraukti klientus, vykdymą. Klientų tyrimai liudija, kad
vienas labiausiai klientų nusivylimą kuriančių veiksnių
yra tai, kad nėra nuolatos informuojama apie tai, kas
vyksta.

3. Informacija 3.1.
Informacijos
ir
apimtis
prieinamumas 3.2.
Informacijos
kokybė
3.3. Prieinamumas
3.4. Bendradarbiavimas
su
kitais
tiekėjais,
partneriais
ir
bendruomenėmis
4. Paslaugų
4.1. Paslaugų teikimo
teikimas
standartai
4.2. Paslaugų teikimo
pasiekimai ir rezultatai

Svarbi bet kurios įstaigos dalis yra tai, kaip ji sėkmingai
įgyvendina pagrindinius savo veiklos tikslus. Todėl šis
kriterijus susijęs su tuo, kaip vykdoma aptarnavimo
veikla, kaip kuriamas rezultatas klientui ir kaip
suvaldomos iškilusios problemos.
24

Pagrindiniai
kriterijai

Sudėtiniai kriterijai

Kriterijų reikšmės detalizavimas

4.3.
Veiksmingas Šis kriterijus orientuojasi į įstaigos pagrindinius veiklos
problemų sprendimas
rezultatus ir į tai, kaip įstaiga laikosi pažadų, suteiktų
klientams. Tai taip pat priklauso nuo klientų nuomonės
apie įstaigos teikiamų paslaugų rezultatus, o ne tik apie
pagrindinius rodiklius, kuriuos įstaiga naudoja savo
veiklos vertinimui. Įstaiga taip pat turi naudoti skundų
informaciją ir bet kokią kitą informaciją, kad būtų
užtikrinta, kad klientai gautų jiems pažadėtą paslaugą.
5. Paslaugų
5.1. Trukmės ir kokybės Šis kriterijus išsamiau vertina įstaigoje taikomus
teikimo
standartai
standartus, susijusius su pagrindinės veiklos vykdymu.
trukmė ir
5.2.
Savalaikiai Tai remiasi tuo, ką klientai įvardijo kaip svarbiausius
kokybė
rezultatai
kokybiško (pavyzdinio) klientų aptarnavimo veiksnius.
5.3. Trukmės ir kokybės Atskyrus klientų aptarnavimo standartus nuo
standartų atitiktis
pagrindinių veiklos standartų, šiose srityse nustatomi ir
stebimi standartų reikalavimai tampa daug griežtesni.
Kadangi organizacijos dažnai sutelkia savo dėmesį į
greitą paslaugų teikimą pamiršdamos atsižvelgti ir į
kitus kokybės parametrus, šioje srityje apjungiami
trukmės ir kiti kokybės reikalavimai.
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Šaltinis – sudaryta Teikėjo
Įstaigos, pageidaujančios būti sertifikuotos pagal „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartą,
kiekvienam standarto kriterijui turi pateikti įrodymus. Įrodymai yra trijų tipų: aprašomieji, remiantys
ir stebimieji. Įstaigos kiekvienam elementui turi pateikti aprašomuosius įrodymus – t. y. kelių
puslapių tekstą, apibūdinantį, kokie veiksmai buvo atlikti, taip pat pateikti nuorodas į remiančius
įrodymus (įvairius dokumentus, ataskaitas ar kitus elektroninius dokumentus, kuriuose patvirtinama
tai, kas pateikta aprašyme) ir stebimuosius įrodymus (įrodymus gaunamus aptarnavimo vietos ar
informacijos pateikimo klientams stebėjimo metu)43.
Vertinimo metu atitiktis standartui yra vertinama keturių balų skalėje:
1. išskirtinė atitiktis (angl. Compliance Plus) – veikla, kuri viršija minimalius atitikties
standartui reikalavimus, ir kuri gali būti vadinama išskirtine ir pavyzdžiu kitoms įstaigoms;
2. atitiktis (angl. Compliant) – pripažįstama, jog yra pakankamai įrodymų, kad įstaigos veikla
atitinka standartą;

Pastaba – remiantis šaltiniu: Jungtinės Karalystės „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartas (angl. Customer Service
Excellence.
Standard).
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.customerserviceexcellence.uk.com/media/1075/cse-brochure-2019.pdf>.
43
Akredituotos ir sertifikuojančios pagal „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartą (angl. Customer Service Excellence.
Standard) bendrovės „SGS“ bukletas, p. 6. Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.sgs.com/en/white-paper-library/customer-service-excellence-cse>.
42
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3. dalinė atitiktis (angl. Partial Compliance) – įstaigoje yra tam tikrų įrodymų dėl atitikties
standartui, bet taip pat yra ir reikšmingų trūkumų; trūkumai gali atsirasti todėl, kad kai kuriose įstaigos
teikiamų paslaugų ir aptarnavimo srityse nėra atitikimo standartui arba paslaugos kokybė yra prasta;
kai kurios sritys tik pradėtos vertinti, todėl nėra pakankamai duomenų; arba kai kuriose srityse atitiktis
standartui pasiekta tik trumpą laiką;
4. neatitiktis (angl. Non- compliant) – nėra pakankamai įrodymų, kad įstaigos veikla atitinka
standartą.
Įstaiga siekianti „Kokybiško klientų aptarnavimo“ sertifikato turi surinkti ne mažiau 80 proc.
balų pagal visus kriterijus, bei kiekviename iš penkių bendrųjų kriterijų turi neviršyti nustatyto
maksimalaus leidžiamo dalinių atitikčių skaičiaus (pagal 1-3 ir 5-tą kriterijus galimos ne daugiau
kaip dvi dalinės atitiktys, o pagal ketvirtą kriterijų – ne daugiau kaip trys). Bent viena neatitiktis
reiškia, kad sertifikatas nebus išduotas44.
„Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartas yra naudojamas trimis skirtingais būdais:
• kaip nuolatinio kokybės tobulinimo priemonė, kurios pagalba Jungtinės Karalystės viešojo
sektoriaus įstaigos gali savarankiškai įsivertinti savo būklę ir galimybes, nustatyti tobulintinas sritis
ir metodus naudodamos „Kokybiško klientų aptarnavimo“ interneto svetainėje prieinamą
įsivertinimo įrankį (angl. Self-Asessment Tool);
• kaip įgūdžių ugdymo priemonė, leidžianti viešojo sektoriaus įstaigų vadovams ir
darbuotojams geriau suprasti, kokių klientų segmentavimo, aptarnavimo ar įtraukimo įgūdžių jiems
trūksta, kad galėtų suplanuoti veiksmus reikalingų įgūdžių įgijimui;
• kaip nepriklausomas pasiekimų patvirtinimas, kuris įgyjamas sertifikavimo įstaigai
išdavus sertifikatą pagal „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartą45.
Taigi, galima sakyti, kad „Kokybiško klientų aptarnavimo“ standartas kaip kokybės valdymo
įrankis yra tam tikra dalimi panašus į kitas kokybės vadybos priemones, pavyzdžiui: į kokybės
vadybos standartą LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, pagal kurį
organizacijos yra audituojamos išorinių akredituotų sertifikavimo įstaigų ir sertifikuojamos, į
kokybės vadybos standartą LST EN ISO 9004:2018 „Kokybės vadyba. Organizacijos kokybė.
Ilgalaikės sėkmės pasiekimo rekomendacijos“, kurio A priede pateikiama detali įsivertinimo pagal
brandos lygius metodika, bei kitus ISO serijos standartu, tinkamus įsivertinimui (pavyzdžiui, ISO
10000 serijos standartai, skirti klientų pasitenkinimo valdymui), taip pat į EUPAN sukurto, plačiai
kontinentinės Europos viešojo sektoriaus įstaigose naudojamo Bendrojo vertinimo modelio (angl.
The Common Assessment Framework (CAF)), kuris naudojamas kaip įsivertinimo įrankis.
44

Ten pat, p. 8.
Kokia mums nauda. „Kokybiško klientų aptarnavimo“ iniciatyva (angl. Whats in it for us. Customer Excellence
Service).
Jungtinė
Karalystė.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.customerserviceexcellence.uk.com/getting-started/whats-in-it-for-us/>.
45

26

Taip pat papildomai pažymėtina, kad Jungtinėje Karalystėje viešojo sektoriaus įstaigų klientų
pasitenkinimo stebėseną vykdo nevyriausybinė organizacija Klientų aptarnavimo institutas (angl.
Institute of Customer Service)46, kuris kasmet vykdo reprezentatyvias Jungtinės Karalystės gyventojų
apklausas ir vertina klientų pasitenkinimą 13-oje ūkio sektorių, tarp jų ir viešajame sektoriuje (viešojo
sektoriaus nacionalinis ir vietos lygmenys apklausoje išskirti kaip du atskiri sektoriai). Apklausa
leidžia įvertinti klientų pasitenkinimą penkiose dimensijose47:
• patirties (vertinama klientų patirčių kokybė ir sąveikos su organizacijomis),
• skundų (vertinama, kaip organizacijos nagrinėja skundus ir sprendžia problemas),
• klientų etoso (vertinama, kaip klientai suvokia, kad organizacijos jais rūpinasi ir reaguoja
į jų poreikius),
• emocinio ryšio (vertinama, kaip organizacijos sukuria pasitikėjimo jausmą klientams) ir
• etikos (vertinama reputacija, atvirumas ir skaidrumas, taip pat laipsnis, kuriuo
organizacijos „elgiasi teisingai“).
Kiekvienai dimensijai apskaičiuojamas vidurkis 10 balų skalėje, o viso indekso reikšmės
pateikiamos 100 balų skalėje. Klientų aptarnavimo instituto svetainėje yra prieinama bendra indekso
ataskaita, tačiau apklausos rezultatų ataskaitas pagal atskirus sektorius (pavyzdžiui, viešąjį sektorių
(nacionalinio lygmens)) galima nusipirkti už santykinai didelę kainą (apie 1 830 eurų).
Pažymėtina, kad šios studijos apimtyje rengiant metodiką, skirtą Lietuvai ir NKSVS
įgyvendinimui, buvo reikšmingai pasiremta Jungtinėje Karalystėje taikomu „Kokybiško klientų
aptarnavimo“ standartu ir Bendrojo vertinimo modeliu (angl. The Common Assessment Framework
(CAF)), atsižvelgiant į šių įrankių vertingus elementus, teikiamą naudą bei privalumus.

1.3. Prancūzija
2010 metais Prancūzijos Viešosios politikos tobulinimo taryba (pranc. Le conseil de
modernisation des politiques), siekdama geriau informuoti klientus apie pažangą gerinant teikiamų
paslaugų kokybę, patvirtino pirmąją barometro, skirto viešųjų paslaugų kokybės stebėsenai, versiją48.
Barometrui buvo keliami du tikslai: tapti priemone gerinant viešojo sektoriaus sąveiką su klientais;

Klientų aptarnavimo institutas (angl. Institute of Customer Service). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-08-24]. Prieiga
per internetą: <https://www.instituteofcustomerservice.com/research-insight/uk-customer-satisfaction-index>.
47
Jungtinės Karalystės klientų pasitenkinimo indeksas: klientų pasitenkinimo būklė Jungtinėje Karalystėje (angl. UK
Customer Satisfaction Index: the State of Customer Satisfaction in the UK), 2020, p. 16. Klientų aptarnavimo institutas
(angl. Institute of Customer Service), Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.instituteofcustomerservice.com/research-insight/uk-customer-satisfaction-index>.
48
Antrasis viešųjų paslaugų kokybės barometro leidimas (pranc. La seconde édition du baromètre de la qualité des
services publics), p. 1. Penktoji Viešosios politikos tobulinimo taryba (pranc. 5eme conseil de modernisation de
politiques),
2011.
Prancūzija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.arretsurimages.net/media/pdf/barometre.pdf>.
46
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ir užtikrinti viešojo sektoriaus skaidrumą pasitelkiant barometrą, kuriuo būtų atsiskaitoma
visuomenei apie pažangą ir pastangas gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Barometrą sudarė visus
administracijos sąveikos su klientais etapus (nuo klientų priėmimo iki skundų teikimo) apimantys
rodikliai, kuriais vertinama: 1) viešųjų paslaugų kokybė (paslaugų rodikliai); 2) klientų suvokimas
apie viešųjų paslaugų kokybę (klientų pasitenkinimo rodikliai).
Viešųjų paslaugų kokybės stebėsena vykdoma pagal tris rodiklių grupes:
1. Rodikliai, kuriais vertinamas klientų priėmimas viešojo sektoriaus įstaigose; šiai grupei
priklausė tokie Marianos chartijos49 įsipareigojimus atitinkantys rodikliai kaip:
1.1. laiškų, į kuriuos buvo atsakyta per mažiau nei dvi savaites, dalis, išreikšta procentais;
1.2. laiškų, į kuriuos atsakyta mažiau nei per penkias dienas, dalis, išreikšta procentais;
1.3. telefono skambučių, į kuriuos buvo atsiliepta telefonui suskambėjus mažiau nei penkis
kartus, dalis, išreikšta procentais;
1.4. klientų, kuriems buvo suteikta tinkama paslauga ir kurie buvo tinkamai aptarnauti, dalis,
išreikšta procentais;
1.5. klientų, kuriuos įstaigų darbuotojai maloniai priėmė, dalis, išreikšta procentais.
Šių rodiklių reikšmės matuojamos atliekant slaptojo kliento tyrimus, kurių metu panaudojami
įvairūs realiomis situacijomis pagrįsti klientų aptarnavimo scenarijai – pavyzdžiui, skambinama
telefonu, siunčiami laiškai, apsilankoma klientų aptarnavimo punktuose50.
2. Rodikliai, kuriais vertinamas problemų sprendimas aptarnaujant klientus; į šią grupę
pateko trylika rodiklių, atitinkančių dešimt pagrindinių paslaugų kokybės probleminių sričių
Prancūzijoje, kurios buvo nustatytos atlikus 3000 paslaugų klientų tyrimą51 (žr. 5 lentelę žemiau).
3. Rodikliai, kuriais vertinamas klientų skundų nagrinėjimas; šiai grupei priklausė du
rodikliai: įstaigų, turinčių specialią skundų nagrinėjimo sistemą, skaičius; ir skundus pateikusių
klientų, kuriuos tenkina skundų nagrinėjimo rezultatas, dalis, išreikšta procentais.

Prancūzijoje Viešojo administravimo ir valstybės reformų ministerija, atlikusi keletą pilotinių taikymų Prancūzijos
regionuose, 2005-aisiais metais šalies mastu patvirtino Marianos chartiją49. Šioje chartijoje, kuri buvo rengiama remiantis
paskutiniojo XX-ojo a. dešimtmečio Jungtinės Karalystės Piliečių chartijos pavyzdžiu, nustatyti į klientą orientuoti
paslaugų teikimo tikslai Prancūzijos viešojo sektoriaus įstaigoms. Po poros metų, sulaukusi teigiamų chartijos vertinimų,
Prancūzijos vyriausybė parengė chartijos įsipareigojimų standartą (pranc. un référentiel d'engagement) ir įvedė Marianos
ženklą (pranc. le label Marianne) kaip klientams teikiamų paslaugų kokybės garantiją. 2016-ais metais Marianos chartijos
įsipareigojimai ir standartas buvo atnaujinti atsižvelgiant į naujas viešojo sektoriaus įstaigų sąveikos su klientais
galimybes, kurias atvėrė skaitmeninių technologijų plėtra49. Šaltinis – Naujasis Marianos standartas paslaugų kokybės
gerinimui (pranc. Un nouveau référentiel Marianne pour améliorer la qualité des services aux usagers), 2016-09-29. Le
portail de la transformation de l'action publique. Prancūzija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/un-nouveau-referentiel-marianne-pourameliorer-la-qualite-des-services-aux-usagers>.
49

Antrasis viešųjų paslaugų kokybės barometro leidimas (pranc. La seconde édition du baromètre de la qualité des
services publics), p. 6. Penktoji Viešosios politikos tobulinimo taryba (pranc. 5eme conseil de modernisation de
politiques),
2011.
Prancūzija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.arretsurimages.net/media/pdf/barometre.pdf>.
51
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5 lentelė. Prancūzijos gyventojams aktualių probleminių sričių kokybės rodikliai 2011 metais
Probleminė sritis / gyvenimo atvejis Probleminės srities kokybės rodikliai
Vykstu į „greitosios pagalbos“ skyrių Pacientų, patekusių į gydymo įstaigą mažiau nei per keturias
valandas, dalis, išreikšta procentais
Buvau užpultas
Vidutinė teisėsaugos pareigūnų atvykimo pagal iškvietimą
trukmė
Atnaujinu asmens dokumentus
Gyventojų, kurie gavo asmens dokumentą mažiau nei per dvi
savaites, dalis, išreikšta procentais
Praradau darbą
Užbaigtų registracijų užimtumo tarnyboje per penkias dienas
nuo pirmojo kontakto su šia tarnyba skaičius
Sprendimų dėl kompensacijų, kurie buvo priimti per
penkiolika dienų nuo pirmojo kontakto su užimtumo tarnyba,
dalis, išreikšta procentais
Ruošiuosi išeiti į pensiją
Asmenų, gavusių dokumentą, patvirtinantį karjerą, kuris
laikomas „užbaigtu“, dalis, išreikšta procentais
Asmenų, gavusių dokumentą, patvirtinantį karjerą, kuris
laikomas „tinkamu“, dalis, išreikšta procentais
Moku mokesčius
Grąžinamų sumų ir sumokėtų įmokų pataisymų per mažiau
nei trisdešimt dienų (pajamų ir būsto mokesčiams) dalis,
išreikšta procentais
Prašau pagalbos (būsto, šeimos, kitais Per mažiau nei penkiolika dienų išnagrinėtų išmokų prašymų
socialiniais klausimais)
dalis, išreikšta procentais
Ugdau savo vaiką
Pradinių mokyklų mokytojų, kurie buvo pakeisti pirmąją
dieną jiems neatvykus į mokyklą, dalis, išreikšta procentais
Stoju į aukštąją mokyklą
Pirmųjų pasirinkimų, kurie buvo patenkinti stojant į aukštąją
mokyklą, dalis, išreikšta procentais
Rūpinuosi savo sveikata
Vidutinė gydymo kompensavimo trukmė (elektroninio
gydymo lapo atveju)
Vidutinė gydymo kompensavimo trukmė (popierinio gydymo
lapo atveju)
52
Šaltinis – sudaryta Teikėjo

Į antrąjį kokybės barometro etapą taip pat buvo įtraukta ir klientų pasitenkinimo stebėsena.
Klientų pasitenkinimo vertinimas buvo atliktas reprezentatyvios gyventojų apklausos telefonu būdu
2010–2011 metais. Apklausoje dalyvavo vyresnius nei 15 metų Prancūzijos gyventojus
atstovaujantys 6046 respondentai, kuriems dvejų metų iki apklausos laikotarpiu buvo suteiktos su
barometro probleminėmis sritimis susijusios administracinės arba viešosios paslaugos.
Klientų pasitenkinimas buvo vertinamas visuose trijuose viešojo sektorių sąveikos su
klientams etapuose53 (klientų priėmimo, problemų sprendimo ir skundų nagrinėjimo) ir pagal šiuos
52
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Pastaba – remiantis šaltiniu – ten pat, p. 2.
Ten pat, p. 3.
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etapus atitinkančius rodiklius (pavyzdžiui, rodiklį „Vidutinė teisėsaugos pareigūnų atvykimo pagal
iškvietimą trukmė“ atitinka klientų pasitenkinimo rodiklis „klientų, patenkintų trukme, per kurią
pagal iškvietimą atvyko pareigūnai, dalis, išreikšta procentais“ (žr. 5 lentelę aukščiau).
Nuo 2010 metų Prancūzijoje barometro tyrimai pagal dvylika Marianos chartijos
įsipareigojimų buvo vykdomi kasmet keturių tipų viešojo sektoriaus įstaigose: universitetų
bibliotekose, teisėsaugos įstaigose ir valstybinėse švietimo įstaigose (apie 610 įstaigų per metus).
Buvo tiriami įstaigų padaliniai, atsakingi už klientų aptarnavimą, skirtingose Prancūzijos teritorijose.
Tyrimai buvo vykdomi pagal slaptojo kliento metodiką – į kiekvieną įstaigą buvo skambinama 9
kartus telefonu, taip pat atliekami 2 slaptojo kliento vizitai; siunčiami 3 laiškai paprastu paštu ir 10
laiškų elektroniniu paštu; buvo vertinami tam tikri šių įstaigų interneto svetainių elementai; buvo
tikrinamas tyrimo rezultatų suderinamumas ir, esant poreikiui, atliekamas 3-ias vizitas į įstaigą.
Slaptojo kliento tyrimas buvo vykdomas pusės metų laikotarpyje: sausio – vasario mėn. buvo skirti
pasiruošimui; vasario mėn. pab. – balandžio mėn. vyko tyrimai; gegužės mėn. buvo vykdoma tyrimo
rezultatų analizė; birželio mėn. tyrimo rezultatai buvo skelbiami54. Pagal tyrimų rezultatus kiekvienos
įstaigos atitikimas kiekvienam iš Marianos chartijos įsipareigojimų buvo vertinamas 10 balų
sistemoje ir priskiriamas vienam iš keturių brandos lygių (A, B, C ir D), tuomet buvo apskaičiuojami
bendri vidutiniai įvertinimai kiekvienai įstaigai ir įstaigų tipui55. Barometro ataskaitose rezultatai
buvo pateikiami palyginant skirtingų tipų įstaigas pagal bendrą indeksą, pagal atitiktį skirtingiems
įsipareigojimams, pagal aptarnavimą skirtingais kanalais (tiesiogiai, telefonu ir kt.), pagal
aptarnavimą skirtinguose šalies regionuose ir taip pat buvo pateikiami palyginimai su ankstesnių metų
rezultatais56.
2018 metais Marianos barometras buvo atnaujintas, išsiplėtė viešojo sektoriaus įstaigų,
kuriose buvo vykdomi tyrimai, skaičius – tyrimai buvo atlikti ir paslaugų visuomenei centruose
(pranc. maisons de services aux publics)57. Tyrimams buvo modifikuoti 30 testų, taip pat buvo sukurta
16 naujų testų58. 2018 metais pirmą kartą viešojo sektoriaus įstaigoms už veiksmus gerinant viešųjų
paslaugų kokybę buvo paskirtas „Marianos KANTAR PUBLIC“ prizas59. Prizo laureatus iš 28
kandidatų rinko 10 ekspertų (bendruomenės, sertifikavimo įstaigų atstovų, viešosios vadybos

Viešųjų paslaugų kokybės barometro tyrimo ataskaita: pagal Prancūzijos teritorinius vienetus (pranc. Baromètre de la
qualité de l’accueil dans les services de l’etat: Réseau préfectoral), p. 5. Generalinis viešojo sektoriaus tobulinimo
sekretoriatas (pranc. Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique), 2014, Prancūzija. [Žiūrėta 202004-06].
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internetą:
<http://www.indre.gouv.fr/content/download/8151/60486/file/48TS59%20%20R%C3%A9seau%20Pr%C3%A9fectoral%202014%20_%204%20juin.pdf>.
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mokslininkų) komisija, kuri atrinko 10 nominantų pagal penkis kriterijus: projekto aiškumą, klientų
įtraukimą, poveikį klientams, perkeliamumą, ryšį su Marianos kokybės principais. Prizo laureatėmis
buvo paskelbtos trys įstaigos.
Viešojo sektoriaus įstaigoms barometras yra reikšmingas įrankis, padedantis nuolat gerinti
teikiamų paslaugų kokybę. Barometro pagalba kiekviena įstaiga gali nustatyti savo stiprybes ir
trūkumus, tobulinimo sritis ir atlikti reikalingus tobulinimo veiksmus. Kiekviena įstaiga vertinimų
rezultatus

gali

peržiūrėti

tam

skirtoje

svetainėje

(prieiga

per

internetą:

<https://kitmarianne.modernisation.gouv.fr/>). Taip pat barometras suteikia galimybę ir klientams
gauti informaciją apie tai, kaip skirtingų įstaigų teikiamos paslaugos atitinka jų lūkesčius.
Pažymėtina, kad šios studijos apimtyje rengiant metodiką, skirtą Lietuvai ir NKSVS
įgyvendinimui, vykdant bandomąją stebėseną buvo reikšmingai pasiremta Prancūzijai būdingu
centralizacijos principu.

1.4. Kanada
Kanadoje nėra teisės aktų, kuriais būtų nustatytas įpareigojimas rinkti duomenis apie tai, kaip
klientai yra patenkinti viešojo sektoriaus įstaigų jiems teikiamomis paslaugomis60. Klientų grįžtamojo
ryšio informacija paprastai renkama vadovaujantis pačių įstaigų patvirtintais teisės aktais,
vadovaujantis Finansinio administravimo įstatymu (angl. Financial Administration Act) ir
Komunikacijų ir federalinės tapatybės politika (angl. Policy on Communications and Federal
Identity), kuri nustato kontekstą ir taisykles, kaip Kanados Vyriausybė komunikuoja su visuomene
apie politiką, programas, paslaugas ir iniciatyvas. Tačiau daugelis viešojo sektoriaus įstaigų turi
pasitvirtinusios klientų aptarnavimo standartus, į kuriuos įtrauktos ir grįžtamojo ryšio mechanizmus
apibūdinančios taisyklės (pavyzdžiui, skundų, komentarų, atsiliepimų pateikimas). Paslaugų
standartų gairėse61, kuriose pateikiamos rekomendacijos viešojo sektoriaus įstaigoms kaip rengti
paslaugų standartus, taip pat akcentuojama konsultavimosi su klientais svarba siekiant geriau suprasti
jų poreikius, įvertinti jų pasitenkinimo būklę, klientų poreikių ir lūkesčių pokyčius. Gairėse
numatoma, kad konsultavimasis su klientais gali būti vykdomas organizuojant fokusuotų grupių
diskusijas, apklausas telefonu ir internetu, klientų grįžtamojo ryšio apklausas ir individualius
pokalbius su klientais62. Gairės taip pat pateikia šias sąlygas siekiant užtikrinti, kad grįžtamojo ryšio
gavimo būdai būtų veiksmingi:

Grįžtamojo ryšio dėl Vyriausybės įstaigų teikiamų paslaugų rinkimo praktikos Kanadoje (angl. Government Services
Feedback Practices: Canada), Library of Congress, Kanada. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.loc.gov/law/help/government-services-feedback/canada.php>.
61
Paslaugų standartų gairės (angl. Guideline on Service Standards). Kanados Vyriausybė (angl. Government of Canada).
Kanada. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25750>.
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• vidaus procesų, skirtų komentarams, abejonėms ar skundams tvarkyti, sukūrimas, įskaitant
galimus sprendimus momentiniam grįžtamajam ryšiui pateikti ir klausimų išsprendimui paslaugų
teikimo metu ir (arba) paslaugų teikimo vietoje;
• turi būti kuriama stebėsenos sistema, fiksuojanti klientų atsiliepimus ir skundus
(pavyzdžiui, gali būti įrašas, kuriame pateikiamas kiekvieno skundo pobūdis, šaltinis ir aprašymas);
• turi būti užtikrinta, kad žalos atlyginimo procesas būtų viešai prieinamas ir lengvai
randamas;
• peržiūrėjus komentarus, susirūpinimo pareiškimus ir skundus, klientai turi būti
informuojami apie visus padarytus pakeitimus63.
Remdamasi

Kanados

Paslaugų

transformacijos

planu

(angl.

Canada’s

Service

Transformation Plan), Kanados Užimtumo ir socialinės plėtros agentūra (angl. Employment and
Social Development Canada) 2017 metais atliko išsamų klientų patirties tyrimą – pirmajame etape
buvo vykdomas kokybinis tyrimas, o antrajame etape buvo atlikta agentūros vykdomų socialinės
apsaugos programų klientų apklausa telefonu, kurioje dalyvavo apie 4000 respondentų64. Buvo
tiriamas bendras klientų pasitenkinimas, pasitenkinimas skirtingais paslaugų kanalais, pasitenkinimas
atskiromis agentūros programomis, pasitenkinimas pažeidžiamų klientų grupių aptarnavimu, klientų
patirtis skirtinguose klientų kelionės etapuose, pokyčių potencialas. Apklausa rėmėsi Klientų patirties
tyrimo matavimo modeliu (angl. CX Survey Measurement Model), sudarytu remiantis kokybinių
tyrimų įžvalgomis ir jau anksčiau taikytais matavimo modeliais. Modelį sudaro trys pagrindinės
klientų patirties dimensijos ir devyni jas apibūdinantys požymiai, turintys įtaką klientų pasitenkinimui
(žr. 2 paveikslą žemiau).

2 pav. Klientų patirties tyrimo matavimo modelis. Šaltinis – sudaryta Teikėjo remiantis Klientų
patirties tyrimo matavimo modeliu (angl. CX Survey Measurement Model).
63
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Daugelis Kanados viešojo sektoriaus įstaigų vykdo klientų pasitenkinimo tyrimus nuo 1997
metų taikydamos Bendrąjį matavimo įrankį (angl. Common Measurement Tool (CMT)). Šiuo įrankiu
naudojasi daugiau nei 30 savivaldybių, provincijų, teritorinės ir federalinės valdžios institucijų visoje
Kanadoje65. Bendrasis matavimo įrankis yra Kanados Vyriausybės priemonė naudojama klientų
pasitenkinimui vertinti pasitelkiant įvairius tyrimų metodus – atliekant apklausas internetu, telefonu,
taip pat vykdant kokybinius tyrimus, kuriems nustatyti standartai66 ir privalomos procedūros67. Į
piliečius orientuoto aptarnavimo instituto (angl. Institute of Citizen Centered Service) svetainėje taip
pat pateikiama lyginamosios analizės (angl. benchmarking) platforma, kuri sudaro galimybes
Kanados viešojo sektoriaus įstaigoms palyginti savo klientų pasitenkinimo tyrimų rezultatus su kitų
įstaigų rezultatais ir mokytis vienoms iš kitų68.
Apibendrinant, galima teigti, kad Kanadoje paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsena
vykdoma decentralizuotai, tačiau centrinė Vyriausybė atlieka tam tikrą koordinavimo funkciją –
teikia viešojo sektoriaus įstaigoms rekomendacijas ir konsultacijas, aprūpina tyrimų įrankiais, kuria
sąlygas viešojo sektoriaus įstaigoms pasilyginti klientų pasitenkinimo tyrimų rezultatus tarpusavyje
ir keistis patirtimi.

1.5. Airija
Airijoje pagrindinis viešojo sektoriaus kokybės stebėsenos metodas yra klientų pasitenkinimo
apklausos, kurios nuo 2015 metų vykdomos vieną kartą per du metus69 (Airijos Vyriausybės interneto

Apie Bendrąjį matavimo įrankį (angl. About the Common Measurements Tool). Į piliečius orientuoto aptarnavimo
institutas (angl. Institute for Citizen-Centered Service (ICCS)), Kanada. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
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svetainėje viešai prieinami 201570 metų, 201771 metų ir 201972 metų apklausų rezultatai, tačiau
apklausos buvo vykdomos ir 1997, 2002, 2005, 2008, 2009 metais73). 2002, 2006, 2009, 2016 ir 2018
metais taip pat buvo atliktos reprezentatyvios verslo klientų pasitenkinimo apklausos74. Šias
asmeninio pokalbio būdu vykdytas apklausas Airijos Viešųjų išlaidų ir reformų departamento
užsakymu atliko rinkos tyrimų įmonės „Ipsos MRBI“ (gyventojų apklausas) ir „Perceptive Insight“
(verslo klientų apklausas). Apklausomis siekiama įvertinti klientų pasitenkinimą ir tai, kaip Airijos
valstybės tarnybą suvokia gyventojai bei verslo įmonės. Skirtingų metų apklausų duomenys taip pat
suteikia galimybę įvertinti visuomenės požiūrio į valstybės tarnybą bei klientų pasitenkinimo
pokyčius skirtingais laikotarpiais. Kai kurie iš apklausos rezultatų yra siejami su Airijos strateginiame
dokumente „Mūsų valstybės tarnyba 2020“ (Angl. Our Public Service 2020) nustatytais tikslais,
veiklomis ir veiklos rodikliais75.
Vykdant gyventojų apklausas, buvo siekiama užtikrinti, kad apklausos respondentų imtis
reprezentuotų visus vyresnius nei 18 metų Airijos gyventojus – buvo apklausiami apie 2000
respondentų, kurių gyvenamosios vietos adresai buvo atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš adresų
duomenų bazės 170 teritoriniuose vienetuose; šie teritoriniai vienetai buvo atrinkti atsitiktinės
sisteminės atrankos būdu iš 3440 Airijos rinkiminių apylinkių. Siekiant užtikrinti apklausos
reprezentatyvumą, taip pat buvo nustatomos respondentų kvotos pagal amžių, lytį, regioną ir socialinę
klasę76.
Pirmasis klausimų blokas gyventojų apklausose skirtas gyventojų sąveikos su valstybės
tarnyba mastui ir pobūdžiui įvertinti. Respondentų buvo klausiama, ar jie buvo susidūrę per
pastaruosius 12 mėnesių su valstybės tarnyba apskritai, taip pat buvo pateikiamas sąrašas viešojo
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sektoriaus įstaigų ir prašoma nurodyti, ar jie turėjo kontaktų per pastaruosius 12 mėnesių su kiekviena
iš jų. Kitu klausimu buvo siekiama nustatyti, su kuriomis iš tų viešojo sektoriaus įstaigų buvo
kontaktuojama vėliausiai. Tuomet buvo klausiama apie tai, kokiu tikslu buvo kontaktuojama su tomis
įstaigomis ir kokie bendravimo metodai (bendravimas telefonu, elektroniniu paštu, raštu, tiesioginio
susitikimo metu, internetu) buvo naudojami. Specialus dėmesys apklausoje buvo skiriamas
elektroniniams bendravimo kanalams – respondentų buvo klausiama, ar jie naudojasi technologijomis
ir

kokius įrenginius (pavyzdžiui, mobilų telefoną, planšetę, kompiuterį ar kt.) jie naudoja

bendraudami su viešojo sektoriaus įstaigomis, taip pat dėl kokių priežasčių jie nebendrauja su tomis
įstaigomis internetu, kokius elektroninio bendravimo nepatogumus jie patiria, ar planuoja
elektroniniu būdu su viešojo sektoriaus įstaigomis bendrauti ateityje.
Kitas apklausos blokas skirtas gyventojų pasitenkinimui viešojo sektoriaus įstaigų
paslaugomis ir aptarnavimu nustatyti. Buvo pateikiami klausimai, ar respondentai yra patenkinti
aptarnavimu ir jo baigtimi, taip pat ar aptarnavimas atitiko jų lūkesčius. Toliau buvo klausiama apie
pasitenkinimą skirtingais bendravimo metodais ir skirtingų aptarnavimo savybių (greičio, personalo
kvalifikacijos, prieinamumo ir kt.) vertinimus. Taip pat, siekiant geriau suprasti klientų
nepasitenkinimo priežastis, buvo pateikiami klausimai apie tai, ar respondentai buvo ypač
nepatenkinti aptarnavimu viešojo sektoriaus įstaigose per pastaruosius 12 mėnesių ir kokios buvo
nepasitenkinimo priežastys.
Dar vienas klausimų blokas skirtas gyventojų nuostatoms valstybės tarnybos atžvilgiu ištirti.
Respondentų buvo klausiama, kokių profesijų žmonėmis, tar kurių sąraše yra ir valstybės tarnautojai,
jie pasitiki, ar jie mano, kad valstybės tarnyba yra efektyvi, ar jų požiūriu valstybės tarnybos teikiamų
paslaugų kokybės gerėja ar prastėja, kaip skiriasi valstybės tarnybos ir privačių organizacijų teikiamų
paslaugų kokybė. Taip pat buvo pateikiamas valstybės tarnybą apibūdinančių teiginių sąrašas ir
respondentų buvo prašoma Likerto skalėje įvertinti pritarimą arba nepritarimą tiems teiginiams.
Klausimyno pabaigoje buvo pateikiami klausimai skirti valstybės tarnyboje teikiamų
paslaugų skirtingomis kalbomis prieinamumui įvertinti. Respondentų buvo klausiama, kokia yra jų
gimtoji kalba (airių, anglų ar kt.), ir ar jie patenkinti aptarnavimu ir paslaugomis teikiamomis airių
kalba (siekiant nustatyti pasitenkinimo aptarnavimu ir paslaugomis lygį tarp gyventojų, kurių gimtoji
kalba nėra airių arba anglų). Taip pat 2019 metų apklausoje į klausimyną buvo įtraukti ir kiti
klausimai, kurių nebuvo ankstesnėse apklausose – jais buvo siekiama nustatyti gyventojų naudojimąsi
specifinėmis Airijoje teikiamomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis (Eircode, MotorTax.ie) ir
pasitenkinimo jomis lygį.
Verslo klientų pasitenkinimo apklausos buvo vykdomos naudojant analogišką klausimyno
struktūrą kaip ir gyventojų pasitenkinimo apklausose – buvo tiriama sąveika su valstybės tarnybos
įstaigomis, bendravimo su tomis įstaigomis kanalai, ir klientų pasitenkinimas tais kanalais, bendras
35

pasitenkinimas valstybės tarnyba ir nuostatos valstybės tarnybos atžvilgiu, nepasitenkinimo
valstybės tarnyba priežastys, elektroninių viešųjų paslaugų (tokių kaip Eircode ir kt.) vertinimai.
Apklausos buvo vykdomos telefonu apklausiant 510 Airijos verslo įmones atstovaujančių
respondentų, kurie buvo atrinkti stratifikuotos atsitiktinės atrankos būdu, atsižvelgiant į ūkio
sektoriaus, įmonių darbuotojų skaičiaus ir vietovės kvotas (sudarant imtį skirtingiems ūkio
sektoriams, skirtingo dydžio įmonėms ir skirtingose vietovėse registruotoms įmonėms buvo
nustatomi skirtingi svoriai)77.
Vertinant apžvelgtą Airijos viešojo sektoriaus kokybės stebėsenos patirtį ir galimybes ją
pritaikyti Lietuvoje, galima reziumuoti, kad Airijoje vykdoma kokybės stebėsena gyventojų ir verslo
klientų apklausų būdu leidžia gauti patikimą apibendrinto pobūdžio grįžtamąjį ryšį apie klientų
pasitenkinimą aptarnavimu ir paslaugomis šalies mastu ir fiksuoti jo pokyčius, apklausas vykdant
skirtingais metais, tačiau toks būdas nėra tinkamas, jeigu siekiama vertinti atskirų viešojo sektoriaus
įstaigų kokybės pažangą ir įstaigas palyginti tarpusavyje pagal kokybės brandos lygį nustatant jų
kokybės užtikrinimo gerąsias patirtis ir problemines sritis. Taip pat pažymėtina, kad remiantis
pasaulinėmis tendencijomis dažniausiai efektyviausias ir naudingiausias įstaigų veiklos tobulinimui
yra momentinis grįžtamasis ryšys iš klientų (t. y. iškart po paslaugos suteikimo ir (arba) paslaugos
teikimo vietoje, siejant su specifine aptarnavimo situacija, klientų segmentu, kliento poreikiais bei
paslaugos teikimo ir aptarnavimo procesais, o ne praėjus ilgesniam laikui po paslaugos suteikimo).

1.6. Malta
Maltos vyriausybė, vadovaudamasi 2017 metais patvirtinta Mobilios Vyriausybės strategija78,
įgyvendino įvairias viešojo sektoriaus kokybės tobulinimo iniciatyvas – sukūrė 21-ą mobiliems
telefonams pritaikytą aplikaciją, skirtą viešosioms paslaugoms teikti nuotoliniu būdu, elektroninių
viešųjų

paslaugų

portalą

(prieiga

per

internetą:

<https://www.servizz.gov.mt/mt/Pages/default.aspx>), per kurį nuotoliniu būdu galima pasiekti apie
800 paslaugų, informaciją apie viešųjų paslaugų tobulinimo iniciatyvas teikiančią interneto svetainę
(prieiga per internetą: <https://publicservice.gov.mt/mt/Pages/Home.aspx>)79. 2017 metais taip pat

Verslo klientų pasitenkinimo Airijos valstybės tarnybos teikiamomis paslaugomis tyrimas (angl. Irish Civil Service
Business Customer Satisfaction Survey). Viešųjų išlaidų ir pokyčių departamentas (angl. Department of Public
Expenditure
and
Reform),
2018,
Airija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/7434/3f941b8a7588401b804482b6cc779553.pdf#page=1>.
78
Maltos mobilios Vyriausybės strategija 2017–2018 (angl. Mobile Government Strategy 2017–2018). Maltos
Vyriausybė.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://publicservice.gov.mt/en/Documents/Mobile_Government_Strategy_2017-2018.pdf>.
79
Valstybės tarnybos atnaujinimas (angl. Public Service Renewal). Malta. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/Home.aspx>,
<https://publicservice.gov.mt/en/Pages/Initiatives/PublicServiceRenewal.aspx>.
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buvo pradėta valstybės tarnybos kokybės stebėsena – buvo parengti 12 valstybės tarnybos kokybės
rodiklių.
Maltoje už viešojo sektoriaus kokybės stebėseną atsakingas Vyriausybės kanceliarijos
padalinyje (angl. People and Standards Division) veikiantis Kokybės ir plėtros direktoratas (angl.
Quality and Development Directorate)80. Kokybės ir plėtros direktorato tikslas yra užtikrinti į klientą
orientuotą viešųjų paslaugų teikimą. Ši institucija vertina atsitiktiniu būdu atrinktas Maltos viešojo
administravimo įstaigas pagal 10 SERVQUAL modelyje apibūdintų paslaugų kokybės elementų ir
parengia išsamias ataskaitas, kuriose nustatomi tų įstaigų klientų aptarnavimo trūkumai. Kokybės ir
plėtros direktoratas taip pat aktyviai bendradarbiauja su įstaigomis, padėdamas joms pasirengti
veiklos planus ir juose numatyti priemones klientų aptarnavimo trūkumų šalinimui.
Kokybės ir plėtros direktoratas taiko ir kitus vertinimo metodus ir įrankius – klientų
pasitenkinimo apklausas, slaptojo kliento tyrimus, Bendrąjį vertinimo modelį, mobiliąją aplikaciją,
skirtą nustatyti, kaip klientai vertina viešojo sektoriaus įstaigas ir kt. Įgyvendinamas Europos
socialinio fondo finansuojamas projektas, kurio tikslas – vykdant slaptojo kliento tyrimus pagerinti
klientų patirtį įvairiose viešojo administravimo srityse, siekiant išskirtinio klientų aptarnavimo81.
Projektas remiasi keturiais paslaugų kokybės ramsčiais: Balso, Dizaino, Teikimo ir Atskaitomybės.
Įgyvendinant projektą kuriama viešojo sektoriaus įstaigų stebėsenos sistema sudaro galimybes
reitinguoti įstaigas pagal jų atitiktį paslaugų ir aptarnavimo kokybės standartams, nustatyti gerąsias
praktikas ir dalintis šiomis praktikomis tarp viešojo sektoriaus įstaigų.
Maltos viešojo sektoriaus įstaigos, siekiančios pripažinimo, jog laikosi aukštų klientų
aptarnavimo kokybės standartų, gali pretenduoti į „Kokybės apdovanojimą“82. Įstaigos arba pačios
kreipiasi į Vyriausybės kanceliarijos padalinį (angl. People and Standards Division), kad šis atliktų
vertinimus, arba Vyriausybės kanceliarijos padalinys (angl. People and Standards Division) gali
atrinkti įstaigas, kurioms siūloma atlikti reikalingus vertinimus (slaptojo kliento tyrimus, anketines
apklausas, įstaigų vertinimus pagal 10 SERVQUAL kriterijų), kad joms būtų suteiktas „Kokybės
apdovanojimas“. Įstaigos, pretenduojančios į šį apdovanojimą, taip pat turi pasitvirtinti Paslaugų
kokybės chartiją, kurioje nustatomi pagrindiniai įstaigų įsipareigojimai klientams. „Kokybės

Kokybės ir plėtros direktoratas (angl. Quality & Development Directorate). Malta. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per
internetą:
<https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/Home.aspx>,
<https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/QualityandStandardsDirectorate/QualityStandardsDirectorate.aspx>.
81
Projektas Nr. ESF.04.0078 „Slaptasis klientas – veiksmingumo didinimui viešajame administravime (angl. Mystery
Shopper – Enhance performance in the Public Administration). Malta. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/Home.aspx>,
<https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/ESF04.0078.aspx>.
82
Kokybės apdovanojimo vadovas (angl. Quality Award Manual). Kokybės ir standartų departamentas (angl. Quality and
Standards
Department),
2019.
Malta.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://publicservice.gov.mt/en/people/Documents/Quality-Standards-Directorate/QA%20MANUAL%20ENG.pdf>.
80

37

apdovanojimas“ suteikiamas dvejų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus jis gali būti pratęstas, jeigu
įstaiga atitinka kokybės kriterijus.
Inovatyvus įrankis klientų grįžtamajam ryšiui nustatyti yra Pramonės ir užimtumo ryšių
departamento (angl. Department of Industrial and Employment Relations) sukurta mobilioji
aplikacija „Įvertink valstybės tarnybą“ (angl. Rate the Public Service)83. Atsisiuntus aplikaciją į
mobilųjį telefoną ir ją atsidarius, pateikiamas visų Maltos viešojo sektoriaus įstaigų sąrašas.
Pasirinkęs įstaigą iš šio sąrašo aplikacijos naudotojas gali pažymėti vieną iš trijų įstaigos vertinimo
variantų – „puikus“, „vidutinis“ arba „prastas“ (vertinimo variantai iliustruoti atitinkamais
jaustukais). Taip pat pateiktas klausimas „kada lankėtės šioje įstaigoje?“ ir komentarų langas,
kuriame galima pateikti pateikto vertinimo paaiškinimą ir pasiūlymus, kaip patobulinti įstaigos
teikiamas paslaugas. Vis dėlto nepavyko aptikti, kad šitokiu būdu pateikiamo klientų grįžtamojo ryšio
duomenų analizė būtų skelbiama viešai – todėl tikėtina, kad šie duomenys yra labiau skirti įstaigų
vidiniam naudojimui, o ne bendrai klientų aptarnavimo būklės Maltos viešojo sektoriaus įstaigose
stebėsenai ir įstaigų reitingų sudarymui.

1.7. Užsienio valstybių praktikų (patirčių) palyginimas
Aptartų penkių užsienio šalių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Kanados, Airijos ir Maltos
– įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo praktikos gali būti palygintos pagal
šiuos kriterijus:
1. Ar įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsena ir vertinimas vykdomi
centralizuotai visos šalies mastu? Centralizuota kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema pasižymi
tuo, jog Vyriausybė viešojo sektoriaus įstaigoms nustato kokybės prioritetus, tikslus, kokybės
įsipareigojimus arba standartus, o jos įgaliotos institucijos vykdo kokybės tikslų pasiekimo (atitikties
įsipareigojimams ir standartams) stebėseną panaudodamos įvairius stebėsenos duomenų rinkimo ir
analizės metodus. Taigi galimi trys būdai, kaip centrinės valdžios institucijos gali organizuoti
kokybės stebėseną ir vertinimą: 1) nustatyti rodiklius ir standartus (t. y. nuspręsti ką stebėti ir vertinti);
2) kurti stebėsenos ir vertinimo įrankius, kuriuos naudoja įstaigos (mobilias programėles,
klausimynus, metodines rekomendacijas tyrimams atlikti) (t. y. nustatyti, kaip stebėti); 3) rinkti
duomenis, stebėti ir vertinti.
Centralizuota viešojo sektoriaus kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema būdinga Prancūzijai,
Maltai ir Airijai. Jungtinei Karalystei ir Kanadai būdingos decentralizuotos kokybės stebėsenos ir
vertinimo praktikos. Prancūzijoje Vyriausybė yra patvirtinusi Marianos chartijos kokybės

Įvertink valstybės tarnybą (angl. Rate the Public Service). Pramonės ir užimtumo ryšių departamentas (angl.
Department of Industrial and Employment Relations). Malta. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://dier.gov.mt/en/About-DIER/RateThePublicService/Pages/Rate-The-Public-Service.aspx>.
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įsipareigojimus, o šių įsipareigojimų įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Marianos chartijos
kokybės barometrą. Maltoje teisės aktais yra patvirtintas klientų aptarnavimo standartas, kokybės
prioritetai ir tikslai nustatyti strateginiuose dokumentuose. Viešojo sektoriaus įstaigas Maltoje pagal
vieningą metodiką vertina Vyriausybės įgaliota įstaiga Kokybės ir plėtros direktoratas, yra sukurtas
grįžtamojo ryšio gavimo įrankis. Airijoje patvirtinta Kokybiško klientų aptarnavimo iniciatyva,
kurioje nustatyti 12 kokybiško klientų aptarnavimo principų, kokybės stebėsena vykdoma reguliariai
kartą per dvejus metus vykdant klientų pasitenkinimo apklausas. Jungtinėje Karalystėje ir Kanadoje
šalies mastu yra nustatomos kokybės politikos gairės, kokybės stebėsenos ir vertinimo modeliai ir
įrankiai, kuriais atskiros viešojo sektoriaus įstaigos savo nuožiūra gali pasinaudoti, tačiau šių šalių
Vyriausybės pačios neorganizuoja įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo.
2. Kokiu būdu renkami įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo duomenys? Įstaigų kokybės
stebėsenoje ir vertinime gali būti panaudojama informacija, surinkta įvairių kokybinių ir kiekybinių
tyrimų metodų pagalba: klientų pasitenkinimo apklausų, slaptojo kliento tyrimų, įsivertinimo,
fokusuotų grupių diskusijų, stebėjimo, „klientų balso“ duomenų analizės ir kt. Prancūzijoje vykdant
viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėseną ir vertinimą vyrauja slaptojo kliento tyrimai, Airijoje ir
Kanadoje – klientų pasitenkinimo apklausos šalies mastu ir atskirose įstaigose, Jungtinėje Karalystėje
vyksta viešojo sektoriaus įstaigų kokybės įsivertinimas pagal Kokybiško klientų aptarnavimo modelį,
taip pat vykdomos klientų pasitenkinimo apklausos atskirose įstaigose ir šalies mastu (tačiau jas
vykdo ne Vyriausybės įgaliota įstaiga, o nevyriausybinė organizacija). Maltoje viešojo sektoriaus
įstaigų kokybės stebėsena ir vertinimas vykdomi panaudojant daugelį skirtingų tyrimų metodų.
3. Ar kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema užtikrina galimybes nustatyti įstaigų brandos
lygmenis ir palyginti skirtingų įstaigų pažangą kokybės užtikrinimo srityje? Viešojo sektoriaus
įstaigų tarpusavio palyginimo galimybės užtikrinamos kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemose,
kurioms būdinga reguliari atskirų įstaigų stebėsena ir vertinimas pagal vieningą metodiką.
Prancūzijoje, Maltoje įstaigų pažangos kokybės užtikrinimo srityje palyginamoji analizė vykdoma
sistemiškai – reguliariai rengiamos palyginamosios įstaigų atitikties chartijos įsipareigojimams
ataskaitos, išskirtiniais rezultatais pasižyminčioms įstaigoms teikiami kokybės apdovanojimai.
Jungtinėje Karalystėje ir Kanadoje viešojo sektoriaus įstaigos savo kokybės pažangą gali palyginti su
kitomis įstaigomis savo iniciatyva įgyvendindamos įvairias sugretinimo iniciatyvas. Airijoje šalies
mastu vykdomos gyventojų ir verslo klientų pasitenkinimo apklausos nesudaro galimybių atlikti
palyginimus tarp skirtingų viešojo sektoriaus įstaigų. Kita vertus, Airijos Vyriausybės įsteigtas
Kokybiško aptarnavimo tinklas sudaro sąlygas įstaigoms keistis informacija apie kokybės
užtikrinimo patirtis.
4. Ar kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema sudaro galimybę palyginti pažangą kokybės
užtikrinimo srityje skirtingais laikotarpiais? Galimybės palyginti pažangą ir pokyčius skirtingais
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laikotarpiais užtikrinamos tose kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemose, kuriose užtikrinamas
reguliarus duomenų rinkimas pagal tuos pačius rodiklius ir panaudojant tuos pačius duomenų rinkimo
metodus. Prancūzijoje kokybės barometro stebėsena vykdoma nuo 2010 metų, Jungtinėje Karalystėje
Kokybiško klientų aptarnavimo iniciatyva veikia nuo 2008 metų, taip pat Klientų aptarnavimo
instituto reguliariai vykdomos klientų pasitenkinimo apklausos leidžia įvertinti klientų pasitenkinimo
tendencijas viešajame sektoriuje per ilgesnį laikotarpį. Airijoje gyventojų ir verslo klientų
pasitenkinimo apklausos taip pat vykdomos reguliariai, todėl galima palyginti skirtingų metų
apklausų duomenis. Kanadoje klientų pasitenkinimo apklausos pagal Bendrąjį matavimo įrankį
vykdomos nuo 1997 metų, todėl skirtingų metų apklausų duomenys gali būti palyginami. Kita vertus,
įstaigose vykdomos ir vienkartinės klientų apklausos. Maltoje daugelis kokybėse stebėsenos
iniciatyvų (pavyzdžiui, slaptojo kliento tyrimai) pradėtos įgyvendinti tik prieš keletą metų, todėl nėra
sukaupta pakankamai duomenų, kad būtų galima lyginti įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
pokyčių tendencijas skirtingais laikotarpiais.
Įvertinus skirtingų užsienio šalių įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemų privalumus
ir trūkumus, rekomenduotina Lietuvoje plėtoti nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos
variantą (NKSVS), kuriame būtų suderinti tiek centralizuotos, tiek decentralizuotos sistemų
elementai. Siekiant, kad būtų užtikrintas viešojo sektoriaus įstaigų kokybės politikos koordinavimas
centrinės valdžios lygmeniu, reikalinga, kad Lietuvos Vyriausybė bendradarbiaujant su VRM
Prancūzijos ir Maltos pavyzdžiu nustatytų kokybės politikos prioritetus, tikslus ir rodiklius,
patvirtintų pavyzdinį klientų aptarnavimo standartą, taip pat skatintų reikalingų įrankių (metodinių
rekomendacijų ir pan.) kokybės stebėsenai ir vertinimui įstaigose įgyvendinimą. Savo paslaugų ir
aptarnavimo kokybės stebėseną ir vertinimą turėtų vykdyti pačios viešojo sektoriaus įstaigos
(remiantis decentralizuotų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemų Jungtinėje Karalystėje ir
Kanadoje pavyzdžiais). Šiuo tikslu VRM yra numačiusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų
teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje skatinti ĮKSVS
įstaigose diegimą84. Kita vertus, siekiant, kad būtų užtikrintas reguliarus ir sistemiškas palyginimas
tarp įstaigų ir būtų galima įvertinti nacionalinės kokybės politikos rodiklių pasiekimo laipsnį bei
panaudoti stebėsenos ir vertinimo duomenis kokybės tobulinimo sprendimų priėmimui šalies mastu,
rekomenduotina įvesti papildomą centralizuotos stebėsenos ir vertinimo sistemos elementą – įgalioti
centrinės valdžios instituciją reguliariai vykdyti viešojo sektoriaus įstaigų apklausas prašant įstaigų
pateikti duomenis apie paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę.

T. y. sukurti ir įdiegti įstaigų teikiamų / administruojamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemas
(numatytas šių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas (VRM-D8-175).
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2. UŽSIENIO ŠALIŲ PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ
ORIENTACIJOS Į PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĘ
VERTINIMO IR STEBĖSENOS PRAKTIKŲ ANALIZĖ
Siekiant įvertinti NKSVS alternatyvas, suformuluota papildomas naudingas rekomendacijas
NKSVS sąrangai ir sukurti optimalų Lietuvai tinkantį NKSVS modelį, papildomai išnagrinėtos
užsienio šalių privataus sektoriaus organizacijų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę sričių
vertinimo ir stebėsenos praktikos. Pažymėtina, jog dalis papildomai nagrinėtų praktikų yra
universalaus pobūdžio, t. y. tinkančios bet kokios tipo organizacijoms, tad gali būti taikomos tiek
privačiame, tiek viešajame sektoriuose. Pažymėtina, kad tos praktikos, kurios detaliau aptartos 1
studijos skyriuje, šiame skyriuje detaliau neanalizuojamos.
Stebėsenos ir vertinimo sistemos yra įprastos ir plačiai privačiame sektoriuje taikomos veiklos
valdymo priemonės, jų įvairovė didelė ir priklauso nuo keleto reikalavimų (kriterijų), kurie pateikiami
6 lentelėje.
6 lentelė. Kriterijai, sąlygojantys klientų aptarnavimo stebėsenos ir vertinimo sistemų formatą
Nr. Stebėsenos ir vertinimo Apibūdinimas, komentarai
sistemos kriterijus, požymis
1.

2.

3.

4.

Stebėsenos ir
sistemos tikslai

vertinimo Galimi tikslai: sprendimų, paremtų sistemos duomenimis,
priėmimas, vidinis bendrovės ar organizacijos įsivertinimas,
bendrovės
kompetencijų
ugdymas,
atskaitomybės
gerinimas, suinteresuotųjų šalių įtraukimas, gerosios
patirties sklaida ir kt.
Stebėsenos ir vertinimo Apima vieną organizacinį padalinį, visus bendrovės
sistemos aprėptis
padalinius, bendrovių grupę, bendroves veikiančias vienoje
veiklos srityje ar visas bendroves.
Taip pat galimas specializuotų stebėsenos sistemų,
apimančių tam tikrus veiklos aspektus, ar vadybines sritis,
sukūrimas ir naudojimas, pavyzdžiui, rinkodara ir
marketingas, vadovavimas ir lyderystė, įsitraukimas ir
įgalinimas, kompetencijų ugdymas ir kt.
Duomenys,
kaupiami Duomenų tipas: kiekybiniai duomenys, kokybiniai
stebėsenos sistemoje ir jų duomenys, ekspertinių nuomonių duomenys. Duomenų
gavimo šaltiniai
gavimo šaltiniai: duomenis pateikia vidiniai bendrovių
ekspertai, duomenis surenka išorės vertintojai.
Atsakomybės už duomenų Centralizuota ir formalizuota sistema, dalyvavimas
sistemoje
kaupimą, privalomas.
saugojimą,
ataskaitų Decentralizuota sistema su pasirinkimo laisvėmis,
parengimą,
patiriamas dalyvavimas neprivalomas. Galimybė teikti tik dalį
sąnaudas
duomenų.
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Nr. Stebėsenos ir vertinimo
sistemos kriterijus, požymis
5.
Atsakomybė už duomenų
įvertinimą, duomenų analizę
ir analizės rezultatų viešinimą
6.
Atsakomybė už tolimesnį
sistemos plėtojimą
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.

Apibūdinimas, komentarai
Centralizuota ir formalizuota sistema su aiškia atsakomybe.
Galimybė gauti duomenis ir juos analizuoti savarankiškai.
Centralizuota ir formalizuota sistema su aiškia atsakomybe.
Sistemos plėtojimas ad hoc principu.

Verslo bendrovės, kurdamos ir diegdamos stebėsenos ir vertinimo sistemas bendrovės viduje,
turi galimybę pasirinkti optimalų sistemos modelį, tačiau verslo bendrovių praktikoje stebėsenos
sistemos, apimančios bendrovių grupes ir galimą „žvilgsnį iš aukščiau“ dažniausiai siejamos su
lyginamosios analizės (angl. benchmarking) idėja. Tokias lyginamosios analizės paslaugas teikia
specializuotos vadybos konsultavimo bendrovės. Šios konsultavimo bendrovės vykdo nuolatinį ir
sistemingą ir duomenų ir informacijos apie vadybos sritis, vadybos sistemų sudėtines dalis, procesus
ir jų efektyvumą kaupimą ir pateikia apibendrintus duomenis užsakančiai bendrovei.
Lyginamosios analizės (palyginimo su kitomis bendrovėmis ar organizacijomis) metodas
laikomas vienu geriausiai bendrovės ar organizacijos būklę nustatančių metodų, tačiau toks
palyginimas, esant skirtingos organizacinės kultūros, skirtingai procesus valdančiomis ir skirtingai
vadovaujančiomis žmonėms bendrovėms, yra didelis išbandymas tokias paslaugas teikiančioms
įmonėms. Todėl yra pastebimos specializacijos pagal bendrovių veiklos sritis (pramonė ar jos šakos,
prekyba ir jos šakos, paslaugos ir jų šakos) arba tradicines vadybos sritis (marketingas, personalas,
vadovavimas ir lyderystė, strategija ir jos įgyvendinimas) tendencijos.
Tačiau nepaisant trūkumų, galima teigti, kad savo bendrovės veiklos lyginimas su kitomis
bendrovėmis – tai viena iš didžiųjų naujovių vadybos konsultavimo srityje, kai kvalifikuoti bendrovių
darbuotojai ir vadovai išorėje perka tik tas konsultavimo paslaugas, kurių negali įgyvendinti patys
savo bendrovės viduje. Reikėtų akcentuoti svarbų aspektą: šios konsultavimo bendrovės,
išsaugodamos klientų privatumą ir kritinę verslo informaciją, kaupia palyginimo duomenis, kurie
kitais būdais bendrovei – šios paslaugos klientui – nėra pasiekiami. Viena iš papildomų naudų, kurią
kuria šios konsultavimo bendrovės – tai duomenys apie istorinę tiriamų bendrovių būklę ir ateities
tendencijas.
Kaip jau buvo minėta, lyginamosios analizės paslaugas teikiančios konsultavimo bendrovės
imasi palyginimo siauresnėse bendrovių veiklos srityse, pavyzdžiui, konsultavimo bendrovė „The
Palladium group“ vykdo palyginimą su kitomis bendrovėmis bendrovės strategijos valdymo srityje,
„Mercer Group“ ar „Korn Ferry Hay Group“ kaupia duomenis apie personalo vadybą ir su ja
susijusius aspektus, tokius kaip darbo vietos bei pareigybės vertinimas ir su ja susijęs atlygis ar
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darbuotojų įsitraukimo ir įveiklinimo (angl. enablement and engagement) būklės nustatymas. Kai
kurios Lietuvoje veikiančios bendrovės ar užsienio bendrovių filialai taip pat teikia siauresnio
pobūdžio palyginimo su kitomis bendrovėmis paslaugas, tačiau, esant santykinai mažai paklausai,
duomenų, skirtų palyginimui, kaupimas ir paslaugos teikimas yra riboto pobūdžio. Ši problema
dažniausiai sprendžiama įsiliejus į tarptautinius palyginimo su kitomis bendrovėmis paslaugas
teikiančius tinklus.
Reikėtų pažymėti bendrovės būklės įsivertinimo (angl. self – assessment), išorinio vertinimo
bei palyginimo galimybės su kitais (ar geriausiais) seką, kuri pavaizduota 3 pav. žemiau.

1. Įsivertinimas

2.
Išorinis vertinimas

3.

Palyginimas su kitomis
bendrovėmis

3 pav. Loginė bendrovės veiklos stebėjimo ir vertinimo, apimančio įsivertinimą, išorinį vertinimą ir
palyginimą su kitomis bendrovėmis, seka. Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Reikia pastebėti, kad nors įsivertinimo (angl. self – assessment) priemonės turi subjektyvumo
ir nesuteikia galimybės palyginti save su kitais, tačiau jos suteikia daug svarbios informacijos, kuri
panaudojama bendrovės veiklos gerinimui ir pasirengimui išoriniam vertinimui ar bendrovės būklės
palyginimui su kitomis bendrovėmis. Išorinio vertinimo etapas gali būti praleidžiamas, tačiau dažnai
bendrovių būklę vertinančios išorinės vadybos konsultavimo ar audito bendrovės papildomai suteikia
sertifikatą (panašiai kaip audito bendrovės suteikia vadybinių procesų atitikties kokybės
reikalavimams sertifikatus), kuris tampa ne tik veiklos įvertinimu, apdovanojimu, bet ir svarbia
marketingo priemone.
Rekomendacijos NKSVS sąrangai:
• sistemos tikslus sieti su: sprendimų, paremtų sistemos duomenimis, priėmimu, vidiniu
įstaigos įsivertinimu, įstaigos klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo gerinimu, panaudojant
įsivertinimo ir palyginimo su kitomis įstaigomis informaciją, atskaitomybės gerinimas,
suinteresuotųjų šalių įtraukimas, gerosios patirties sklaida ir kt.;
• rekomenduojama centralizuota sistema, įstaigos dalyvauja pagal patvirtintą sąrašą,
dalyvavimas rekomenduotinas, papildomai į sistemą gali būti įtrauktos kitos organizacijos joms
pateikus prašymą;
• sistemoje kaupiami kokybiniai ir kiekybiniai duomenys. Įstaigų deleguoti atstovai yra
atsakingi už duomenų pateikimą ir duomenų tikslumą;
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• VRM atstovas apibendrintus duomenis kartu su lyginamąja analize ir vertinimu pateikia
sistemos dalyviams (įstaigoms) ir suinteresuotosioms šalims (pagal studijos 4 skyriuje siūlomą
NKSVS sąrangą);
• VRM atstovas yra atsakingas už sistemos valdymą, palaikymą ir tolimesnį tobulinimą.

2.1. Bendrovių įsivertinimui taikomų vadybinių priemonių apžvalga
Vienas iš paprasčiausių įsivertinimo metodų – tai bendrovės stiprybių ir silpnybių pasirinktoje
srityje analizė, kuri gali suteikti vertingų įžvalgų apie tobulintinas sritis. Pažangesnis įsivertinimo
būdas – bendrovių būklės matricų ar bendrovių organizacinės brandos (angl. organizational maturity)
modeliai, kuriuose naudojami tikslesni bendrovių būklės pasirinktose srityse vertinimo metodai, todėl
atsiranda galimybė parinkti tinkamesnes teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo
iniciatyvas. Tačiau bendrovės neapsiriboja paprasčiausiais įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodais
ir taiko pažangias priemones ir metodus, kurie bus vėliau aptarti šiame skyriuje. Reikia taip pat
pastebėti, kad kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, standartai ar gairės taip pat suteikia
objektyvesnio įsivertinimo ir palyginimo su kitomis bendrovėmis galimybę.
Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo procesų grupės yra neatsiejamos nuo bendrųjų
vadybos sisteminių modelių, nes klientų aptarnavimas ir su juo susiję procesai yra integruojami į kitus
vadybos procesus panaudojant integruojantį „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ (PDTV, angl.
PDCA) principą, todėl teigiamus pokyčius klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo srityje
rekomenduojama derinti su kitomis procesų grupėmis.
Žemiau pateikiami modeliai, kurie plačiai taikomi verslo pasaulyje, o kai kurie sėkmingai
adaptuojami ir viešajame sektoriuje.
Rekomendacija NKSVS sąrangai – vykdant stebėseną ir vertinimą numatyti įsivertinimą
(angl. self – assessment) kaip būtiną orientacijos į teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimą matuoklį / matavimo įrankį.
2.1.1. Klientų aptarnavimo būklės įsivertinimo priemonės, paremtos klientų aptarnavimo
klientų aptarnavimo matricomis ir klientų aptarnavimo brandos modeliais
Siekiant tikslesnio bendrovės būklės nustatymo, naudojama klientų aptarnavimo matrica, kuri
suteikia apibendrinto lygmens klientų aptarnavimo būklės vertinimą dešimtyje klientų aptarnavimo
vadybos sričių.
Žemiau 7 lentelėje pateikiamos klientų aptarnavimo matricos pagrindu vertinamos sritys.
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7 lentelė. Klientų aptarnavimo matricos (įsivertinimo modelio) pagrindu vertinamos sritys
Nr. Bendrovės perspektyva, kurioje atliekamas vertinimas
1.

Įstaigos vadovo nuostatos ir dėmesys klientų aptarnavimui

2.

Vyriausio klientų aptarnavimo vadovo pozicija

3.

Klientų aptarnavimo komanda

4.

Klientų aptarnavimo būklės duomenų surinkimas ir surinktų duomenų analizė

5.

Tyrimai ir geresniosios patirties perėmimas

6.

Klientų aptarnavimo tikslai ir planai

7.

Klientų aptarnavimo veiklų komunikacija (viešinimas) ir klientų aptarnavimo suvokimas

8.

Personalo apmokymai

9.

Klientų aptarnavimo būklės stebėsena, tikrinimas ir peržiūra

10.

Darbuotojų įvertinimas ir pripažinimas už aukštus pasiekimus aptarnaujant klientus

Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis klientų aptarnavimo matrica.
Vertinimui naudojamoje matricoje papildomai įvedami bendrovės būklę nustatantys
lygmenys, o būklė, atlikus analizę, susiejama su vienu iš trijų lygmenų:
1. Pirmasis lygmuo (pradinis): mažai įrodymų apie elementų įgyvendinimą arba jų nėra;
2. Antrasis lygmuo (vidutinis, patenkinamas): stebimi kurie elementai;
3. Trečiasis lygmuo (aukštas): visiškai įgyvendinta, stebimi visi pagrindiniai elementai.
Žemiau pateikiama 8 lentelė, kurioje bendrovė, atlikdama bendrovės būklės įvertinimą šiose
perspektyvose gali ne tik atlikti įsivertinimą, bet ir numatyti gerinimo planus (iniciatyvas).
8 lentelė. Klientų aptarnavimo matricos sritys ir pasiekimo lygmenys
Nr. Sritis

Vidutinis
Aukštas lygmuo –
(patenkinamas)
visiškai įgyvendinta
lygmuo – stebimi
kurie elementai

1.

Pradinis lygmuo
– mažai įrodymų
apie
elementų
įgyvendinimą
arba jų nėra
Įstaigos vadovas Nenustatyta
skiria pagrindinį
dėmesį
klientų
aptarnavimui

Vadovas
akivaizdžiai
palaiko
klientų
aptarnavimo
gerinimo
iniciatyvas
ir
programas

Klientų
Nepaskirtas
aptarnavimo
vadovas (vadovų
lygmenyje)
(asmuo)

Paskirtas, tačiau
atsakomybė
neaiški,
nėra
įgalintas. Mažiau,
nei 25% vadovo

2.
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Įstaigos
vadovas
aktyviai
palaiko
klientų aptarnavimo
gerinimo iniciatyvas
ir programas, skatina
bei
užtikrina
kokybišką
klientų
aptarnavimą
Pripažintas
ir
įgalintas vadovas –
klientų aptarnavimo
gerinimo programų
lyderis,
kuriam

Tolimesni
gerinimo
žingsniai
(įsivertini
mo atveju)

Nr. Sritis

Pradinis lygmuo
– mažai įrodymų
apie
elementų
įgyvendinimą
arba jų nėra

3.

Klientų
aptarnavimo
komanda

Nėra
klientų
aptarnavimo
komandos

4.

Klientų
aptarnavimo
būklės duomenų
surinkimas
ir
duomenų analizė

Labai
riboti
duomenys.
Nevykdoma
duomenų analizė
ir
būklės
vertinimas

5.

Tyrimai ir gerosios Nevykdomos
patirties
formalios
ir
perėmimas
išorinės peržiūros

6.

Tikslai ir planai

7.

Komunikacija
(viešinimas)
suvokimo
didinimas

8.

Apmokymai

Vidutinis
Aukštas lygmuo –
(patenkinamas)
visiškai įgyvendinta
lygmuo – stebimi
kurie elementai
laiko
skiriama
klientų
aptarnavimo
valdymui
ir
kokybei
Neformali
komanda
su
atsitiktinėmis,
pavienėmis
veiklomis
Kai
kurių
duomenų
rinkimas,
analizavimas,
ataskaitų
parengimas
ir
būklės vertinimas.
Vykdomas
duomenų
patikimumo
tikrinimas
Peržiūrą atlieka
įstaigos
klientų
aptarnavimo
vadovas

Klientų
Silpnai apibrėžti.
aptarnavimo
Nedidelis klientų
tikslai
nėra aptarnavimo
nustatyti
tikslų suvokimas.
Tikslų pasiekimo
planai labai riboti
Nėra formalaus Periodinis
ir viešinimo
vykdomų klientų
aptarnavimo
gerinimo
iniciatyvų
ir
projektų
viešinimas

Mokymai
nevykdomi

Kai kurie išoriniai
mokymai
46

paramą
teikia
įstaigos vadovas

Aktyvi tarpfunkcinė
komanda,
kuri
nukreipia
klientų
aptarnavimo
gerinimo pastangas
Pagrindiniai klientų
aptarnavimo
duomenys gaunami,
analizuojami,
pateikiami
vadybinėse
ataskaitose,
vykdoma
būklės
analizė
Peržiūrą
atlieka
daugiafunkcinė
komanda, sudaryta iš
vidinių ir išorės
profesionalų,
kuri
numato
naujas
galimybes ir gerosios
patirties perėmimą
Tikslai suformuoti ir
paskelbti
visuose
lygmenyse. Planai
yra gerai parengti ir
įgyvendinami
siekiant
nustatytų
tikslų
Visam
įstaigos
personalui
yra
reguliariai
komunikuojama
naudojant skelbimų
lentas, monitorius,
el. paštą ar panašias
komunikavimo
priemones
Formalūs
ir
neformalūs (vidiniai)

Tolimesni
gerinimo
žingsniai
(įsivertini
mo atveju)

Nr. Sritis

Pradinis lygmuo
– mažai įrodymų
apie
elementų
įgyvendinimą
arba jų nėra

Vidutinis
Aukštas lygmuo –
(patenkinamas)
visiškai įgyvendinta
lygmuo – stebimi
kurie elementai

Tolimesni
gerinimo
žingsniai
(įsivertini
mo atveju)

pagrindiniams
klientų
aptarnavimo
specialistams

mokymai vykdomi
planingai. Geresnieji
pavyzdžiai
(praktikos)
yra
komunikuojami
ir
įgyvendinami
9.
Klientų
Peržiūra
Neformali
Reguliarios klientų
aptarnavimo
nevykdoma
progreso peržiūra aptarnavimo būklės
būklės tikrinimas
peržiūros,
ir peržiūra
dalyvaujant
pagrindiniams
įstaigos vadovams,
atliekama
tikslų,
planų ir rezultatų
analizė
10. Darbuotojų
Pripažinimas už Darbuotojai kai Veikia pripažinimo
pripažinimas
ir gerą
klientų kada įvertinami už už
pasiektus
įvertinimas
aptarnavimą
projektinę veiklą rezultatus sistema.
neegzistuoja
ir aptarnavimą
Darbuotojai
apdovanojami
prasmingais
apdovanojimais už
projektinę ir klientų
aptarnavimo veiklas
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis klientų aptarnavimo matrica.
Atsakingi klientų aptarnavimo vadovai gali naudoti šią matricą, norėdami nustatyti įstaigos ar
organizacijos klientų aptarnavimo veiklų stipriąsias ir silpnąsias puses ir aptarti klientų aptarnavimo
statusą su vadovybe, klientus aptarnaujančiais specialistais ir visu įstaigos ar organizacijos personalu,
o vėliau suplanuoti gerinimo iniciatyvas, projektus.
Vykdant klientų aptarnavimo būklės įvertinimą, atliekami šie veiksmai:
1. atliekamas klientų aptarnavimo įstaigoje ar organizacijoje būklės palyginimas su
pateiktomis gairėmis ir pasirenkamas toks įgyvendinimo laipsnis, kurias geriausiai atitinka įstaigos
specifiką ir vykdomas veiklas;
2. vykdant būklės nustatymą yra parengiama klientų aptarnavimo matrica, nustatoma esama
situacija, kuri suteikia apibendrintą vaizdą apie klientų aptarnavimo būklės lygmenis;
3. suplanuojami veiksmai, kurių reikia norint visiškai įgyvendinti siekiamą klientų
aptarnavimo lygmenį (užpildomas paskutinis stulpelis – tai gali būti trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai,
prioritetai ir įgyvendinimo tvarkaraščiai);
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4. parengiamas preliminarus išteklių, skirtų pokyčių iniciatyvoms, planas.
Šis metodas taip pat gali būti sėkmingai panaudotas išorinei stebėsenos ir vertinimo sistemai
ar palyginimui su kitomis bendrovėmis, jei bendrovės vidiniai vertintojai-ekspertai geba objektyviai
įvertinti bendrovės būklę. Reikia pastebėti, kad modelis nesudėtingas, tačiau gali suformuoti
papildomas paskatas tolimesniam klientų aptarnavimo gerinimui, ypatingai po to, kai bendrovė turi
galimybę palyginti savo būklę su kitomis bendrovėmis.
Rekomendacija NKSVS sąrangai – skleidžiant geruosius pavyzdžius, rekomenduojama
atkreipti dėmesį į šiuos aspektus, kuriais išsiskiria šis modelis iš kitų ir kuriuos rekomenduotina
dažniau įgyvendinti NKSVS dalyviams (įstaigoms):
• veikiančios ir įgalintos klientų aptarnavimo komandos (tarpfunkcinės), kurios vykdo
nuolatinį veiklos gerinimą ir šiuo aspektu yra artimos taupios veiklos (angl. Lean Management) ar
kitiems kokybės valdymo procesams;
• išskiriamas darbuotojų pripažinimo ir darbuotojų veiklos įvertinimo aspektas, kuris dažnai
yra pamirštamas kituose vertinimo modeliuose.
2.1.2. Bendrovių brandos modelių taikymas klientų aptarnavimo būklės nustatymui
Verslo bendrovės plačiai naudoja bendrovių brandos modelius, kurie suteikia tikslesnes žinias
ir įžvalgas klientų aptarnavimo gerinimui. Klientų aptarnavimo brandos modeliuose, panaudojant
įrodymais paremtų teiginių sąrašus, nustatoma bendrovės organizacinė branda klientų aptarnavimo
srityje, susiejant bendrovės būklę su vienu iš penkių brandos lygmenų, kurių apibūdinimas pateiktas
9 lentelėje (pastaba – brandos lygmenų skaičius gali skirtis, priklausomai nuo modelio, žemiau
pateikiama dažniausiai taikoma 5 lygmenų sąranga).
9 lentelė. Bendrovės brandos lygmenų apibūdinimas
Brandos lygmuo

Lygmens apibūdinimas

5-asis lygmuo

Optimizuojantis, gerinantis

4-asis lygmuo

Valdomas, integruotas

3-asis lygmuo

Apibrėžtas, struktūruotas

2-asis lygmuo

Pasikartojantis, augantis

1-asis lygmuo

Pradinis

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
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Šis klientų aptarnavimo vadybos būklės įvertinimas pateikia daug išsamesnį bendrovių klientų
aptarnavimo veiksmingumo vertinimą šešiose klientų aptarnavimo perspektyvose, kurių sąrašas
pateikiamas žemiau 10 lentelėje.
10 lentelė. Veiklos vertinimo perspektyvos, taikomos pavyzdiniame brandos modelyje
Nr. Veiklos vertinimo perspektyva
1.

Klientų aptarnavimo politika, veiklos planas ir reguliari peržiūra

2.

Aptarnavimo veiklos organizavimas

3.

Apmokymai

4.

Veiklos veiksmingumo matavimas (veiklos matuokliai)

5.

Komunikacija

6.

Investicijos

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Pildant klientų aptarnavimo būklės brandos lentelę, pasirenkamas balas pagal kiekvieną iš
šešių aprašytų pagrindinių valdymo sričių. Balai pasirenkami sutinkamai su pateiktu būklės aprašymo
lygmeniu. Taip pat galima parašyti tarpinį įvertinimą, pavyzdžiui, 2,5. Remiantis balais, kurie
priskiriami pagal kiekvienos srities aprašą, sudaromas bendrovės „profilis”, nurodantis santykines
stipriąsias ir silpnąsias įstaigos puses klientų aptarnavimo srityje.
11 lentelė. Klientų aptarnavimo brandos vertinimo sąranga
Sritys

Lygmuo

5

Klientų
aptarnavimo
politika,
veiklos planas
ir
reguliari
peržiūra
Įstaigos
vadovybė yra
aktyviai
įsipareigojusi
klientų
aptarnavimo
politikai,
veiklos
planams
ir
reguliariai
peržiūrai

Aptarnavimo
veiklos
organizavimas

Apmokymai

Veiklos
veiksmingumo
matavimas

Komunikacija

Investicijos

Visiškai
integruotas
į
aukštesniojo
lygmens vadovų
struktūrą
su
aiškia
atsakomybe už
klientų
aptarnavimą

Tinkami ir
išsamus
personalo
mokymai,
suderinti
su
nustatytais
poreikiais,
mokymų
rezultatai yra
vertinami

Išsamus
veiklos
veiksmingumo
(angl.
performance)
matavimas ir
lyginimas su
siektinomis
rodiklių
vertėmis
palaikomas
tinkamų
vadovybinių
ataskaitų

Platus klientų
aptarnavimo
aspektų
ir
klausimų
komunikavimas bendrovės
viduje ir išorėje

Bendrovės
ištekliai
nuolatos
skiriami klientų
aptarnavimo
veiksmingumo
palaikymui ir
didinimui
ir
susieti
su
organizaciniai
siekiais
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Sritys

Klientų
aptarnavimo
politika,
veiklos planas
ir
reguliari
peržiūra
Formali
klientų
aptarnavimo
politika,
ir
planas, kurie
neparemti
aktyvaus
įstaigos
vadovybės
įsipareigojimu
Neįdiegta
politika, planai
ir
planų
peržiūra

Aptarnavimo
veiklos
organizavimas

Apmokymai

Veiklos
veiksmingumo
matavimas

Komunikacija

Investicijos

Aiški tiesinė
vadybinė
atsakomybė už
klientų
aptarnavimą ir
aptarnavimo
veiklos
gerinimą

Klientų
aptarnavimo
mokymai
nukreipti
į
pagrindinius
aptarnavimo
specialistus,
susieti
su
mokymosi
poreikių analize
Ad hoc vidiniai
mokymai
pasirinktiems
darbuotojams
pagal iškilusį
poreikį

Reguliarūs
darbuotojų
instruktažai,
veiklos
rezultatų
ataskaitos
ir
klientų
aptarnavimo
gerinimo
skatinimas
Tam
tikras
komunikacijos
priemonių,
skirtų klientų
aptarnavimo
skatinimui,
naudojimas

Tie
patys
klientų
aptarnavimo
priemonių
vertinimo
kriterijai
kaip ir kitiems
išlaidų
mažinimo
projektams
Koncentracija į
mažų
ar
vidutinių
išlaidų
priemonės su
greita
numatoma
nauda

2

Nerašytas,
neformalizuotas
klientų
aptarnavimo
gairių rinkinys

Neformalus,
pagrindinį
dėmesį skiriantis
teikiamai
paslaugai

Klientų
aptarnavimo
personalas
retkarčiais
dalyvauja
specializuotuose mokymuose

Savaitinis
operacinės
veiklos
matavimas
pagrindiniams
klientų
aptarnavimo
procesams,
aptarnavimo
padaliniams
Mėnesinis
klientų
aptarnavimo
būklės
stebėjimas
pagal
pagrindinius
aptarnavimo
kanalus
ir
teikiamas
paslaugas
Dažniausiai
tikrinama
klientų skundų
būklė

Finansuojamos
tik mažos arba
nekainuojančios priemonės

1

Nėra aiškesnės
klientų
aptarnavimo
politikos,
planų

Nėra
atsakomybių už
klientų
aptarnavimą
delegavimo

Nevykdomi
klientų
aptarnavimą
vykdančių
darbuotojų
mokymai

Ad-hoc
neformalūs
kontaktai,
naudojami
klientų
aptarnavimo
gerinimui
skatinti
Nevyksta
komunikacija,
susijusi
su
klientų
aptarnavimu ir
aptarnavimo
klausimais

Lygmuo

4

3

Tam
tikras
atsakomybės
delegavimas
tačiau
linijinė
klientų
aptarnavimo
atsakomybė nėra
aiški

Nematuojama
klientų
aptarnavimo
būklė

Jokių
investicijų
klientų
aptarnavimo
gerinimą

Įverčiai
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis pavyzdiniu brandos modeliu.
Analizuojant pateiktą pavyzdinį klientų aptarnavimo brandos modelį, galimas ne tik
dabartinės bendrovės būklės nustatymas, bet taip pat siektinos (strateginės būsenos) identifikavimas,
t. y. susiejimas su pasirinktu brandos lygmeniu, todėl šis organizacinės brandos modelis suteikia daug
tikslesnį ateities būsenos klientų aptarnavime numatymą.
Rekomendacijos NKSVS sąrangai:
• skleidžiant geruosius pavyzdžius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į šiuos aspektus,
kuriais išsiskiria pavyzdinis brandos modelis iš kitų ir kuriuos rekomenduotina dažniau įgyvendinti
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į

NKSVS dalyviams (įstaigoms) – investicijų (ir kitų reikiamų išteklių) skyrimas klientų aptarnavimo
veiklai;
• galimybė su brandos lygmeniu susieti vertinimo balus ir priskirti juos konkrečiai įstaigai
(skaitiniai balai dažnai atrodo aiškiau suvokiami, nei apibendrintas brandos lygmuo).
Taip pat pažymėtina, kad įsivertinimas yra subjektyvus abiem atvejais (t. y.: aptarnavimo
matrica, kuri aprašyta 2.1.1. poskyryje, ar aptarnavimo brandos modelis, aprašytas 2.1.2. poskyryje),
tačiau šiose įsivertinimo priemonėse atsižvelgiama į gerąją klientų aptarnavimo patirtį. Periodiškai
vykdydamos įsivertinimą, bendrovės gali įvertinti savo pažangą. Atliekant pakartotinį vertinimą,
svarbu išlaikyti nuoseklumą, todėl tik tada bet kokie nustatyti veiklos pokyčiai bus realūs.
Reikia taip pat pastebėti, kad ne kiekviena bendrovė turi siekti aukščiausiojo lygmens
įvertinimo kiekvienoje analizuojamoje srityje, nes kai kurie reikalavimai gali būti ne visada taikomi,
ypač mažesnėse bendrovėse.

2.1.3. Detalus klientų aptarnavimo vadybos būklės (KAVB) įsivertinimas ir įvertinimas
Ankstesniuose poskyriuose buvo aptarti santykinai paprastų klientų aptarnavimo būklės
vertinimo priemonių privalumai, susiję su vertinimo paprastumu. Tačiau tai pat buvo paminėti
apribojimai, tai – didesnis vertinimo subjektyvumas o taip pat ribota galimybė suteikti vertinimams
skaitinius įverčius.
Detali klientų aptarnavimo vadybos būklės (KAVB) vertinimo prieiga sumažina įsivertinimo
ir vertinimo subjektyvumą ir suteikia vertinimams skaitines reikšmes.
Įsivertinimas ar išorinis vertinimas yra atliekamas šiose 5 susijusiose srityse (žr. 12 lentelę).
12 lentelė. Klientų aptarnavimo vadybos būklės (KAVB) vertinimo prieigos pagrindu vertinamos
sritys
Nr. Sritis
1
Vadovybės
įsipareigojimas

2

Teisės
laikymasis

Apibūdinimas
Šiame skyriuje nurodoma, ar yra aiškus
klientų
aptarnavimo
politikos
apibūdinimas, parodantis vadovybės
įsipareigojimą klientų
aptarnavimo
srityje, susijęs su parengta klientų
aptarnavimo strategija ir tinkamai
deleguota atsakomybe už klientų
aptarnavimo vadybą ir reikiamų išteklių
bei atsakingų asmenų paskyrimą
aktų Šiame skyriuje nurodoma, ar yra aiškus
organizacijos teisinių įsipareigojimų,
susijusių su klientų aptarnavimu,
supratimas ir ar šie įpareigojimai
tinkamai vykdomi
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Vertinimo posritis
Klientų
aptarnavimo
politika
Klientų
aptarnavimo
strategija
Organizacinė struktūra

Veikimo atitiktis teisės
aktams

Apibūdinimas
ir Šiame
skyriuje
nustatoma,
ar
organizacijos pirkimų ir investicijų
politika bei procedūros remia klientų
aptarnavimo gerinimą
Klientų aptarnavimo Šiame skyriuje nustatoma, ar veikia
informacinės
sisteminga klientų aptarnavimo vadybos,
sistemos ir naujų stebėjimo ir suvokimo sistema, o taip pat
klientų aptarnavimo tinkamų tobulinimo iniciatyvų nustatymo
galimybių analizė
tvarkos ir taisyklės (procedūros)

Nr. Sritis
3
Pirkimai
investicijos

Vertinimo posritis
Pirkimų politika
Investavimo procedūros

4

Klientų
aptarnavimo
būklės
stebėsena
ir
analizė
Klientų
aptarnavimo
tikslų verčių nustatymas
Naujų
galimybių
identifikavimas
Kultūra,
veikimo
principai
Komunikacija,
viešinimas

Organizacinė kultūra Šiame
skyriuje
nustatoma,
ar
ir komunikacija
išnaudojamos
galimybės,
kurios
gaunamos įtraukiant darbuotojus į klientų
aptarnavimą, komunikuojant klientų
aptarnavimo pažangą viduje ir išorėje
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis KAVB modeliu.
5.

Klientų aptarnavimo vadybos būklės (KAVB) vertinimas reikalauja, kad kiekvienoje iš
pagrindinių klientų aptarnavimo vadybos sričių būtų atliekamas bendrovės būklės įvertinimas pagal
tam tikras charakteristikas. Šios charakteristikos yra svarbios atsižvelgiant į suteikiamus skirtingus
balus. Jei manoma, kad tam tikras reikalavimas yra visiškai patenkintas, tada suteikiamas maksimalus
balas. Mažesni balai turėtų būti naudojami ten, kur aptariama sritis tik plėtojama ir kol kas nėra
išsami. Įsivertinimas yra subjektyvus, todėl naudinga atlikti balų nustatymą kartu su kolegomis ar
klientų aptarnavimo ekspertais. Taip pat dažnai papildomai naudojamas suteikto balo pagrindimas,
panaudojant stulpelį „Pastabos“.
Bendras procentinis rezultatas, sugeneruotas kiekvienoje iš sričių, gali būti atvaizduotas
radaro tipo diagramoje, kuri iliustruoja santykines stipriąsias ir silpnąsias puses ir suteikia galimybę
nustatyti tobulintinas sritis.
Žemiau lentelėse pateikiama detali vertinimo sistema pagal KAVB modelį.
13 lentelė. Detali vertinimo sistema, naudojama KAVB modelyje
1. Vadovybės įsipareigojimas
Klientų aptarnavimo politika
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus
įvertis
Įstaiga turi rašytinę patvirtintą klientų aptarnavimo
2
politiką (ji gali būti kokybės politikos dalis)
Įstaigos vadovybė yra pasiekusi susitarimą
2
Iškomunikuota visiems darbuotojams
1
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Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

Klientų aptarnavimo politika
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus pagrindžiančios
pateiktą įvertį
įvertis
Neseniai parengta ar peržiūrėta, ar atnaujinta (3
1
metų laikotarpyje)
Joje yra įsipareigojimais plėtoti ir taikyti
2
konkrečius kiekybinius gerinimo tikslų rodiklius
Apima įsipareigojimą teikti metines ataskaitas apie
1
klientų
aptarnavimą
(viešai
ir
visiems
darbuotojams)
Nurodoma politikos peržiūros ar atnaujinimo data
1
Iš
maksimalios
Įverčių suma 0
sumos, kuri lygi

10
Klientų aptarnavimo strategija
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
pagrindžiančios
įvertis
maksimalus
pateiktą įvertį
įvertis
Parengta (raštu) strategija, suderinta su klientų
4
aptarnavimo politika
Dėl strategijos sutaria įstaigos vadovybė
2
Apima veikiantį veiksmų planą, kuris skirtas
3
strategijos įgyvendinimui
Turi strategijos peržiūros ar atnaujinimo terminus,
1
kurių yra laikomasi
Įverčių suma 0
iš maksimalios
sumos, kuri lygi

10
Organizacinė struktūra
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus pagrindžiančios
pateiktą įvertį
įvertinimas
Įstaigos vadovas (vadovų komandos lygmenyje)
3
yra atsakingas už klientų aptarnavimą
Įstaigoje yra paskirtas asmuo su deleguota
3
atsakomybe už klientų aptarnavimą
Įgaliotas asmuo naudoja aiškų pareigybės aprašą,
3
jam paskirti adekvatūs ištekliai ir žmogiškasis
kapitalas
Įstaigoje vyksta reguliarūs susirinkimai, skirti
2
klientų aptarnavimui
Žemesnėse įstaigos vadybos grandyse yra paskirti
1
asmenys, atsakingi už klientų aptarnavimą
iš
maksimalios
Įverčių suma 0
sumos, kuri lygi
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2. Teisės aktų laikymasis
Teisės aktų laikymasis
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus pagrindžiančios
pateiktą įvertį
įvertinimas
Periodiškai atliekama formali peržiūra, siekiant
2
nustatyti, kurios normos yra taikytinos, o kurios ne
Vadovų komanda nuolatos peržiūri ir supranta
2
įstaigos teisinius įsipareigojimus
Yra parengti atitikties planai, apimantis paskirtus
2
atsakingus darbuotojus
Įstaigoje yra įdiegti procesai, užtikrinantys, kad
2
organizacija neatsiliktų nuo aktualių pasikeitimų
Organizacija atitinka teisinius reikalavimus
2
Įverčių suma 0
iš maksimalios
sumos, kuri lygi

10
3. Pirkimai ir investicijos
Pirkimų politika
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus pagrindžiančios
pateiktą įvertį
įvertinimas
Į bendrąją politiką yra įtraukti kriterijai,
4
sąlygojantys klientų aptarnavimo gerinimą
Kokybiško klientų aptarnavimo aspektai ir
3
veiksniai detalizuojami pastatams, informaciniams
ir ryšių projektams, procesams, kvalifikacijos
kėlimui ir kt.
Konkreti pirkimų politika taikoma pirkimams,
3
susijusiems su klientų aptarnavimu
iš maksimalios
Įverčių suma 0
sumos, kuri lygi
10

Investavimo procedūros

Įverčiai

Srities apibūdinimas

Faktinis

Galimas

įvertis

maksimalus
įvertinimas

Yra parengtos veikiančios kapitalinių investicijų
procedūros, kurios taikomos finansuojant klientų
aptarnavimo gerinimą
Parengtos aiškios klientui ir įstaigai kuriamos
naudos įvertinimo taisyklės ir nustatyti ribinės
naudos reikalavimai
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4

3

Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

Investavimo procedūros

Įverčiai

Srities apibūdinimas

Faktinis

Galimas

įvertis

maksimalus
įvertinimas

Visos investicinės paraiškos, skirtos klientų
aptarnavimo gerinimui, yra vertinamos asmenų,
turinčių
reikiamas
kompetencijas
klientų
aptarnavimo srityje
Bendrovės infrastruktūros aptarnavimo planuose
yra skiriamas prioritetinis dėmesys klientų
aptarnavimui.
Įverčių suma 0

Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

3

2
iš maksimalios
sumos, kuri lygi
12

4. Klientų aptarnavimo informacinės sistemos ir naujų klientų aptarnavimo
galimybių analizė
Klientų aptarnavimo būklės stebėsena ir
analizė
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Faktinis
įvertis

Reguliarus duomenų apie klientų aptarnavimą ir su
aptarnavimu susijusias sąnaudas rinkimas
Klientų aptarnavimo būklės analizė atsižvelgiant
vertinant klientų srautų, klientų poreikių ar kitą
dinamiką
Reguliarus ir tinkamas ataskaitų apie klientų
aptarnavimą teikimas
Klientų aptarnavimo duomenų palyginimas su kitų
įstaigų duomenimis
Reguliarus klientų pateiktų skundų būklės
duomenų rinkimas.
Įverčių suma 0

Klientų aptarnavimo tikslų ir siektinų verčių
nustatymas
Srities apibūdinimas

Tikslų siektinos vertės nustatomos remiantis
analize
Tikslai ambicingi, bet pasiekiami
Bendrovės
klientų
aptarnavimo
veiklos
veiksmingumas lyginamas su atitinkamais
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Galimas
maksimalus
įvertinimas
4

Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

4

2
2
2
iš maksimalios
sumos, kuri lygi
14

Įverčiai
Faktinis
įvertis

Galimas
maksimalus
įvertinimas
3
4
3

Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

Klientų aptarnavimo tikslų ir siektinų verčių
nustatymas
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Faktinis
įvertis

etalonais – geriausiais pavyzdžiais (vidiniais ar
išoriniais)
Įverčių suma 0

Galimas
maksimalus
įvertinimas

Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

iš maksimalios
sumos, kuri lygi
10

Naujų galimybių identifikavimas
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus
įvertinimas
Naujų
klientų
aptarnavimo
galimybių
4
identifikavimui veiksmingai naudojama klientų
grįžtamojo ryšio sistema
Naujų
klientų
aptarnavimo
galimybių
4
identifikavimui veiksmingai naudojama klientus
aptarnaujančio personalo grįžtamojo ryšio sistema
Naujų
klientų
aptarnavimo
galimybių
2
identifikavimui veiksmingai naudojama išorinė
galimybių analizė (geresnioji praktika, išoriniai
moksliniai tyrimai)
iš maksimalios
Įverčių suma 0

Pastabos,
pagrindžiančios
pateiktą įvertį

Ir kt.

sumos, kuri lygi
10

Organizacinė kultūra ir komunikacija
Organizacinė kultūra ir veiklos principai
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
pagrindžiančios
įvertis
maksimalus
pateiktą įvertį
įvertinimas
Tinkami personalo mokymai, susijęs su klientų
4
aptarnavimu (vidinis ir išorinis klientas)
Reguliariai rengiamos informavimo (suvokimo
3
didinimo) kampanijos
Platesnės aktyvaus personalo įtraukimo
2
iniciatyvos
į
klientų
aptarnavimą
(pavyzdžiui, kokybės gerinimas ir kt.).
Klientų aptarnavimas įtrauktas į įvadinius
1
personalo mokymus
iš maksimalios
Įverčių suma 0
sumos, kuri lygi
10
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Kasdieninės (operacinės) veiklos procedūros
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus pagrindžiančios
pateiktą įvertį
įvertinimas
Aktyvi klientų aptarnavimo valdymo sistema
3
(paremta čia ir dabar būklės nustatymo rodikliais):
salės stebėsena, telefoninių pokalbių įrašymai,
laiškų kokybės kontrolė, karštas grįžtamasis ryšys)
Prioritetų lapai, skirti pagerinti klientų aptarnavimą
2
Klientų aptarnavimo stebėsenos grafikai
2
Pagrindinėse veiklos instrukcijose pateikiami
3
klientų aptarnavimo klausimai
iš maksimalios
Įverčių suma 0
sumos, kuri lygi
10

Komunikacija, viešinimas
Komunikacija
Srities apibūdinimas

Įverčiai
Pastabos,
Faktinis
Galimas
įvertis
maksimalus pagrindžiančios
pateiktą įvertį
įvertinimas
Reguliarus visų darbuotojų informavimas apie
4
iniciatyvas klientų aptarnavimo srityje ir pažangą
siekiant strategijos įgyvendinimo tikslų
Veiklos vykdymas ir rezultatų lyginimas su
3
numatytais strategijoje, kurie viešai skelbiami
įstaigos metinėse ataskaitose ar pan.
Klientų aptarnavimo problematika yra įtraukiama į
3
komunikaciją su platesniu suinteresuotųjų šalių
ratu ir vietos bendruomenėmis.
iš maksimalios
Įverčių suma 0
sumos,
lygi 10

kuri

Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis KAVB modeliu.
Rekomendacijos NKSVS sąrangai:
• skleidžiant geruosius pavyzdžius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į šiuos aspektus,
kuriais išsiskiria šis modelis iš kitų ir kuriuos rekomenduotina dažniau įgyvendinti NKSVS dalyviams
(įstaigoms)– atitikties teisiniams reikalavimams vertinimas;
• apskaičiuoti vertinimo skaitines vertes ir vizualizuoti įstaigų būseną;
• taikyti priemones, kurios palengvina sistemos duomenų kaupimą, apdorojimą ir analizę.
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2.1.4. EFQM tobulumo modelio bei juo paremto Bendrojo vertinimo modelio (BVM, angl.
CAF) taikymas

EFQM (angl. The European Foundation for Quality Management) tobulumo modelį (angl.
The EFQM Excellence Model), taiko daugiau nei 30 000 organizacijų visoje Europoje, jo taikymas
labiau būdingas privačiam sektoriui. Pažymėtina, kad viešajam sektoriui yra parengtas adaptuotas –
Bendrojo vertinimo modelis (angl. Common Assessment Framework, (BVM, angl. CAF)) – kokybės
vadybos įrankis, skirtas tobulinti visos Europos viešojo sektoriaus organizacijų veiklą. BVM
parengtas vadovaujantis EFQM bei Vokietijos Valdymo mokslų universiteto parengtu Speyer
modeliu. EFQM (ir BVM) akcentuojama klientus orientuotų rezultatų svarba, nes pažangios
organizacijos kuria ir valdo procesus ir sistemas, leidžiančias suprasti, stebėti ir įvertinti klientų
poreikius ir jų nuomones. Pasak EFQM nuostatų „klientas yra galutinis produkto ir paslaugų kokybės
arbitras“, o pagrindinis dėmesys klientui ir jam teikiamų paslaugų kokybei tampa viena iš pagrindinių
bent kurios bendrovės strateginių krypčių. Toliau detaliau apžvelgsime viešajam sektoriui adaptuotą
BVM.
BVM suteikia:
1. vertinimą, pagrįstą įrodymais, nes vertinama pagal kriterijus, kurie yra pripažinti visame
Europos viešajame sektoriuje;
2. galimybę nustatyti pažangą ir pasiekimų lygį;
3. priemones pasiekti pastovią veikimo kryptį ir sutarti, kas turi būti daroma, kad įstaiga
tobulėtų;
4. ryšį tarp siektinų rezultatų ir papildomų veiklų arba galimybių; priemones darbuotojams
skatinti;
5. galimybę įtraukti darbuotojus į įstaigos veiklos tobulinimo procesą;
6. galimybę įžvelgti gerąją patirtį ir vėliau ja dalintis tiek savo įstaigoje, tiek su kitomis
įstaigomis;
7. galimybę integruoti įvairias kokybės iniciatyvas į įprastus veiklos procesus;
8. priemones pažangai per tam tikrą laiką vertinti, vykdant periodinį įsivertinimą.
BVM modelio vertinimo ir analizės sritys pateiktos žemiau 4 paveiksle.
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4 pav. BVM modelio vertinimo ir analizės sritys. Šaltinis – BVM.
BVM yra paremtas įsivertinimo metodu. Vadovaujantis šiuo metodu, specialiai sudaryta
įstaigos darbuotojų grupė (įsivertinimo grupė) turi galimybę atlikti savo įstaigos įvertinimą. Šis
įsivertinimas atliekamas vadovaujantis 9 modelio kriterijais ir 28 daliniais kriterijais. Taip gaunama
informacija apie įstaigos stipriąsias savybes ir sritis, kurios turi būti tobulinamos; siūlomus
tobulinimo veiksmus. Vėliau šią informaciją galima panaudoti tobulinimo plano sudarymui ir spręsti
identifikuotas problemas, išnaudoti tobulinimo potencialą bei galimybes.
BVM ar EFQM modeliuose galima išskirti sritis, tiesiogiai susijusias su klientų aptarnavimu.
Jos pateiktos 14 lentelėje žemiau.
14 lentelė. BVM / EFQM modelio pritaikomumas – vertinimo kriterijai, susiję su klientų aptarnavimu
ir klientų pasitenkinimu
Nr. Vertinimo perspektyvos
1.
Vadovų veikla

2.

Strategija ir planavimas

Teiginiai, apibūdinantys situaciją
Vadovai:
• nurodo organizacijai veiklos kryptį, kurdami jos misiją,
viziją ir vertybes.
• kuria ir įgyvendina organizacijos veiklos ir pokyčių
vadybos sistemą;
• motyvuoja organizacijos darbuotojus, teikia jiems pagalbą
ir rodo pavyzdį;
• bendradarbiauja su suinteresuotosiomis šalimis, siekdami
užtikrinti atsakomybės pasidalijimą.
Organizacija:
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Teiginiai, apibūdinantys situaciją
• renka informaciją apie esamus ir būsimus suinteresuotųjų
šalių poreikius;
• kuria, peržiūri ir atnaujina strategiją ir planavimą,
atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių poreikius ir prieinamus
išteklius;
• įgyvendina organizacijoje vieningą strategiją ir
planavimą;
• planuoja, įgyvendina ir peržiūri modernizavimą bei
inovacijas.
3.
Žmonės
Organizacija:
• skaidriai planuoja, valdo ir tobulina žmogiškuosius
išteklius, atsižvelgdama į strategiją ir planavimą;
• nustato, plėtoja ir panaudoja darbuotojų kompetenciją,
sieja individualius ir organizacijos tikslus;
• įtraukia darbuotojus, plėtodama atvirą dialogą ir
įgalindama juos veikti.
4.
Partnerystės ir ištekliai
Organizacija:
• plėtoja ir įgyvendina pagrindinius partnerystės ryšius;
• plėtoja ir įgyvendina partnerystes su piliečiais (klientais);
• valdo finansus;
• valdo informaciją ir žinias.
5.
Procesai
Organizacija:
• nuolat nustato, projektuoja, valdo ir tobulina procesus;
• plėtoja ir teikia į piliečius (klientus) nukreiptas paslaugas
ir produktus;
• kartu su piliečiais (klientais) diegia procesų naujoves;
6.
Į piliečius (klientus) Piliečių (klientų) pasitenkinimo matavimų rezultatai.
orientuoti rezultatai
Į piliečius (klientus) nukreiptų matavimų rodikliai.
7.
Į žmones (darbuotojus) Darbuotojų pasitenkinimo ir motyvacijos matavimo
orientuoti rezultatai
rezultatai.
Žmonių rezultatų rodikliai.
8.
Į visuomenę orientuoti Suinteresuotųjų šalių suvokimo apie organizacijos poveikį
rezultatai
visuomenei matavimo rezultatai.
Organizacijos nustatyti visuomeninės veiklos rodikliai.
9.
Pagrindinės
veiklos Išoriniai rezultatai: veiklos rezultatai ir tikslus atitinkantis
rezultatai
poveikis.
Vidiniai rezultatai.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis BVM ir EFQM modeliais.
Nr. Vertinimo perspektyvos

Apibendrinant galima teigti, kad klientų pasitenkinimo valdymo aspektai yra susiję su visomis
kritinėmis BVM ir EFQM modelių dalimis, o grafiškai jie gali būti pateikiami 5 paveiksle žemiau.
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5 pav. Klientų aptarnavimo ir klientų pasitenkinimo sąsajos su BVM / EFQM elementais
Rekomendacijos NKSVS sąrangai:
• NKSVS paremti įsivertinimo įrankiu, kuris yra ir BVM modelio pagrindas, kadangi BVM
modelis yra pripažintas Lietuvoje, jis lengvai suderinamas su vidinėmis įstaigų kokybės vadybos ar
subalansuotų vertinimo rodiklių sistemomis;
• NKSVS modelyje kuriant įsivertinimo įrankį pasinaudoti BVM / EFQM vertinimo skalių
principais (NKSVS subkriterijų klausimams);
• NKSVS modelio struktūrą formuoti išskiriant įstaigų veiklos kriterijus, orientuotus į
prielaidas rezultatams pasiekti, bei išskiriant atskirą kriterijų įstaigų rezultatams vertinti.
2.1.5. Tarptautinis klientų aptarnavimo standarto (ICSS) taikymas
Tarptautinis klientų aptarnavimo standartas (angl. International Customer Service Standard
(ICSS)) yra parengtas ir plėtojamas organizacijos „Customer Service Institute of America“ (JAV).
Šis standartas naudojamas klientų aptarnavimo būklės vertinimui ir lyginimui su kitomis
bendrovėmis ar organizacijomis. Įvertinimas pagal Tarptautinį klientų aptarnavimo standartą kurią
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naudą bendrovėms ir organizacijoms, suinteresuotosioms šalims, siekiantiems pagerinti klientų
aptarnavimą, kurti didesnę naudą klientams ir bendrovėms. Taip pat vyksta sertifikavimas pagal šį
standartą. Žemiau 15 lentelėje pateikiamos šio standarto teikiamos naudos ir unikalios savybės.
15 lentelė. Tarptautinis klientų aptarnavimo standarto (ICSS) naudos ir unikalios savybės
Naudos ir savybės

Naudų ir savybių detalizavimas

Naudos

Kuriami papildomi pardavimai, gerinami santykiais su klientais ir didinamas
jų lojalumas, o taip pat didinamas darbuotojų įsitraukimas.
Objektyviai ir nepriklausomai pripažįstami bendrovės ketinimai ir gebėjimai
sukurti ir vykdyti išskirtinę klientų patirtį.
Sutelkiamas visos bendrovės dėmesys į išskirtinės klientų patirties teikimo
svarbą.
ICSS sertifikavimas veikia kaip marketingo ir motyvavimo priemonė.
Gaunama ir naudojama įvairių pramonės šakų ir šalių lyginamoji analizė.
Sužinomi atotrūkiai ir galimybės aptarnavimo ir veiklos efektyvumo srityse.
Organizacijos, įgijusios ICSS sertifikatą automatiškai tampa tarptautinių
apdovanojimų renginių dalyviais – finalininkais.
Išskirtinės
Gaunama išsami ataskaita, kurioje aprašomos stipriosios pusės, tobulėjimo
(unikalios)
galimybės ir įvairių pramonės šakų lyginamoji analizė.
charakteristikos
Ugdomas organizacinis pasitikėjimas ir kompetencijos.
Iš esmės per teikiamas paslaugas realizuojami gebėjimai, kurie perduodami
klientams.
Kuriamas bendras dėmesys (fokusas) paslaugų teikimui visoje bendrovėje
panaudojant paprastą, lengvai taikomą vadybinį įrankį.
Įgytos žinios ir patirtis lengvai perkeliami į bendrovių padalinius.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis ICSS standartu.
Tarptautinis klientų aptarnavimo standartas (ICSS) apima 4 perspektyvas (artimas
Subalansuotų rodiklių (angl. Balanced Scorecard (BSC)) metodikai) ir 25 požymius (atributus).
Žemiau 16 lentelėje pateikiamos šio standarto sudedamosios dalys: perspektyvos ir požymiai.
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16 lentelė. ICSS vertinimo perspektyvos ir požymiai (atributai)
1. PASLAUGŲ PERSPEKTYVA

3.
VEIKLOS
PERSPEKTYVA

Produkto ar paslaugos atributai:
• bendrovė aktyviai įtraukia klientus į savo
produkto ir (arba) paslaugos kūrimą;
• bendrovė turi oficialią skundų nagrinėjimo
politiką ir patvirtintą procesą.
Įvaizdis:
• bendrovė oficialiai sukūrė įvaizdį ir veikimo
etosą, kurį nori pateikti savo klientams ir
platesnei bendruomenei;
• bendrovė turi klientų aptarnavimo chartiją,
kuria dalijasi su savo klientais;
• bendrovė turi klientų lojalumo ir išlaikymo
valdymo politikas ir procesus.
Santykiai:
• bendrovė turi tinkamą strategiją ir struktūrą
santykiams su klientais valdyti ir verslo
aljansams kurti;
• bendrovė palaiko ryšius su klientais
reguliariai su jais bendraudama;
• bendrovė turi strateginį požiūrį į klientų
pasitenkinimą;
• bendrovė tvarko klientų padėkas ir dalijasi šia
informacija su savo darbuotojais.

Inovacijų procesai: bendrovė identifikuoja
rinką ir jos poreikius ir sukuria tokį paslaugų
teikimą, kuris patenkina esamų ir būsimų
klientų poreikius.
Operacijų procesai:
• bendrovė teikia produktus ir paslaugas pagal
klientų nustatytas specifikacijas ir turi procesą,
užtikrinantį paslaugos suteikimo (ar produkto
pristatymo) nuspėjamumą ir nuoseklumą;
• bendrovė, naudodamasi žiniomis ir
technologiniais ištekliais, užtikrina tikslią ir
savalaikę informaciją apie kiekvieną kliento
sandorį ir santykius;
• bendrovė naudoja technologijas, kad
padidintų esamų ir potencialių klientų sandorių
apimtis.
Aptarnavimas po pardavimo:
• bendrovė teikia papildomas paslaugas
klientui po paslaugos pardavimo darbo ir
neįprastomis darbo valandomis;
• bendrovė turi socialinės žiniasklaidos
aplinkos stebėjimo ir reagavimo į ją praktiką.

2.
FINANSINĖ
PERSPEKTYVA

/

VALDYSENOS 4.
MOKYMOSI
PERSPEKTYVA

Pajamų ir augimo derinys:
• bendrovė rodo bendrovės korporatyvinę
atsakomybę ir įsitraukimą į bendruomenę ir ją
supančią aplinką;
• bendrovė sukuria ir (arba) pasinaudoja
augimo galimybėmis:
1. didėja skverbimasis į rinką; arba
2. vyksta rinkos plėtra vystant naujus segmentus
ir (arba) įtraukiant naujus vartotojus; arba
3. vyksta produktų ir paslaugų plėtra; arba
4. tobulinamas klientų aptarnavimas.
Sąnaudų (išlaidų) mažinimas, produktyvumo
didinimas: bendrovė daugiausia dėmesio skiria
procesų tobulinimui, kad būtų taikomos
ekonomiškai efektyvios paslaugų teikimo
sistemos.

(OPERATYVINĖ)

/

AUGIMO

Aplinka, klimatas veiklai ir organizaciniam
suderinimui:
• bendrovė kuria veiklos ir organizacinės
aplinkos, susijusios su klientų aptarnavimu ir
bendrais verslo tikslais, klimatą.
• bendrovė
teikia
pripažinimą
savo
darbuotojams, remdamasi klientų aptarnavimo
požymiais.
• bendrovė turi darbuotojų ar žmonių chartiją.
Personalo kompetencijos: bendrovė užtikrina,
kad
jos
darbuotojai
turėtų
reikiamą
kompetenciją pasiekti klientų aptarnavimo
tikslus ir rezultatus, kaip apibrėžta verslo
tiksluose.

63

Turto panaudojimas, investicijų strategija, Vyraujantis elgesys: bendrovė pateikia
rizikos valdymas:
papildomus įrodymus, kad dėl kliento ji daro
• bendrovė turi lėšų paskirstymo klientų daugiau, nei numatyta ir klientai tikisi.
aptarnavimo palaikymui ir plėtrai procesą;
• bendrovė turi strategines, operacines ir
asmens rizikos valdymo priemones ir procesus,
kad sumažintų galimą poveikį klientams.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis ICSS standartu.
Tarptautinio klientų aptarnavimo standarto (ICSS) vertinimo (matavimo) kriterijai pateikiami
17 lentelėje žemiau.
17 lentelė. Tarptautinio klientų aptarnavimo standarto (ICSS) vertinimo kriterijai ir lygmenys
Lygmuo
Tik ketinimai

Teiginiai
Nėra jokių įrodymų arba egzistuoja tik abejotini įrodymai,
liudijantys, kad reikia atsižvelgti į šį požymį.
Yra įrodymų, patvirtinančių, kad šio reikalavimo bus laikomasi
vykdant veiklą ateityje.
Yra įrodymų, kad šis požymis yra nagrinėjamas dabartiniame
bendrovės veiklos etape.
Vyksta
Yra įrodymų, kad reikalavimas buvo įgyvendintas kai kuriuose
įgyvendinimas bendrovės padaliniuose.
(diegimas)
Yra įrodymų, kad šis reikalavimas buvo įgyvendintas daugumoje
bendrovės padalinių.
Yra įrodymų, kad šis požymis buvo įgyvendintas daugumoje
bendrovės padalinių ir sėkmės veiksniai yra identifikuoti.
Vyksta
Yra įrodymų, kad paslaugų reikalavimas yra integruotas daugelyje
integravimas
bendrovės padalinių ir yra įdiegti rodikliai (matuokliai).
Yra įrodymų, kad požymis yra visiškai integruotas bendrovėje ir
sėkmės rodikliai yra stebimi.
Yra įrodymų, kad bendrovė mokosi ir tobulėja matuodama šio
požymio reikalavimus ir nustato tobulinimo galimybes.
Yra įrodymų, kad bendrovė mokosi ir tobulėja matuodama šio
integruoto požymio pateiktis ir naudoja šį požymį tolimesniam
išplėtimui
Yra įrodymų, kad bendrovėje yra laikomasi geriausio šio požymio
praktikos.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis ICSS standartu.

Balai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Apibendrinant galima teigti, kad Tarptautinio klientų aptarnavimo standartu (ICSS) paremta
sistema – gerai sukonstruota, deranti su Subalansuotų rodiklių (angl. Balanced Scorecard (BSC))
metodika, tačiau vertinimo lygmenų aprašymas bendro pobūdžio, todėl pritaikymo galimybės be
papildomo išplėtojimo gali būti ribotos.
Rekomendacijos NKSVS sąrangai:
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• panaudoti Tarptautinio klientų aptarnavimo standarto (ICSS) bei Subalansuotų rodiklių
(angl. Balanced Scorecard (BSC)) metodikos prieigą, NKSVS modelyje suderinant įvarius klientų
aptarnavimui ir paslaugų teikimui aktualius principus (perspektyvas);
• atsižvelgti į Tarptautinio klientų aptarnavimo standarto (ICSS) balų priskyrimo prieigą
(rengiant NKSVS subkriterijų ir jų klausimų balus).
2.1.6. Tarptautinio kliento patirčių standarto (angl. International Customer Experience
Standard ICXS 2019:01) taikymas
Tarptautinis kliento patirčių standartas (angl. International Customer Experience Standard
ICXS 2019:01, toliau – ICXS2019) iš esmės keičia požiūrį į kliento patirtis. ICXS2019 standartu
pagrindinis dėmesys skiriamas vis didėjančiam klientų patirties laukui – šis standartas yra vienintelis
standartas pasaulyje, kurio tikslas – patobulinti klientų patirtis ir visą klientų kelionę paslaugų teikimo
bei aptarnavimo procesuose, atkreipiant dėmesį į kiekvieną sąveikos tašką. ICXS2019 leidžia
bendrovėms išlaikyti aukščiausius klientų patirties standartus, todėl bendrovės klientai gali likti
lojaliems, o tai padeda padidinti bendrovių pajamas ir pelną. ICXS2019 apima 7 pagrindines sritis
(žr. 18 lentelę žemiau).
18 lentelė. ICXS 2019 vertinimo sričių (perspektyvų) struktūra
Nr. Sritis
1.
Politikos
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Klausimai (arba teiginiai)
Kaip apibūdinami bendrovės tikslai, strategijos ir ištekliai, kad būtų
užtikrinta geriausia klientų patirtis?
Produktai ir (arba) Ar produktai ir (arba) paslaugos yra kuriami atsižvelgiant į kokybę,
paslaugos
klientų poreikius ir klientų lūkesčius?
Sąveikos su klientu

Ar visi paslaugos teikimo kanalai užtikrina klientų aptarnavimo
kokybę?
Veiklos rezultatai
Ar veiklos rezultatų įvertinimo ir klientų tyrimų rezultatai nustato
klientų ir darbuotojų pasitenkinimo lygius?
Klientų
kelionių Ar efektyviai integruoti organizacijos procesai, nuolatos
žemėlapiai
užtikrinantys aukšto lygmens klientų patirtis visuose paslaugos
(procesai)
teikimo kanaluose?
Žmonės
Ar visi darbuotojai yra pakankamai informuoti, kvalifikuoti ir
motyvuoti patenkinti klientų poreikius ir didinti klientų laimės
suvokimą visuose įmanomuose sąveikos taškuose?
Veiklos matavimas
Struktūrizuotas ir išanalizuotas modelio efektyvumo matavimas
visais paslaugos teikimo kanalais sukuria pamatus palaikyti ir
tobulinti aukščiausią klientų patirties kokybės lygį atitinkantį
aptarnavimą bei paslaugų teikimą.

Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis ICXS2019 standartu.
ICXS2019 standarto sričių (perspektyvų) ryšiai pavaizduoti 6 paveiksle žemiau.
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Bendrosios nuostatos ir strateginė kryptis
(angl. Policies and Intent)

Paslaugos ir
(arba) produktai

Paslaugų teikimo ir
(arba) produktų tiekimo
vietos (patalpos, kanalai)
(fizinės ir paslaugos
kanalai)

Procesai

Darbuotojai

Klientų pasitenkinimas

Veiklos matavimas

6 pav. ICXS standarto struktūra ir sričių ryšiai. Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis ICXS2019
standartu.
Reikia pažymėti, kad nuo ICXS2019 standarto yra neatsiejamas kitas kokybės standartas –
Tarptautinis paslaugų tobulumo standartas (angl. International Standard for Service Excellence
(TISSE)), kuris pabrėžia penkis pagrindinius paslaugų kokybės elementus ir du susijusius rezultatų
blokus (žr. 19 lentelę žemiau).

19 lentelė. TISSE standarto sritys ir jų detalizavimas bei apibūdinimas
Sričių
detalizavimas
Politika:
1.1
Strateginė
bendrosios
kryptis
nuostatos
(strateginis
(politikos) ir ketinimas)
strateginė
kryptis

Nr. Sritys
1.

Sričių apibūdinimas

Į klientus
orientuota organizacija
parengia,
dokumentuoja, įgyvendina ir taiko savo strateginį
ketinimą, kuriame išdėstomi organizacijos tikslai
siekiant
aukšto
klientų
pasitenkinimo.
Strateginiame ketinime (strategijoje) nurodoma:
• organizacijos misija, vertybės, vizija;
• organizacijos tikslai, susiję su klientų patirtimi.
Taip pat organizacija turi būti apibrėžusi savo
organizacinės socialinės atsakomybės politiką
1.2
Klientų Į klientų aptarnavimo kokybę orientuota organizacija
aptarnavimo
parengia, dokumentuoja, įgyvendina ir taiko klientų
chartija
aptarnavimo chartiją, kuri komunikuojama visoms
suinteresuotosioms šalims, o vėliau matuojami bei
vertinami chartijoje apibrėžti įsipareigojimai ir
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Sričių
detalizavimas

Nr. Sritys

1.3
Aukštos
kokybės paslaugų
teikimo standartai

2.

Paslaugos ir
(arba)
produkto
teikimo vieta
(patalpos
ir
(arba)
paslaugos
teikimo
kanalai)

2.1 Darbo ir
klientų aplinkos
įvertinimas

2.2
Fizinė
paslaugos teikimo
ir (arba) produkto
tiekimo vieta

2.3. Skambučių
centras

3.

Paslaugos
(arba)
produktai

ir 3.1 Paslaugų ir
(arba) produktų
kūrimas
ir
tobulinimas
3.2 Produkto ir
(arba) paslaugos
kainodara

3.3
Mokėjimo
būdai

Sričių apibūdinimas
reikalavimai. Chartija taip pat apibūdina organizacijos
įsipareigojimą gerinti klientų aptarnavimo kokybę ir yra
suderinama su organizacijos misija, vertybėmis ir vizija
Organizacija parengia ir dokumentuoja nustatytus ir
apibrėžtus klientų aptarnavimo teikimo standartus
visiems klientų aptarnavimo kanalams, apie šiuos
standartus pranešama visoms suinteresuotosioms
šalims. Aukščiausios kokybės paslaugų teikimo
standartai turi būti peržiūrimi reguliariai (ne rečiau kaip
du kartus per metus)
Organizacija turi reguliariai atlikti bendrą paslaugos
teikimo aplinkos rizikos vertinimą, taip pat darbo vietos
ir klientų aplinkos vertinimą paslaugų teikimo ir (arba)
produktų tiekimo patalpose, kad būtų užtikrinta tinkama
darbo aplinka jos darbuotojams ir kad būtų nustatyta
rizika tiek klientams, tiek ir darbuotojams ir būtų
įgyvendintos reikalingos saugumo priemonės
Organizacija turi užtikrinti, kad paslaugų teikimui
parinktos tinkamos fizinės patalpos. Organizacija turi
užtikrinti, kad patalpos būtų aiškiai pažymėtos ir
suprojektuotos taip, kad klientas galėtų jas lengvai
pasiekti. Patalpos taip pat turi būti suprojektuotos taip,
kad neįgaliesiems būtų lengviau patekti į jas, jose turi
būti tinkami tualetai (jei reikia), o klientams, kuriems
reikia pagalbos ar papildomos informacijos, ją turi
suteikti parengtas ir apmokytas darbuotojas
Organizacija turi užtikrinti, kad telefonu siūlomi
produktai ir (arba) paslaugos atitiktų aukščiausius
klientų aptarnavimo standartus, užtikrindama ir
paskirdami pakankamai darbuotojų atsakymams į
gaunamus skambučius ir (arba) tinkamai atsakyti į
skambučius
Organizacija turi užtikrinti, kad paslaugų ir (arba)
produktų plėtra ir tobulinimas būtų įtrauktas į
suinteresuotųjų šalių poreikių analizę, veiklos procesų
peržiūras, vidaus audito rezultatus, klientų atsiliepimus
(grįžtamąjį ryšį)
Organizacija turi užtikrinti, kad produkto ir (arba)
paslaugos kainodara, įskaitant visas akcijas, būtų tikra,
neklaidinanti ir atitiktų valstybės teisinius reikalavimus.
Organizacija taip pat turi užtikrinti, kad informacija
apie kainodarą būtų aiškiai perduodama visoms
suinteresuotosioms šalims
Organizacija turi užtikrinti, kad klientams būtų
prieinami tinkami ir saugūs apmokėjimo už gautas
paslaugas ar produktus būdai ir kad apie tai būtų aiškiai
pranešama visoms suinteresuotosioms šalims
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Nr. Sritys
4.

Sričių
detalizavimas
ir 4.1
Procesų
vertinimas
ir
tobulinimas

Procesai
„kliento
kelionės
žemėlapis”
(angl.
Customer
Journey Map)

4.2
Kliento
kelionės
žemėlapiai

4.3
Veiklos
tęstinumo
planavimas

5.

Darbuotojai

5.1
Vidinė
komunikacija
5.2 Darbuotojų
įgūdžių vystymas
ir tobulinimas
5.3 Darbuotojo
žinių apie kliento
patirtis
įvertinimas

6.

Veiklos (angl. 6.1.
Kliento
performance) patirties ir (arba)
matavimas
kliento
pasitenkinimo
matavimas

6.2
Klientų
skundai,
pasiūlymai,
atsiliepimai

6.3 Darbuotojų
pasitenkinimo

Sričių apibūdinimas
Organizacija kuria ir įgyvendina procesus, kad sudarytų
sąlygas palaikyti planuojamą klientų patirties lygmenį.
Bendrasis kliento pasitenkinimas ir suvokimas apie
savo patirtį priklauso nuo organizacijos veiklos
efektyvumo, veiksmingumo ir organizacijos veikimo
(veiklos), jis stebimas per veiklos rodiklius.
Kliento kelionių žemėlapiai susieja organizacijos
sistemas ir infrastruktūrą su kliento kelionės
žemėlapiais, kurie naudojami paslaugos teikimo ir
(arba) produkto tiekimo procesų atitikties nustatytiems
reikalavimams
vertinimui.
Vizualūs klientų kelionių žemėlapiai yra itin svarbios
priemonės kuriant ir plėtojant klientų patirtį bei siekiant
norimo kliento pasitenkinimo
Organizacija turi veiklos tęstinumo planus, t. y. planą
kaip valdyti veiklos atkūrimą po įvykių ir tęsti veiklą,
kurią galima greitai įgyvendinti, siekiant išlaikyti
gyvybiškai svarbias paslaugas ir (arba) produktus
klientams
Organizacijos vadovai turi užtikrinti, kad visos
suinteresuotosios šalys reguliariai gautų informaciją
apie politikas, produktus ir (arba) paslaugas, procesus ir
susijusius pakeitimus, darančius įtaką klientų patirčiai
Organizacijos vadovai turi užtikrinti, kad visi
darbuotojai įgytų įgūdžių, susijusių su jų darbu,
remiantis individualiu gebėjimų ugdymo planu, kuris
buvo parengtas kiekvienam darbuotojui
Organizacijos vadovai turi užtikrinti, kad darbuotojų
žinios apie klientus ir jų poreikius būtų vertinamos
reguliariai, įskaitant klientų aptarnavimo efektyvumo ir
produktų ir (arba) paslaugų žinių vertinimą. Kuriant
individualius darbuotojų gebėjimų ugdymo planus,
reikėtų pašalinti nustatytus trūkumus ir į juos atsižvelgti
Organizacija turi užtikrinti, kad reguliariai iš anksto
nustatyta baze (ne rečiau kaip kas ketvirtį per metus) ji
naudotųsi tyrimais, siekdama įvertinti klientų patirtį ir
klientų pasitenkinimo rodiklius ir praneštų tyrimo
rezultatus savo klientams, darbuotojams ir susijusiems
partneriams paslaugos tiekimo ir (arba) produkto
tiekimo grandinėje
Organizacija užtikrina, kad klientų skundai,
komentarai, pasiūlymai, atsiliepimai būtų renkami ir į
juos būtų reaguojama iš anksto nustatytu būdu, o
rezultatai būtų pranešti visiems darbuotojams.
Organizacija turi užtikrinti, kad surinkta informacija
būtų naudojama tobulinant kokybę visais paslaugų
teikimo ir (arba) produktų tiekimo kanalais
Organizacija turi užtikrinti, kad darbuotojų
pasitenkinimas (laimė) būtų įvertinta reguliariai (ne
68

Nr. Sritys

Sričių
detalizavimas
matavimas
(darbuotojo
balsas)

Sričių apibūdinimas

rečiau kaip kartą per ketvirtį), o rezultatai būtų
perduodami visiems darbuotojams. Turi būti imtasi
atitinkamų veiksmų siekiant pagerinti darbuotojo
pasitenkinimą (laimę)
7.
Matavimo
7.1
Klientų Organizacija turi užtikrinti, kad ji vertintų savo
rezultatai
patirties,
rezultatus, reguliariai (ne rečiau kaip kas ketvirtį per
pasitenkinimo
metus) vertindama klientų patirtį ir pasitenkinimą. Šiam
matavimas
skyriui naudojami atlikto tyrimo (pagal 6.2 p.) balai
7.2 Darbuotojų Organizacija turi užtikrinti, kad ji reguliariai (ne rečiau
pasitenkinimo
kaip kas ketvirtį per metus) matuoja darbuotojų
matavimo
pasitenkinimą (laimę). Šiems kriterijams skaičiuoti
rezultatai
naudojami balai iš atliktų tyrimų (pagal 6.3 p.)
7.3
Paslaugos Organizacija reguliariai (minimaliai kas ketvirtį per
teikimo
kanalo metus) įvertina savo paslaugų teikimo ir (arba) produktų
veikimo
tiekimo kanalų efektyvumą, naudodama kokybinius
(efektyvumo
ir tyrimų metodus, kad įsitikintų, jog pagrindiniai vertės
veiksmingumo)
momentai ir klientų pasitenkinimo bei klientų patirties
vertinimo
veiksniai bus pristatomi nuspėjamai ir atsižvelgiant į
rezultatai
lūkesčius
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis TISSE standartu.
Reikia pažymėti, kad TISSE standartas yra labai išsamus (t. y. apima visas sudėtines klientų
aptarnavimo dalis, įskaitant chartijas ar Klientų patirčių žemėlapius bei kitus elementus) ir, tikėtina,
kuriantis reikšmingą naudą jį taikančioms bendrovėms ar organizacijoms.
Rekomendacijos NKSVS sąrangai – formuojant NKSVS vertinimo subkriterijus (susijusius
su darbuotojų ir klientų pasitenkinimu, paslaugų teikimo būdais (kanalais), grįžtamuoju ryšiu bei kt.)
atsižvelgti į Tarptautinio paslaugų tobulumo standarto (angl. International Standard for Service
Excellence (TISSE)) ir Tarptautinio kliento patirčių standarto (angl. International Customer
Experience Standard ICXS 2019:01) elementus.

2.2.

Taikomų vadybinių stebėsenos ir vertinimo priemonių (tiek viešajame, tiek
privačiame sektoriuose) analizės išvados
Tiek viešasis, tiek privatus sektoriai pasižymi didele stebėsenos ir vertinimo sistemų įvairove,

kurią galima būtų suklasifikuoti pagal sistemų sudėtingumą ir sistemų susietumą (specializaciją) su
paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vadyba. 20 lentelėje pateikiama ši klasifikacija
(apimant ir 1 skyriuje bei kitus analizuotus modelius bei sistemas, būdingas ir viešajam sektoriui).
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20 lentelė. Tarptautinių vadybos sistemų susietumas su paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo
kokybės vadyba
Sistemos sudėtingumas

Nedidelis

Vidutinis

Didelis

Sistemos susietumas
Susietas vidutiniškai

Klientų aptarnavimo Malcolm
matrica;
Baldrige85
Klientų aptarnavimo
brandos modelis

Tampriai susietas

ISO 900186;
ICSS (Balanced
Scorecard);
BVM / EFQM
Customer Service
Excellence (CSE);
ICXS2019
/
TISSE;
Marianos
standartas

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Rekomendacijos NKSVS sąrangai – NKSVS modeliui sukurti tikslingiausia naudoti
„Kokybiško klientų aptarnavimo“ (angl. Customer Service Excellence) standarto bei Lietuvoje
plačiau paplitusio BVM struktūros derinius bei integruoti (adaptuoti) kitus aktualius elementus iš kitų
pažangių vadybos sistemų (ICXS2019 / TISSE; Marianos standarto bei kt.), atsižvelgiant į jų tamprų
susietumą su paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vadyba bei taip pat atsižvelgiant į
optimalų Lietuvos specifikai tinkančio sistemos sudėtingumo ir gilumo konstravimą. NKSVS
modelio valdymui tikslinga taikyti centralizavimo sprendimus (susijusius su praktikomis, taikomomis
Marianos standarto bei kt. priemonių įgyvendinimo atvejais).

85
86

JAV nacionalinis kokybės apdovanojimas „Malcolm Baldrige“.
LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.
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3. LIETUVOJE ĮGYVENDINAMŲ STEBĖSENOS IR VERTINIMO
SISTEMŲ ANALIZĖ
Šiame skyriuje pateikiama Lietuvoje esamos įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo būklės
analizė. Siekiant papildomai pagrįsti poreikį kurti ir įgyvendinti NKSVS Lietuvoje bei galimą
NKSVS modelį bei jo turinį, reikalinga išnagrinėti įvertinti iki šiol vyravusias įstaigų stebėsenos ir
vertinimo praktikas. Šios praktikos bus vertinamos atsižvelgiant į 4.1. ir 4.2. skyriuose nustatytus
stebėsenos ir vertinimo sistemos veikmingumą užtikrinančius principus ir sistemos kūrimo tikslus.
Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo stebėsena. Veiksmingai
„Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ (PDTV, angl. PDCA) (toliau – PDCA) ciklu pagrįstai NKSVS
būtina sąlyga yra kokybės tobulinimo tikslai, uždaviniai ir juos atitinkantys veiklos rodikliai (jie
atitinka planavimo elementą PDCA cikle). Lietuvos valstybės strateginiuose dokumentuose tokie
tikslai yra formuluojami. 2012 metais patvirtintoje Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030”
srities „Sumanus valdymas“ dalyje „Visuomenės poreikius atitinkantis valdymas“ iškelti su viešųjų
paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimu susiję uždaviniai:
• plačiai įtraukti piliečius į paslaugų teikimo būdo nustatymą ir tobulinimo procesus, nuolat
atlikti piliečių pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimus, pasiekti abipusį susitarimą dėl
paslaugų teikimo standartų ir masto;
• skatinti susitarimus su vietos bendruomene dėl paslaugų teikimo masto ir kokybės
standartų (angl. Citizens Charters);
• viešąsias paslaugas teikti vadovaujantis subsidiarumo ir vieno langelio principais,
užtikrinant, kad jos būtų teikiamos arčiausiai vartotojų esančiose institucijose, vartotojams
priimtiniausiu būdu;
• veiksmingam paslaugų teikimui užtikrinti panaudoti naujausias technologijas, viešąsias
paslaugas teikti ir elektroninėje erdvėje.
Taip pat paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimą atitinka strategijos dalies „Atviras ir
įgaliojimus suteikiantis valdymas“ uždavinys – sukurti mechanizmus, padėsiančius piliečius ir kitas
suinteresuotas grupes įtraukti į visuomenės poreikių nustatymą ir užtikrinti jų dalyvavimą
konstruktyvaus dialogo forma visais sprendimų priėmimo lygmenimis87.
Kasmet rengiamose „Lietuva 2030“ pažangos ataskaitose teikiami stebėsenos duomenys
pagal pagrindinius strategijos srities „Sumanus valdymas“ rodiklius: e. valdžios išsivystymo indeksą,

LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5>.
87
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valdymo efektyvumo indeksą, aukštą reglamentavimo kokybę, korupcijos suvokimo indeksą,
pasitikėjimą šalies institucijomis (iš šių dviejų rodiklių su įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
tobulinimu labiau susiję yra pirmasis ir penktasis rodikliai)88.
Galima teigti, kad strategijos „Lietuva 2030“ stebėsenos sistema apima visą PDCA ciklą, nes
ne tik yra nustatyti tikslai ir rodikliai, bet reguliariai vykdoma stebėsena pagal šiuos rodiklius,
vykdoma pokyčių tendencijų analizė, kuria remiantis teikiami pasiūlymai politiniams ir valdymo
sprendimams. Vis dėlto šios strategijos tikslai ir rodikliai yra bendro pobūdžio, nėra rodiklių, pagal
kuriuo galima vertinti aukščiau paminėtų uždavinių įgyvendinimą, taip pat nevykdoma atskirų įstaigų
kokybės būklės stebėsena ir vertinimas.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012 – 2020 metų programos įgyvendinimo stebėsena. Viešojo
valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje iškeltas glaudžiai su viešojo sektoriaus įstaigų
paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimu susijęs antrasis tikslas (užtikrinti visuomenės poreikius
atitinkančių paslaugų teikimą) bei trečiasis tikslas (stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo
institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą)89. Šių tikslų uždaviniai, glaudžiausiai susijusios su studija
priemonės ir rodikliai pateikti 21 lentelėje žemiau.
21 lentelė. Aktualūs tikslų „Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“ bei
„stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ uždaviniai,
priemonės ir rodikliai
Tikslas

Uždaviniai, uždavinių priemonės

2. Užtikrinti visuomenės
poreikius
atitinkančių
paslaugų teikimą
2.1. Gerinti paslaugų kokybę taikant
subsidiarumo principą ir kuo aktyviau
į tai įtraukiant visuomenę; uždavinio
įgyvendinimo priemonės:
2.1.1. nustatyti viešųjų paslaugų
kokybės standartus ir optimizuoti
teikiamų paslaugų apimtį;
2.1.2. užtikrinti nuolatinę paslaugų
kokybės stebėseną ir vertinimą;

Rodikliai
Administracinių
paslaugų
teikimo
ir
aptarnavimo
efektyvumo koeficientas (tikslo
rodiklis)
Savivaldybių, turinčių piliečių
chartijas, dalis (procentais)
Viešojo valdymo institucijų,
atliekančių asmenų apklausas
apie paslaugų kokybę, dalis
(procentais)
Mažėjanti fizinio ar juridinio
asmens dalyvavimo gaunant
gyvenimo įvykių elektronines
paslaugas našta (procentais)

„Lietuva 2030“: Pažangos ataskaita. Pažangos rodikliai 2009–2014. LR Vyriausybės kanceliarija, Visionary Analytics,
2014.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.lietuva2030.lt/lt/download/197f5ca87d747d75b74a9bcaf8d059095df04c7235ce08f0a6/1>.
89
LR vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų
programos
patvirtinimo“.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418407/asr>.
88
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Tikslas

Uždaviniai, uždavinių priemonės
Užtikrinti vienodas konkurencijos
sąlygas visiems paslaugų teikėjams
2.2. Gerinti klientų aptarnavimo
viešojo valdymo institucijose kokybę
ir
didinti
teikiamų
paslaugų
prieinamumą visuomenei; uždavinio
įgyvendinimo priemonės:
2.2.1. centralizuoti paslaugų teikimą
– kurti viešųjų paslaugų centrus;
2.2.2. užtikrinti klientų aptarnavimo
kokybę – taikyti vieno langelio
principą.

3.
Stiprinti
strateginį
mąstymą viešojo valdymo
institucijose ir gerinti jų
veiklos valdymą

Rodikliai

Prašymams
išnagrinėti
ir
sprendimams priimti reikalinga
informacija, kurią gauna pats
asmens prašymą nagrinėjantis
valstybės
tarnautojas
(procentais)

Valdymo efektyvumo indeksas
(tikslo rodiklis)
Gyventojų, manančių, kad
viešojo valdymo institucijų
veikla gerėja, dalis (procentais)
(tikslo rodiklis)
Viešojo valdymo institucijų,
taikančių projektinio ar procesų
valdymo
metodus,
dalis
(procentas).
Viešojo valdymo institucijų,
įdiegusių ir diegiančių kokybės
vadybos metodus / sistemas,
dalis (procentais).

3.1. Diegti į rezultatus orientuotą ir
įrodymais grįstą valdymą; uždavinio
įgyvendinimo priemonės:
3.1.1. plačiau naudoti informaciją
apie viešojo valdymo institucijų
veiklos rezultatus ir jos analizės
duomenis; <...>
3.1.3.
stiprinti
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą ir skatinti sutarimo
kultūrą;
3.1.4. gerinti viešojo valdymo
institucijų veiklos organizavimą –
diegti projektinį ir procesų valdymą;
3.1.5. užtikrinti viešojo valdymo
institucijų veiklos kokybės vertinimą
ir išryškinti jos svarbą viešajam
valdymui.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo, remiantis LR viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planu.

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų planuose
nuo 2013 metų buvo nustatomos priemonės, veiksmai ir reikalingos lėšos šių uždavinių
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įgyvendinimui90. Šių rodiklių pasiekimo stebėsena taip pat buvo vykdoma, kiekvienais metais
stebimos rodiklių reikšmės buvo pateikiamos VRM veiklos ataskaitose91. VRM šios stebėsenos
duomenis pagal programos vertinimo rodiklius renka vykdydama įstaigų anketinę apklausą (tokios
apklausos siekiant gauti informaciją apie programos vertinimo kriterijų pasiekimą 2018 metais ir
2019 metais buvo vykdomos atitinkamai 2019 metais ir 2020 metais). Vis dėlto šios programos
stebėsenos sistemoje pasigendama išsamesnės probleminės analizės, kuria būtų pagrindžiami
politiniai ir valdymo sprendimai, todėl tenka konstatuoti, jog PDCA ciklas nėra pilnas (trūksta „Veik“
elemento). Taip pat ši stebėsenos sistema apima tik keletą bendro pobūdžio rodiklių, todėl nesudaro
sąlygų stebėti, vertinti ir tarpusavyje lyginti atskirų viešojo sektoriaus įstaigų kokybės būklės.
Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistema (PASIS).
2011 metais, įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Centralizuotos viešųjų ir administracinių
paslaugų sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“, pradėta kurti Viešųjų
ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistema (PASIS), kurios tikslas – IT
priemonėmis centralizuotai valdyti duomenis apie viešojo administravimo subjektų teikiamas ir
(arba) administruojamas viešąsias ir administracines paslaugas ir paslaugų stebėsenos rodiklius. 2016
metais buvo patvirtinti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemos
nuostatai92. Įgyvendinant šį projektą, buvo sukurta internetinė platforma „Lietuvos paslaugų
katalogas“93, į kurią s įstaigos kelia duomenis apie savo teikiamas viešąsias ir administracines
paslaugas. 2019 metais buvo parengta metodika, kurios patvirtintas stebėsenos rodiklių, pagal kurios
šioje sistemoje kaupiami duomenys, sąrašas, duomenų apie viešojo sektoriaus įstaigų administracines
ir viešąsias paslaugas įvedimo struktūra94. Galima teigti, kad ši informacinė sistema buvo pirmas
bandymas Lietuvoje centralizuotai vykdyti stebėseną apie įstaigose teikiamas paslaugas.
Vis dėlto PASIS turi esminių trūkumų, kurie buvo įvardinti ir 2017 metais paskelbtoje
Valstybės audito ataskaitoje95. Ataskaitoje konstatuota: „audito rezultatai parodė, kad iki šiol

LR vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020
metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449337?jfwid=q8i88ls5l>; LR vidaus reikalų ministro 2019 m.
gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–
2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ “. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/491b90b0760811e9b81587fcbd5a76f6/asr>.
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<https://vrm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-2/veiklos-ataskaitos>.
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LR vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-272 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinės sistemos steigimo ir Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės
informacinės sistemos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fb4b5bc0fdc611e5bf4ee4a6d3cdb874/asr>.
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Lietuvos paslaugų katalogas. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.lietuva.gov.lt/>.
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Paslaugų teikimo procesų optimizavimo ir prieinamumo didinimo vartotojui metodika. LR vidaus reikalų ministerija,
2019.
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Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkos. Valstybinio audito
ataskaita, Valstybės kontrolė, 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. VA-2017-P-40-2-17. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
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centralizuotai nevaldomi patikimi ir išsamūs duomenys apie administracines ir viešąsias paslaugas.
Identifikuotos ne visos administracinės ir viešosios paslaugos, trūksta informacijos apie paslaugų
kokybę ir prieinamumą. Todėl nesudarytos sąlygos, naudojant Viešųjų ir administracinių paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinės sistemos duomenis, valstybei priimti įrodymais pagrįstus
sprendimus <...>. Sukauptais duomenimis negali pasitikėti bei naudotis ir visuomenė96.“ Audito
išvadose taip pat teigiama, kad:
• viešojo administravimo subjektai pateikė ne visus reikalaujamus duomenis apie paslaugas;
• ministerija neturi tikslių duomenų, kiek ir kokių yra viešojo administravimo subjektų,
administruojančių viešąsias paslaugas, ir kokias viešąsias paslaugas jie administruoja;
• paslaugų tiekėjai netinkamai vykdo arba iš viso nevykdo jų teikiamų paslaugų kokybės
tyrimų, todėl dauguma jų neturi duomenų apie paslaugų kokybę apibūdinančius stebėsenos rodiklius;
• informacine sistema nepatogu naudotis. Ši sistema veikia su trikdžiais, duomenų teikėjams
kitose informacinėse sistemose ir registruose jau sukauptus duomenis tenka pateikti rankiniu būdu;
• duomenų įvertinimas ilgai užtrunka ir į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir
analizės informacinę sistemą patenka ir netiksli informacija;
• portalas „Lietuvos paslaugų katalogas“ veikia netinkamai ir ne visu pajėgumu.
Informacinėje sistemoje sukaupti neišsamūs duomenys apie paslaugas, todėl gyventojai,
pageidaujantys gauti paslaugą, portale gali rasti ne apie visas paslaugas pakankamą ir aiškią
informaciją97.
Vertinant šią sistemą pagal šios studijos 4.1. skyriuje apibūdintus veiksmingos kokybės
stebėsenos ir vertinimo sistemos kūrimo principus, galima nurodyti ir daugiau PASIS trūkumų:
• neužtikrinamas sistemos efektyvumas ir tinkamas sistemoje sukauptos informacijos
panaudojimas: sistemoje sukaupti ir toliau kaupiami dideli kiekiai duomenų apie viešojo sektoriaus
įstaigų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas, duomenų surinkimas ir informacinės
sistemos palaikymas reikalauja didelių sąnaudų, tačiau sistema neužtikrina galimybių šių duomenų
analizuoti, kad analizės rezultatus būtų galima panaudoti priimant politinius ar valdymo sprendimus:
o sistema nėra pritaikyta palyginamųjų ataskaitų apie skirtingų rodiklių reikšmes
pasirinktose viešojo sektoriaus įstaigose generavimui;
o sistema nėra pritaikyta palyginamųjų ataskaitų apie tos pačios įstaigos rodiklių reikšmes
skirtingais metais generavimui panaudojant vizualizavimo įrankius (diagramas ir kt.);
• neužtikrinamas PDCA ciklo nuoseklumas ir integracija su valstybės strateginio valdymo
procesais bei viešojo sektoriaus įstaigų vidinėmis kokybės užtikrinimo sistemomis: PASIS rodikliai,
pagal kuriuos viešojo sektoriaus įstaigos teikia duomenis sistemai, nėra parengti taip, kad pagal juos
96
97

Ten pat, p. 5 - 6.
Ten pat, p. 6 - 7.

75

būtų galima vertinti valstybės ir viešojo sektoriaus įstaigų kokybės užtikrinimo tikslų ir uždavinių
pasiekimą, jie nėra suderinti su valstybės ir viešojo sektoriaus įstaigų strateginių tikslų ir uždavinių
rodikliais;
• neužtikrinamas sistemoje kaupiamos informacijos patikimumas: nors šis trūkumas buvo
įvardintas ir Valstybės audito ataskaitoje, galima papildomai pastebėti, kad patikimumas
neužtikrinamas ir dėl šių priežasčių:
o viešojo sektoriaus įstaigoms ne visais atvejais pateikti išsamūs paaiškinimai, kaip ir kokius
duomenis reikalinga įvesti; todėl galimos skirtingos įvedamų duomenų interpretacijos, dėl kurių
duomenys tampa nepalyginami tarp įstaigų;
o įstaigos nėra motyvuotos pateikti tikslius duomenis į sistemą, nes nesupranta, kaip tie
duomenys bus panaudoti paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimui.
Minėtoje

Valstybinio

audito

ataskaitoje

Valstybės

kontrolė

kartu

su

kitomis

rekomendacijomis pateikė Vidaus reikalų ministerijai rekomendacijas, kurios yra aktualios ir
projektuojant viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemą:
• numatyti priemones, užtikrinančias, kad viešojo valdymo institucijos vykdytų paslaugų
kokybės tyrimus, kurių metu būtų nustatyti stebėsenos duomenys, reikalingi pateikti į informacinę
sistemą;
• pašalinti trikdžius, ribojančius sklandų Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir
analizės informacinės sistemos veikimą;
• numatyti kontrolės priemones, kurios užtikrintų išsamių ir patikimų duomenų apie
administracines ir viešąsias paslaugas Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės
informacinėje sistemoje ir Lietuvos paslaugų kataloge pateikimą ir atnaujinimą, ir padėtų prisidėti
prie operatyvaus paslaugų teikimo trūkumų šalinimo ir (ar) teikimo proceso supaprastinimo98.
Sprendžiant Valstybės kontrolės identifikuotas PASIS problemas ir nustatytą šios sistemos
tobulinimo potencialą, šiuo metu yra įgyvendinamas projektas „Viešųjų ir administracinių paslaugų
teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ (projekto uždavinys – sukurti paslaugų teikimo
procesų optimizavimo ir prieinamumo didinimo vartotojui metodiką, reikalingą PASIS plėtrai).
Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose stebėsena. VRM nuo
2007 metų iki 2013 metų kasmet vykdė kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo
institucijose apklausas, kurių tikslas buvo analizuoti kokybės vadybos metodų diegimo institucijose
eigą ir apie tai informuoti visuomenę99. Vertinant šias apklausas pagal veiksmingos kokybės
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stebėsenos ir vertinimo principų kriterijus ir stebėsenos bei vertinimo sistemos kūrimo tikslus (žr. 4.1.
ir 4.2. skyrius), galima pateikti šiuos pastebėjimus:
• neužtikrinamas PDCA ciklo nuoseklumas ir integracija su valstybės bei įstaigų kokybės
užtikrinimo tikslais: kokybės vadybos metodų diegimo stebėsena užtikrina duomenų apie tai, kaip
įstaigos taiko įvairius kokybės vadybos metodus, gavimą ir kaupimą, tačiau platesnis kokybės metodų
taikymas savaime nėra kokybės užtikrinimo strateginis tikslas (kokybės vadybos metodai gali būti
panaudojami kaip priemonės kokybės užtikrinimo tikslams tokiems kaip paslaugų tobulinimas ir
klientų pasitenkinimo didinimas pasiekti; tačiau šių tikslų stebėsena nebuvo vykdoma);
• nėra galimybių įvertinti ir palyginti įstaigų pagal jų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
pažangą, nustatyti gerąsias patirtis ir nekuriamos paskatos įstaigoms gerinti paslaugų ir
aptarnavimo kokybę: minėtų įstaigų apklausų ataskaitose duomenys buvo pateikiami apibendrintai
(pavyzdžiui, buvo pateikiami įstaigų, įsidiegusių BVM, ISO 9000 serijos standartus ir kt. metodus,
procentai)100, įstaigos nebuvo palyginamos tarpusavyje ir reitinguojamos pagal iš anksto nustatytus
kriterijus; kadangi dalyvavimas apklausose buvo savanoriškas ir anoniminis, tikėtina, jog skirtingais
metais apklausose dalyvaudavo skirtingos įstaigos – todėl nebuvo galimybių įvertinti pokyčių
kokybės užtikrinimo srityje, kurie atskirose įstaigose vyko bėgant metams;
• nėra galimybių nustatyti paslaugų ir aptarnavimo kokybės įstaigose problemas ir jas
lemiančius veiksnius, kad būtų galima priimti kokybės tobulinimo politinius ir administracinius
sprendimus tiek įstaigų, tiek nacionaliniame lygmenyse: apklausose buvo pateikiami klausimai apie
problemas, su kuriomis įstaigos susiduria diegdamos kokybės vadybos metodus101, tačiau tai, jog
įstaigos netaikė tam tikrų kokybės vadybos metodų arba joms nepavyko sėkmingai jų įsidiegti,
neleidžia daryti išvados, jog įstaigai būdingos paslaugų ir aptarnavimo kokybės problemos.
Viešojo administravimo stebėsenos sistemos kūrimo projektas. 2010 – 2015 metais, suteikus
LR vidaus reikalų ministerijai viešojo pirkimo būdu įsigytas viešojo administravimo sistemos
stebėsenos sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, buvo parengtos keturios taikomojo pobūdžio
studijos, sukurta ir įdiegta stebėsenos sistema. Buvo siekiama sukurti skėtinę informacinę sistemą,
veikiančią duomenų apsikeitimo su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis pagrindu, kad būtų
išvengta kitose valstybės informacinėse sistemose kaupiamų duomenų rinkimo dubliavimo.
Sistemoje buvo numatyta kaupti ir analizuoti duomenis apie platų viešojo administravimo subjektų
ratą (duomenis apie šių subjektų struktūros, funkcijų ir personalo skaičiaus pokyčius, vidaus

Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose/įstaigose stebėsena: tyrimo
ataskaita, UAB „Socialinės informacijos centras“, 2013. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Teisine_informacija/Studijos/KVM_stebesena_2013(2).pdf
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101
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administravimui skirtų lėšų panaudojimą ir strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą)102. Vis
dėlto, pasibaigus ES projekto finansavimui, ši stebėsenos sistema vėliau nebuvo palaikoma. Kuriant
šią sistemą, buvo siekiama valstybės strateginio valdymo procesų integracijos. Šios sistemos, kurioje
buvo numatyta kaupti duomenis apie viešojo administravimo subjektus, ir jais remiantis vertinti
subjektų veiklos procesų efektyvumą, tikslai ir apimtis buvo platesni nei NKSVS, tačiau tiesiogiai
neorientuoti į įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo sritis.
Viešojo sektoriaus įstaigų klientų pasitenkinimo apklausos. Klientų pasitenkinimo stebėsena
yra esminis šios studijos apimtyje kuriamos NKSVS elementas. Poreikis reguliariai vykdyti įstaigų
klientų pasitenkinimo apklausas buvo deklaruotas 2008 metų VRM leidinyje, šiame leidinyje buvo
paskelbtos rekomendacijos viešojo sektoriaus įstaigoms kaip tokias apklausas atlikti103. Vienas iš
rodiklių, pagal kuriuos vertinamas Viešojo valdymo tobulinimo 2012 – 2020 metų programos
įgyvendinimas, yra „viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas apie paslaugų kokybę,
dalis (procentais)“104. Buvo nustatyta, paslaugų kokybės gerinimui užtikrinti kasmet turi būti
atliekamos paslaugų vartotojų apklausos, vertinamas vartotojų pasitenkinimas paslauga,
skaičiuojamas vartotojų pasitenkinimo indeksas. 2010 metais buvo patvirtinta Viešųjų paslaugų
vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika105. Vartotojų (klientų) pasitenkinimo
indeksas rodo kiekybinį (procentinį) vartotojų patenkinimo paslaugomis lygį ir yra vienas paslaugų
stebėsenos rodiklių, kurį paslaugų teikėjas ar paslaugas administruojanti institucija turi pateikti į
PASIS bei turėdavo atsakyti į klausimą pagal šią metodiką apskritai atlikta apklausa (VRM
periodiškai vykdytoje anketinėje apklausoje, skirtoje Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų
programos rodiklio „Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas apie paslaugų
kokybę, dalis (procentais)“ matavimui). Tačiau šiuos duomenis į PASIS teikia tik nedidelė dalis
duomenų teikėjų106, bei taip pat tik 5 iš 219 įstaigų, kurias apklausė VRM, patvirtino, kad vykdė 2019
m. klientų apklausas pagal šią metodiką. Pagrindinis argumentas, kodėl tokie matavimai reikšmingos
dalies įstaigų neatliekami ir indeksas neskaičiuojamas, yra tas, kad metodiką sudėtinga taikyti, todėl,
norint atlikti tyrimus pagal ją, tyrimų paslaugas reikia pirkti iš išorinių teikėjų107. Valstybinio audito
Viešojo administravimo stebėsenos sistemos sukūrimas. LR vidaus reikalų ministerija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga
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tikslais atliktos viešojo sektoriaus įstaigų apklausos rezultatai parodė, kad 2014 – 2016 metais nebuvo
skirta pakankamai dėmesio sužinoti vartotojų nuomonę apie teikiamas administracines paslaugas ir
per kitas apklausas (24 proc. vertintų valstybės institucijų administracinių paslaugų kokybės netyrė;
iš apklausas atlikusiųjų apie 46 proc. apklausos rezultatų neapibendrino ir nevertino, trečdalis
nesudarė galimybės paslaugos gavėjui pareikšti nuomonę apie konkrečią paslaugą; 17 proc. vertintų
savivaldybių administracinių paslaugų kokybės netyrė; apie dešimtadalis iš apklausas atlikusiųjų
rezultatų neapibendrino ir nevertino, penktadalis nesudarė galimybės paslaugos gavėjui pareikšti
nuomonę apie konkrečią paslaugą)108.
Taigi galima daryti išvadą, kad šiuo metu nesukurtos paskatos įstaigoms reguliariai vertinti
klientų pasitenkinimą paslaugų ir aptarnavimo kokybe, ir todėl keliamas tikslas, kad šios studijos
apimtyje kuriama NKSVS tokias paskatas sukurtų.
Priežiūros institucijų pažangumo vertinimas (švieslentė). 2018 m. LR ekonomikos ir
inovacijų ministerija, atsižvelgusi į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
rekomendacijas ir gerąją kitų valstybių patirtį, parengė Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodiką
ir pirmą kartą atliko sisteminį visų verslo priežiūros institucijų veiklos įvertinimą. Pažangumo
vertinimas (švieslentė) yra įrankis, kuris leidžia periodiškai įvertinti, kaip ūkio subjektų veiklos
priežiūrą atliekančios institucijos įgyvendina pažangias verslo priežiūros priemones ir kaip diegia
kitas moderniąsias veiklos praktikas, susijusias su verslo priežiūra. Švieslentės tyrimu siekiama:
objektyviais kriterijais įvertinti individualią priežiūros institucijos pažangą diegiant pažangias verslo
priežiūros praktikas; apibendrinti ir supažindinti institucijas su pažangiomis priežiūros veiklos
priemonėmis ir gerąja jų praktika; identifikuoti taikomų praktikų ir priemonių tobulintinus aspektus;
pasiūlyti veiksmus priežiūros veiklos priemonėms ir metodams gerinti109.
Vertinant šią stebėsenos sistemą pagal 4.1. ir 4.2. skyriuose apibūdintus veiksmingos kokybės
stebėsenos ir vertinimo sistemos kūrimo principus ir tikslus, galima konstatuoti, kad priežiūros
institucijų pažangumo vertinimo sistema atitinka daugumą veiksmingai stebėsenos ir vertinimo
sistemai būdingų principų ir keliamų tikslų: sistema atitinka PDCA ciklą, nes pagrįsta priežiūros
institucijų pažangos tikslais ir rodikliais; sistema sudaro galimybes įvertinti ir palyginti atskiras
institucijas, nustatyti gerąsias patirtis ir problemines sritis, sukuria paskatas institucijoms gerinti savo
veiklą. Išsami vertinimo metodika užtikrina šioje sistemoje kaupiamos informacijos patikimumą ir
panaudojimą priimant politinius ir valdymo sprendimus. Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo
sistema (kuri skirta specifiniame sektoriuje veikiančių institucijų vertinimui) yra geras pavyzdys
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Ten pat.
Švieslentė. LR ekonomikos ir inovacijų ministerija. [Žiūrėta 2020-04-06].
<https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente>.
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Prieiga

per

internetą:

kuriant NKSVS (į kuriamą NKSVS perimta geroji Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo
sistemos praktika vizualizuoti įstaigų pažangos reitingą).
Stebėsenos informacinė sistema (SIS). Papildomai analizuota Lietuvoje įgyvendinama ir
plėtojama informacinė sistema, skirta strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai –
SIS110. Tačiau nustatyta, kad SIS duomenų kuriamos NKSVS įgyvendinimo tikslais panaudoti ir
integruoti nėra galimybių, dėl SIS specifikos (šioje sistemoje kaupiama didelė gausa skirtingų
(unikalių) ir mažomis sąnaudomis tarpusavyje nepalyginamų rodiklių visuma, susijusi su konkrečių
strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsena).
Apibendrinimas. Apibendrinant įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo Lietuvoje būklės
analizę, galima padaryti tokias išvadas, sąlygojančias poreikį NKSVS sukūrimui ir įgyvendinimui:
1. ribotos palyginamumo tarp įstaigų galimybės, nes kiekviena įstaiga renka duomenis (apie
klientų pasitenkinimą ir kt.) pagal skirtingus metodus ir nusistato skirtingus veiklos rodiklius;
2. neužtikrinamas pilno PDCA ciklo įgyvendinimas;
3. stebėsenos ir vertinimo informacija panaudojama nesistemingai (galimybės nacionalinėse
sistemose kaupiamų duomenų pagrindu priimti veiklos tobulinimo sprendimus gana ribotos);
4. įgyvendinamų sistemų tvarumą riboja atvejai, kuomet nebuvo skiriama pakankamai
išteklių stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimui ir palaikymui arba komplikuotai vykdomas
nuolatinis jų tobulinimas, kuris įstaigoms neformuoja tokių sistemų įgyvendinimo naudos suvokimo
bei neskatina įstaigų sistemiškai teikti duomenis;
5. klientų pasitenkinimo apklausos vykdomos skirtingose įstaigose pagal skirtingas
metodikas (ribotos galimybės pasitenkinimo rezultatų palyginamumui);
6. stebėsenos ir vertinimo tyrimai buvo vykdomi nereguliariai, todėl ribotos galimybės atlikti
palyginimus apie pažangą kokybės užtikrinimo srityje skirtingais laikotarpiais;
7. viena iš pažangesnių Lietuvoje įgyvendinamų sistemų yra paremta Pažangumo vertinimo
(švieslentės) metodika, tačiau tai yra sektorinė (priežiūros institucijų) sistema (taip pat turinti
tobulinimo potencialą), kuri nesudaro prielaidų pilnai ją pritaikyti visoms įstaigoms.

Stebėsenos informacinės sistemos (SIS) naudotojo instrukcija. Duomenų teikėjų veiksmų aprašas. [Žiūrėta 2020-0406].
Prieiga
per
internetą:
<https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/SIS%20naudotojo%20instrukcija_1_6v.docx>.
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4. NACIONALINĖ VIEŠOJO SEKTORIAUS ĮSTAIGŲ KOKYBĖS
STEBĖSENOS IR VERTINIMO SISTEMA
4.1.

NKSVS ir vertinimo sistemos principai
NKSVS buvo kuriama vadovaujantis šiais principais:
1. PDCA ciklo: kuriama sistema remiasi kokybės valdymo modeliu, kuris dar vadinamas

„Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ (PDTV, angl. PDCA) ciklu (toliau – PDCA ciklu); šio ciklo
etapai yra planavimas, įgyvendinimas, tikrinimas ir tobulinimas; taigi sistema bus veiksminga, jeigu
joje visi šie keturi procesai bus suderinti tiek nacionaliniame, tiek įstaigų lygmenyse (plačiau apie tai
žr. 4.3. skyrių);
2. efektyvumo: sistemoje kaupiama stebėsenos informacija turi užtikrinti optimalų gaunamos
naudos ir informacijai išgauti ir sistemai palaikyti reikalingų sąnaudų santykį, t. y. turėtų būti
pasirinkta tokia projektuojamos sistemos alternatyva, kuri leistų kaupti patikimą ir panaudojamą
informaciją apie įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę mažiausiomis sąnaudomis;
3. stebėsenos ir vertinimo informacijos panaudojimo: šis principas yra tiesiogiai susijęs su
efektyvumo ir PDCA ciklo principais; sistemoje kaupiama stebėsenos ir vertinimo informacija turi
būti panaudojama nustatant problemines sritis, kuriose paslaugų ir aptarnavimo kokybė
nepakankama, priimant sprendimus dėl paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimo, nustatant
naujus kokybės tobulinimo tikslus, teikiant ataskaitas visuomenei apie kokybės įsipareigojimų
įgyvendinimą ir kitais būdais;
4. integracijos į valstybės strateginio valdymo procesus: nacionalinio lygmens kokybės
užtikrinimo tikslai ir rodikliai turi būti integruoti į valstybės strateginio planavimo dokumentus
(pavyzdžiui, į naujo laikotarpio Viešojo valdymo tobulinimo programą), o NKSVS turi būti sudėtine
strateginių planų įgyvendinimo sistemos dalimi;
5. integracijos su vidinėmis kokybės užtikrinimo sistemomis (įskaitant ĮKSVS): NKSVS
turi nustatyti kriterijus, rodiklius ir metodus, pagal kuriuos stebėsenos duomenis rinktų įstaigos, kad
būtų galima tuos duomenis palyginti tarp įstaigų; įstaigų surinkti duomenys apie jų paslaugų ir
aptarnavimo kokybės būklę, reikalingi lyginamajai analizei atlikti, turi būti perduodami į NKSVS;
6. stebėsenos ir vertinimo informacijos patikimumo: kuriamos NKSVS duomenų rinkimo
metodai turi užtikrinti, kad į sistemą patektų patikimi duomenys apie viešojo sektoriaus įstaigų
paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę (pavyzdžiui, turi būti užtikrinta, kad vykdomų klientų
pasitenkinimo apklausų duomenys yra reprezentatyvūs; reikalinga numatyti motyvacinius bei
kontrolės mechanizmus, kurie užtikrintų, kad įstaigos nacionalinei sistemai pateiktų patikimą
informaciją).
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4.2.

NKSVS tikslai
NKSVS keliami šie tikslai:
1. kaupti patikimą informaciją apie paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę ir kokybės

tobulinimo iniciatyvas įstaigose: kuriamos NKSVS vienas iš pagrindinių elementų yra duomenų
bazė, kurioje būtų kaupiama įvairių metodų pagalba surinkta informacija apie įstaigų teikiamų
paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę ir kokybės tobulinimo iniciatyvas;
2. įvertinti ir palyginti įstaigas pagal jų paslaugų ir aptarnavimo kokybės pažangą:
siekiama, kad NKSVS sudarytų galimybes įvertinti įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės pažangą,
priskiriant atitinkamus balus skirtingiems įstaigų kokybės užtikrinimo sistemų brandos lygmenims,
sudaryti įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės reitingus;
3. nustatyti paslaugų ir aptarnavimo kokybės įstaigose problemas ir jas lemiančius
veiksnius, kad būtų galima priimti kokybės tobulinimo politinius ir administracinius sprendimus
tiek įstaigų, tiek nacionaliniame lygmenyse: keliamas tikslas vykdyti sistemoje sukauptų duomenų
apie įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės būklę analizę, kad būtų galima nustatyti kokybės
problemas (pavyzdžiui, prastus klientų pasitenkinimo apklausų rezultatus) ir jas lemiančius veiksnius
(pavyzdžiui, paslaugų kokybės elementų, kurie svarbūs klientams, trūkumus); atsižvelgiant į tokios
analizės rezultatus, galėtų būti priimami kokybės tobulinimo administraciniai ir politiniai sprendimai;
4. sukurti paskatas įstaigoms gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę: siekiama, kad
kuriama NKSVS remtųsi vertinimo modeliu, kurio kriterijai būtų pakankamai ambicingi ir tuo pačiu
skatintų įstaigas diegti pažangias kokybės užtikrinimo praktikas; gerinti paslaugų ir aptarnavimo
kokybę įstaigas skatintų ir aukštų rezultatų pasiekusioms įstaigoms teikiami kokybės apdovanojimai;
5. nustatyti įstaigų kokybės užtikrinimo gerąsias patirtis ir skatinti apsikeitimą patirtimis:
siekiama, kad kuriama sistema sudarytų galimybes ne tik nustatyti viešojo sektoriaus įstaigų paslaugų
ir aptarnavimo kokybės problemas, bet ir nustatyti įstaigas, kurios pasiekia aukštų rezultatų kokybės
užtikrinimo srityje; nustačius tokias įstaigas, jų būtų prašoma pasidalinti savo patirtimi su kitomis
įstaigomis.

4.3.

NKSVS santykis su nacionaline ir viešojo sektoriaus įstaigų kokybės užtikrinimo
sistemomis
PDCA ciklo (kuriuo remiasi tiek NKSVS, tiek viešojo sektoriaus įstaigų kokybės užtikrinimo

sistemos (įskaitant ĮKSVS111)) etapai yra planavimas, įgyvendinimas, tikrinimas ir tobulinimas.
Planavimo etape nustatomi tikslai, uždaviniai ir rodikliai, taip pat priemonės ir jų įgyvendinimo laiko
ĮKSVS apima įstaigų teikiamų / administruojamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės stebėseną ir vertinimą, tuo
tarpu visa įstaigos kokybės užtikrinimo arba vadybos sistema gali apimti platesnį spektrą stebimų ir vertinamų sričių.
111
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grafikas bei finansinių lėšų poreikis, reikalingas tų priemonių įgyvendinimui. Įgyvendinimo etape
vyksta plane numatyti procesai (teikiamos paslaugos ir pan.). Tikrinimo etape vykdoma suplanuotų
tikslų ir uždavinių stebėsena. Tobulinimo etape priimami sprendimai, kuriais, panaudojant stebėsenos
metu gautus duomenis, siekiama patobulinti planus ir veiklos procesus.
Žemiau pateiktas 7 paveikslas parodo nacionalinės ir įstaigų kokybės užtikrinimo sistemų
tarpusavio sąsajas ir stebėsenos sistemų vietą kokybės užtikrinimo sistemų PDCA cikluose. Kuriant
NKSVS svarbu užtikrinti tiek šios sistemos integraciją į nacionalinę kokybės užtikrinimo sistemą,
tiek jos suderinimą su įstaigų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos bei vertinimo sistemomis (įskaitant
ĮKSVS), tiek šios sistemos organizavimą pagal PDCA ciklo logiką.

7 pav. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos (NKSVS) santykis su nacionaline ir
viešojo sektoriaus įstaigų kokybės užtikrinimo sistemomis. Šaltinis – sudaryta Teikėjo
NKSVS tarnauja kaip tikrinimo įrankis nacionalinės kokybės užtikrinimo sistemos PDCA
cikle, todėl ši sistema turi būti suprojektuota taip, kad joje kaupiami duomenys leistų įvertinti, kokiu
mastu pasiekti kokybės užtikrinimo tikslai ir juos atitinkantys rodikliai. Todėl pirmas žingsnis
projektuojant NKSVS yra nustatyti kokybės užtikrinimo tikslus ir rodiklius (pavyzdiniai nacionaliniai
kokybės užtikrinimo tikslai, rodikliai ir siekiniai pateikti 22 lentelėje žemiau, o sprendimus dėl
konkrečių tikslų formuluočių ir siektinų rodiklių reikšmių turėtų priimti politiką formuojančios ir
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įgyvendinančios institucijos). Pažymėtina, kad nacionaliniai kokybės užtikrinimo tikslai ir rodikliai,
apibūdinantys valstybės viešojo sektoriaus kokybės politiką, turėtų būti integruoti į valstybės
strateginius dokumentus (pavyzdžiui, jie turi būti suderinti su Valstybės pažangos strategija, Viešojo
valdymo tobulinimo

programa, Vyriausybės programa ar kitais ilgojo, vidutinio ir trumpojo

laikotarpio nacionalinio lygmens strateginiais dokumentais). Kita vertus, viešojo sektoriaus įstaigos
savuosius kokybės užtikrinimo tikslus, rodiklius ir siekinius turėtų rengti atsižvelgdamos į
nacionalinio lygmens kokybės užtikrinimo tikslus, rodiklius ir siekinius (aukščiau 7 paveiksle tai
parodo dešinėje pusėje esanti rodyklė, jungianti kokybės užtikrinimo sistemos „PLANUOK“ etapą
su įstaigų kokybės užtikrinimo sistemų „PLANUOK“ etapu).
22 lentelė. Pavyzdiniai nacionaliniai viešojo sektoriaus įstaigų kokybės užtikrinimo tikslai, rodikliai
ir siekiniai („PLANUOK“ etapas)
6.1. Pagerinti klientų pasitenkinimą įstaigų aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis
Įstaigų klientų pasitenkinimo indeksas (0 – 100 Vidutinė įstaigų klientų pasitenkinimo reikšmė
balų)
– 85 balai 2022 m.
6.2. Įstaigose įdiegti klientų aptarnavimo standartus
Įstaigų, įsidiegusių klientų aptarnavimo 2022 m. 70 proc. įstaigų bus įsidiegusios klientų
standartus, dalis (procentais) nuo bendro viešojo aptarnavimo standartus
sektoriaus įstaigų skaičiaus (NKSVS įstaigų
apklausa)
6.3. Pagerinti įstaigų teikimų paslaugų prieinamumą
Įstaigose elektroniniu būdu teikiamų paslaugų 2022 m. 85 proc. įstaigose teikiamų paslaugų
dalis (procentais) nuo bendro įstaigose teikiamų bus teikiamos ir elektroniniu būdu
paslaugų skaičiaus (PASIS duomenys)
6.4. Įstaigose vykdyti klientų pasitenkinimo stebėseną
Įstaigų, vykdančių klientų pasitenkinimo 2022 m. 80 proc. įstaigų vykdys klientų
apklausas, dalis (procentais) nuo bendro įstaigų pasitenkinimo apklausas
skaičiaus (NKSVS įstaigų apklausa)
6.5. Įstaigose vykdyti atitikties klientų aptarnavimo standartui stebėseną
Įstaigų, kurios vykdo slapto kliento tyrimus 2022 m. 20 proc. įstaigų vykdys klientų
vertindamos atitiktį klientų aptarnavimo aptarnavimo standartų atitikties vertinimą
standartams, dalis (procentais) nuo bendro
įstaigų skaičiaus (NKSVS įstaigų apklausa)
6.6. įtraukti klientus į viešojo sektoriaus įstaigose teikiamų paslaugų projektavimą
Įstaigų, kurios įtraukia klientus į paslaugų 2022 m. 20 proc. įstaigų įtrauks klientus į
projektavimą, dalis (procentais) nuo bendro paslaugų projektavimą (kūrimą)
įstaigų skaičiaus (NKSVS įstaigų apklausa)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
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Nacionalinės kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimo etape (etapas „DARYK“) rengiami
ir tvirtinami dokumentai, nustatantys administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo procedūras
(pavyzdžiui, skundų nagrinėjimo tvarką ir kt.) ir kokybės standartus, pagal kuriuos įstaigose
projektuojamos ir teikiamos konkrečios paslaugos, organizuojami paslaugoms suteikti reikalingi
įvairūs veiklos procesai. Vienas iš šio etapo dokumentų yra pavyzdinis klientų aptarnavimo
standartas112, kurio nuostatas planuojama perkelti į klientų aptarnavimo standartus, kuriuos
pasitvirtins įstaigos (aukščiau 7 paveiksle tai parodo rodyklė, jungianti nacionalinės kokybės
užtikrinimo sistemos „DARYK“ etapą su įstaigų kokybės užtikrinimo sistemų „DARYK“ etapu).
NKSVS turi užtikrinti grįžtamojo ryšio informaciją apie tai, kaip įstaigose teikiamos administracinės
ir viešosios paslaugos atitinka šio etapo dokumentų (teisės aktų, standartų) nuostatas.
Kita svarbi NKSVS sėkmingo veikimo sąlyga yra integracija su įstaigų kokybės stebėsenos ir
vertinimo sistemomis (ĮKSVS). Kaip parodė užsienio valstybių viešojo sektoriaus kokybės
stebėsenos ir vertinimo praktikų analizė, galimi skirtingi būdai, kaip galima paskirstyti atsakomybę
už įstaigų kokybės stebėseną – vienose valstybėse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Airijoje, Maltoje)
stebėsenos ir vertinimo tyrimus užsako centrinės valdžios įgaliotos institucijos, kitose valstybėse
(pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje) centrinė valdžia parengia stebėsenos gaires (vertinimo modelį),
tačiau stebėsenos tyrimus (klientų pasitenkinimo apklausas, slaptojo kliento tyrimus) vykdo pačios
įstaigos. Projektuojant NKSVS, siūlomas sprendimas, kad stebėsenos ir vertinimo tyrimus vykdytų
pačios įstaigos (šis sprendimas kartu teikia naudą įstaigoms operatyviai reaguoti priimant sprendimus
atsižvelgiant į gautą grįžtamąjį ryšį), tačiau palyginimams tarp įstaigų ir nacionalinei kokybės
užtikrinimo politikai svarbią stebėsenos ir vertinimo informaciją įstaigos perduotų už NKSVS
priežiūrą atsakingai institucijai, atsakydamos į kasmet reguliariai vykdomos įstaigų anketinės
apklausos klausimus (aukščiau 7 paveiksle tai parodo įstaigų ir nacionalinės kokybės užtikrinimo
sistemų „TIKRINK“ etapus jungianti rodyklė).
Nemažiau svarbu tinkamai organizuoti nacionalinės ir įstaigų kokybės užtikrinimo sistemų
tobulinimo (arba stebėsenos bei vertinimo informacijos panaudojimo) etapus („VEIK“ etapus).
Kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemose (tiek nacionalinėje, tiek įstaigų) sukaupta informacija turi
būti panaudojama paslaugų teikimo ir aptarnavimo probleminių sričių nustatymui, sprendimų dėl
procesų ir paslaugų tobulinimo, naujų procesų ir paslaugų projektavimo priėmimui, įstaigų
skatinimui, apsikeitimui gerosiomis patirtimis ir mokymuisi iš jų, kokybės užtikrinimo tikslų ir
rodiklių patikslinimui, visuomenės informavimui ir visuomenės pasitikėjimo įstaigomis stiprinimui.

Pavyzdinis klientų aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose standartas yra parengtas projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V918-01-0014 V-918-01-0014 ,,Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo
sprendimai“ apimtyje. Šio standarto nuostatos adaptuojant bus perkeltos į įstaigų klientų aptarnavimo standartus.
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Nacionalinė ir įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos (kurios įgalina nacionalinės
ir įstaigų kokybės užtikrinimo sistemų „TIKRINK“ etapus) pačios turi veikti kaip PDCA ciklai,
kuriuose turi būti nustatyti stebėsenos ir vertinimo modelio kriterijai, suplanuoti stebėsenos ir
vertinimo tyrimai (pavyzdžiui, slaptojo kliento tyrimai, klientų pasitenkinimo apklausos, įstaigų
anketinės apklausos ir kt.), parengti tyrimų įrankiai (klausimynai) („Planuok“ etapas), renkami ir
analizuojami tyrimų duomenys, rengiamos tyrimų ataskaitos („Daryk“ etapas), vykdomi bandomieji
tyrimai ir vertinamas pasirinktų tyrimų įrankių patikimumas („Tikrink“ etapas), atliekami stebėsenos
ir vertinimo modelio kriterijų, tyrimų metodų ir klausimynų patikslinimai („Veik“ etapas). Šis
NKSVS valdymo ciklas plačiau nagrinėjamas tolimesniuose šios studijos skyriuose.

4.4.

NKSVS modelis
Toliau 23 lentelėje pateikiamas NKSVS modelis. Modelis parengtas didesne dalimi remiantis

Jungtinės Karalystės „Kokybiško klientų aptarnavimo“ (angl. Customer Service Excellence)
standarto modeliu, modifikuojant kai kuriuos šio modelio kriterijus ir sudėtinius kriterijus, kad būtų
labiau atsižvelgta į Lietuvos įstaigų veiklos ypatumus, siekiant labiau išryškinti įstaigų kokybės
užtikrinimo sistemų PDCA ciklo elementus. Šio modelio pagrindu parengtas įstaigų anketinės
apklausos klausimynas (žr. studijos 1 priedą) – t. y. įstaigoms skirta įsivertinimo priemonė (įrankis),
kuriuo vykdomas duomenų surinkimas į NKSVS. NKSVS modeliui sukurti buvo taip pat panaudotos
kitų sistemų ir modelių aktualios dalys, identifikuotos šios studijos 1-3 skyrių rekomendacijose.
Pavyzdžiui, adaptuojant Lietuvoje plačiau paplitusio BVM elementus NKSVS modelis apima:
1. procesinius kriterijus („Klientų supratimo“, „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“,
„Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ srityse) ir rezultatų vertinimo kriterijus („Veiklos rezultatų“ srityje)
(žr. 23 lentelę žemiau) (BVM ir PDCA prieiga);
2. įsivertinimo klausimų skales (žr. studijos 1 priedo klausimų skales113), kuriuose integruota
BVM ir PDCA prieiga), modelio kriterijų balų svorių paskirstymo prieigą – žr. 24 lentelėje pateiktus
koeficientus) bei integruojant (adaptuojant) aktualius elementus iš kitų pažangių vadybos sistemų
(ICXS2019 / TISSE; Marianos standarto bei kt.).

PDCA ciklo skalė dalyje klausimų: „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“.
113
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23 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos modelis
Vertinimo sritys

Kriterijai

Subkriterijai

I.
KLIENTŲ 1.1. Klientų poreikių ir 1.1.1. Turime išsamų supratimą apie esamų ir
SUPRATIMAS
pasitenkinimo vertinimas
potencialių klientų grupių ypatumus

II.
KOKYBĖS
PLANAVIMAS
IR
IŠTEKLIŲ
VALDYMAS

III. PASLAUGŲ
TEIKIMAS
IR
TOBULINIMAS

1.1.2. Tiriame klientų grupes, kad geriau
suprastume jų poreikius, lūkesčius ir
pageidavimus
1.1.3. Sistemingai renkame ir analizuojame
grįžtamojo ryšio informaciją iš klientų
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
1.2. Klientų įtraukimas ir 1.2.1. Įgyvendiname bendrakūros principą –
konsultavimasis su klientais klientus įtraukiame į paslaugų kūrimą ir teikimą
2.1. Lyderystė ir kokybės 2.1.1. Įstaiga vadovaujasi principu, kad
politika
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
2.2. 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
3.1. Paslaugų teikimo ir 3.1.1. Paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo
aptarnavimo procesai
procesus organizuojame taip, kad klientų
kontaktų su įstaigą skaičius būtų optimalus
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Vertinimo sritys

Kriterijai

Subkriterijai

3.2. Prieinamumas

3.2.1. Klientus aptarnaujame jiems patogiais
paslaugų teikimo būdais ir tobuliname
aptarnavimą
3.2.2. Užtikriname kokybišką fizinę aplinką
3.3. Paslaugų teikimo ir 3.3.1. Sistemiškai vykdome tyrimus ir renkame
aptarnavimo vertinimas ir informaciją apie paslaugų teikimo ir klientų
tobulinimas
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 4.1. Klientų srities rezultatai 4.1.1. Rezultatai pagal klientų pasitenkinimo
REZULTATAI
indekso apskaičiavimo metodiką
4.1.2. Klientų pasitenkinimo dinamika
4.1.3. Paslaugų kokybės ir aptarnavimo
parametrų dinamika
4.1.4. Klientų skundų valdymo dinamika
4.1.5. Slaptojo kliento tyrimų rezultatų
dinamika
4.1.6. Kiti mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir
klientų aptarnavimo rezultatai
4.1.7. Mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo rezultatai lyginant su kitų
organizacijų rezultatais
4.2.
Darbuotojų
srities 4.2.1. Darbuotojų pasitenkinimo įstaiga
rezultatai
dinamika
4.3. Partnerių ir tiekėjų 4.3.1. Pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla
srities rezultatai
dinamika
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Žemiau 24 lentelėje pateikiama NKSVS modelio vertinimo sričių detalizacija, skirta Viešojo
sektoriaus įstaigų kokybės indekso apskaičiavimui:
• įstaigų orientacija į paslaugų teikimo ir aptarnavimo kokybę yra vertinama pagal keturias
sritis, t. y.: „Klientų supratimas“; „Kokybės planavimas ir išteklių valdymas“; „Paslaugų teikimas ir
tobulinimas“; „Veiklos rezultatai“;
• kiekviena iš vertinimo sričių turi 2-3 kriterijus bei detaliuosius subkriterijus (nuo 5 iki 9
priklausomai nuo srities). Formuojant NKSVS modelio vertinimo kriterijus ir subkriterijus buvo
orientuojamasi į procesų turinio (t. y. prielaidų rezultatams pasiekti) aspektus ir buvo vengta
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abstraktaus (kas būtų sukėlę įstaigoms keblumų įsivertinimo procese) bei bendro pobūdžio klausimų
(žr. studijos 1 priedą), kurie sutinkami anksčiau Lietuvoje taikytose stebėsenos ir vertinimo sistemose
(t. y. modelio subkriterijų pagrindu nėra įstaigų klausiama, pavyzdžiui, ar įstaiga taiko vieno langelio
principą, kokias sistemas (LEAN, ISO 9001, BVM ar pan.) įgyvendina);
• atsižvelgiant į įstaigų įsivertinimo informaciją (pagal įstaigų anketinės apklausos (žr.
studijos 1 priedą) duomenis) kiekvienoje iš vertinimo sričių įstaiga gali būti maksimaliai skiriama
100 balų (šiuo būdu esant poreikiui užtikrinta galimybė detaliau analizuoti ir vertinti įstaigų būklę bei
palyginti vertinimo sritis: t. y. kuriose yra ženklesnė pažanga, o kurios sritys gali reikalauti daugiau
dėmesio ir gali turėti didesnį tobulinimo potencialą ar poveikį aukštesnių veiklos rezultatų
pasiekimui);
• atsižvelgiant į vertinimo sričių svarbą orientacijai į paslaugų teikimo ir aptarnavimo
kokybę, kiekvienai iš vertinimo sričių buvo priskirti svertiniai koeficientai, kurie tarnauja Viešojo
sektoriaus įstaigų kokybės indekso (taip pat išreikšto 100 balų skalėje) apskaičiavimui. Ši prieiga
panaši į EFQM / BVM bei kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus modelius.

24 lentelė. Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso apskaičiavimas pagal NKSVS modelį
Nr. Vertinimo
Kriterijai
sritys
I.
Klientų
2
supratimas
II. Kokybės
2
planavimas ir
išteklių
valdymas
III. Paslaugų
3
teikimas
ir
tobulinimas
IV. Veiklos
3
rezultatai
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.

Subkriterijai Maksimalūs Svertiniai
Maksimalus
balai srityje koeficientai balas
5
100
0,2
100
7

100

0,2

6

100

0,2

9

100

0,4

Atsižvelgiant į LR ekonomikos ir inovacijų Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikos
(apžvelgtos šios studijos 3-čiame skyriuje) gerąją praktiką, parengta Viešojo sektoriaus įstaigų
kokybės indekso švieslentė (žr. 25-tą lentelę žemiau) – NKSVS apimtyje įstaigų galimiems surinkti
balams pagal vertinimo sritis bei apibendrintam Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksui buvo
priskirti pažangos lygmenis reiškiantys įstaigų reitingai, kurie indikuoja įstaigų orientacijos į
paslaugų teikimo ir aptarnavimo kokybės būklę bei leidžia nustatyti pažangiausias įstaigas, su
kuriomis gali būti naudinga bendradarbiauti, perimant jose taikomas gerąsias praktikas.
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25 lentelė. Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indekso švieslentė
Įstaigų pažangos būklė

Labai gera

Gera

Silpna

Įstaigų reitingas

A+

Viešojo sektoriaus įstaigų
kokybės indekso balų
intervalai
>90-100

A

>80-89

A-

>70-79

B+

>60-69

B

>50-59

B-

>40-49

C+

>30-39

C

>20-29

C-

>10-19

D

>1-9

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Atsižvelgiant į aukščiau 24-toje lentelėje kiekvienai iš NKSVS modelio vertinimo sričių
priskirtą maksimalią 100 balų reikšmę, toliau rengiant NKSVS modelį ekspertiniu vertinimu
nustatyta kiekvieno kriterijaus bei subkriterijaus sudedamųjų dalių reikšmė. Pradžioje buvo suteikti
maksimalūs balai (Amax), susieti su klausimyno kodavimu (žr. studijos 2 priedą), bei maksimalūs balai
(Bmax, kurie apskaičiuojami Amax balus padauginus iš atitinkamų koeficientų K k – žr. 26-tą lentelę
žemiau), kurie atspindi reikšmę įstaigų orientacijai į paslaugų teikimo ir aptarnavimo kokybę. T. y.
kiekvienas NKSVS modelio kriterijus ir subkriterijus turi savo maksimalų balų indėlį (Bmax) į visą
vertinamą sritį.
26 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo modelio sričių, kriterijų ir subkriterijų
vertinimas balais – balų apskaičiavimas pagal modelio kriterijus
Nr.

Modelio sritis, kriterijus, subkriterijus

KLIENTŲ SUPRATIMAS
KLIENTŲ POREIKIŲ IR PASITENKINIMO
VERTINIMAS
1.1.1. Turime išsamų supratimą apie esamų ir potencialių
klientų grupių ypatumus
1.1.2. Tiriame klientų grupes, kad geriau suprastume jų
poreikius, lūkesčius ir pageidavimus
1.1.3. Sistemingai renkame ir analizuojame grįžtamojo
ryšio informaciją iš klientų
I.
1.1.
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Maksimalus
klausimų
balų
skaičius
Amax

Maksimalus
modelio
balų
skaičius
Bmax

Koeficientai
Kk

100
85

100
80

1,00
0,94

3

5

1,67

55

25

0,45

15

25

1,67

Nr.

Modelio sritis, kriterijus, subkriterijus

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
1.2. KLIENTŲ
ĮTRAUKIMAS
IR
KONSULTAVIMASIS SU KLIENTAIS
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
2.2. 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
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Maksimalus
klausimų
balų
skaičius
Amax

Maksimalus
modelio
balų
skaičius
Bmax

Koeficientai
Kk

12

25

2,08

15

20

1,33

15

20

1,33

100

100

1,00

78
15

56
20

0,72
1,33

43

21

0,49

15

10

0,67

5

5

1,00

22
14

44
20

2,00
1,43

4

12

3,00

4

12

3,00

100
8

100
14

1,00
1,75

8

14

1,75

43
35

32
20

0,74
0,57

8
49

12
54

1,50
1,10

Modelio sritis, kriterijus, subkriterijus

Nr.

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 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
(apskaičiuojamas pagal 24 lentelėje nurodytus
koeficientus)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.

Maksimalus
klausimų
balų
skaičius
Amax

Maksimalus
modelio
balų
skaičius
Bmax

Koeficientai
Kk

25

20

0,80

4

10

2,50

20

24

1,20

100
80
11

100
70
15

1,00
0,88
1,36

10
10

10
9

1,00
0,90

10
10
24

9
9
13

0,90
0,90
0,54

5

5

1,00

10
10

20
20

2,00
2,00

10

10

1,00

10

10

1,00

100

100

Modelio kriterijų, subkriterijų ir indekso balai kiekvienai įstaigai buvo apskaičiuojami pagal
tokį algoritmą:
1) kiekvienam klausimyno klausimo atsakymo variantui buvo priskirti klausimų atsakymų
variantų balai (A i)114;

Ataskaitos 2 priede prie kiekvieno klausimo atsakymo varianto nurodytas balas, kuris priskiriamas įstaigai, jeigu
respondentas pasirenka šį atsakymo variantą.
114
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2) kiekvienam klausimui k buvo nustatytas maksimalus klausimo pažymėtų atsakymų
variantų balų skaičius (Amax k)115:
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)116;
4) apskaičiuotas kiekvieno klausimo balo atitikmens modelio subkriterijaus balui koeficientas
(K k)117:
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:
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 yra nustatoma, kuri dalis įstaigų pagal kiekvieną
modelio sritį priklauso pažangos lygmenims „labai geras“, „geras“ ir „silpnas“118. Taip pat gali būti
apskaičiuojamas modelio sričių balų pasiskirstymas skirtingose įstaigų grupėse pagal veiklos pobūdį
ir dydį.

Žr. ataskaitos 26 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).
116
Modelio subkriterijų maksimalūs balai pateikti ataskaitos 26 lentelės stulpelyje „Maksimalus modelio balų skaičius
Bmax“).
117
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.
118
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 žr. 24 lentelę.
115
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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 koeficientų119, suma. Maksimalus indekso balų skaičius yra
100.
NKSVS pagrindu atlikta bandomoji stebėsena ir parengtas VRM skirtas sąvadas / katalogas
duomenų bazės MS Excel formatu. Šiame sąvade pateikiami bandomosios stebėsenos rezultatai,
sugeneruoti įvestų skaičiavimo algoritmų (formulių), kurie suderinti su aukščiau pateikta NKSVS
modelio struktūra bei pateiktų lentelių balų ir svertinių koeficientų dydžiais. Šiame, VRM skirtame
sąvade, yra užtikrinta galimybė filtruoti ir reitinguoti įstaigų bandomosios stebėsenos rezultatus pagal
norimą NKSVS vertinimo sritį, kriterijų ar subkriterijų. Atsižvelgiant į bandomosios stebėsenos
rezultatus, Studijos 2 priede pateikta detali NKSVS klausimyno kodavimo informacija (raudona
spalva) – kaip NKSVS įsivertinimo įrankio (anketos) galimi respondentų atsakymų pasirinkimų
variantai paverčiami į tarpinius balus (t. y. kiekvienam klausimui ir atsakymų pasirinkimams
nustatyta maksimali tarpinių balų suma, kuri MS Excel duomenų bazėje atitinkamai perskaičiuojama
pagal aukščiau 26-toje lentelėje nustatytą galimą surinkti maksimalų balų skaičių). Šie tarpiniai balai
(kodavimas) parodo kaip skiriasi atskiro klausimo pasirinkimo variantų reikšmė, siekiant aukštesnio
brandos lygmens. Taigi 2 priede yra pateikti tarpiniams pagal Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
indekso skaičiavimams reikalingi kodai, taip pat MS Excel duomenų bazėje atskiriems klausimams
buvo nustatytos respondentų atsakymų pažymėjimo „lubos“, kadangi pagal dalį klausimų nėra
siekiama, kad NKSVS dalyvės (įstaigos) taikytų absoliučiai visus klausime išvardintus elementus
pagal visą PDCA ciklą (t. y. aukščiausiam rezultatui pasiekti kai kuriuose vertinimo klausimuose yra
pakankama turėti mažesnį optimalų įgyvendinamų priemonių ir įrankių rinkinį, pavyzdžiui,
organizuojant tyrimus ir pan.).
Taip pat įstaigų, dalyvaujančių NKSVS, patogumui visi detalieji metodiniai nurodymai ir
paaiškinimai, susiję su įsivertinimo įrankio – anketos (žr. studijos 1 priedą) praktiniu taikymu ir
pildymu yra integruoti į pačią apklausos anketą (detaliai paaiškinant kiekvieną iš NKSVS klausimų
– išskleidžiant praktinius pavyzdžius, sąvokas ir kitą svarbią informaciją, siekiant objektyvios ir
patikimos informacijos pateikimo). T. y. supaprastinant įrankio (anketos) taikymą užtikrinta, kad
įsivertinimui reikalinga esminė metodinė informacija ir nuorodos būtų pačiame įrankyje – be poreikio
NKSVS įstaigų atstovams papildomai nagrinėti šią studiją vykdant įsivertinimą.
Pažymėtina, kad derinant kiekybinės ir kokybinės informacijos teikiamą naudą, į NKSVS
modelio įrankio (įsivertinimo anketos) I-IV skyrių klausimus buvo integruotos galimybės
respondentams (NKSVS įstaigų atstovams) pateikti papildomus atsakymus laisva forma prie jau
„Klientų supratimo“, „Kokybės planavimo ir išteklių valdymo“, „Paslaugų teikimo ir tobulinimo“ sričių koeficientai
yra 0,2 (kiekvienai sričiai), „Veiklos rezultatų“ srities koeficientas – 0,4. Plačiau žr. 23 lentelę.
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anketoje numatytų atsakymų pasirinkimo variantų, taip pat anketos penktame skyriuje išskirtos
kokybinių klausimų grupės, kuriuose gali būti įstaigų išskleidžiami svarbūs orientacijai į teikiamų
paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą aspektai: i) svarbiausios įdiegtos bei pritaikytos
priemonės, sprendimai ar veiklos patobulinimai; ii) poreikiai dėl metodinės ar kitos pagalbos
įgyvendinant į veiklos tobulinimą orientuotas priemones, sprendimus; iii) iššūkiai, kylantys įstaigos
veikloje (susiję su klientų aptarnavimu, paslaugų kokybe ir pan.).
Apklausos anketa įsivertinimui įstaigoms pateikiama tiek elektroninio dokumento formate,
tiek internetinėje apklausos platformoje (jei remiantis metodika VRM ateityje savo darbuotojų
ištekliais organizuos stebėseną ir vertinimą – galima išnaudoti jau sukurtą platformą, prieiga per
internetą <https://apklausos.vrm.lt>).

4.5.

Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių sąrašas
Pažymėtina, kad rengiant NKSVS modelį buvo išnagrinėtas ypatingai didelis kiekis

priemonių, didinančių įstaigų pastangas gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę, kurių pasaulyje
galima priskaičiuoti virš kelių šimtų. Pavyzdžiui, galima paminėti kai kuriuos paplitusiai taikomus
analizės bei tyrimų metodus, kurių pagalba įstaigos galėtų rinkti ir analizuoti kokybės stebėsenos
duomenis bei telkti pastangas gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę (šių duomenų pagrindų
priimant ir įgyvendinant reikalingus sprendimus):
• klientų apklausos. 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;
• klientų apklausos iš karto po paslaugos suteikimo. Klientas paraginamas paspausti
aptarnavimo ir (arba) paslaugos kokybės įvertinimo mygtuką (pavyzdžiui, „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);
• klientų stebėjimas. 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?”;
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• kliento kelionės žemėlapis (angl. customer journey mapping). Klientų kelionės žemėlapis
– tai 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;
• kliento profilis (angl. persona). Kliento profilis 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;
• giluminiai interviu su klientais. Giluminiai interviu yra duomenų rinkimo 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 diskusijos (angl. focus group). Fokusuotų grupių diskusijose 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. 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 (pavyzdžiui, smegenų šturmą, panašumo diagramą,
nominalių grupių techniką ir kt.);
• klasterinė analizė (angl. cluster analysis). Klasterinė analizė yra 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;
• kokybės veiksnių analizė. skirtingi paslaugų kokybės veiksniai (trukmė, prieinamumas,
patikimumas, saugumas ir kt.) gali būti daugiau ar mažiau svarbūs klientams. Kokybės veiksnių
analizė (pavyzdžiui, 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). Priežasčių – pasekmių
diagrama yra vizualizavimo technika, kuri padeda sugrupuoti galimai kokią nors kokybės problemą
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sukeliančius veiksnius. Kokybės problema nustatoma, analizuojant kokybinius arba kiekybinius
stebėsenos duomenis;
• „5 kodėl?“ (angl. 5 why?) metodas. Šis 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.
Dalis šių ir kitų priemonių, didinančių įstaigų pastangas gerinti paslaugų ir aptarnavimo
kokybę, buvo susisteminta (pagal aktualumą įstaigoms ir taikymo paplitimą) bei įtraukta į
įsivertinimo įrankį – anketą (žr. studijos 1 priedą). Pažymėtina, kad įstaigos, atsakiusios į atitinkamus
NKSVS modelio įsivertinimo klausimus ir nustačiusios, jog tam tikros anketoje pateiktos priemonės
šiuo metu nėra įgyvendinamos atstovaujamoje įstaigoje, gali inicijuoti šių priemonių naudų detalesnį
vertinimą ir nustatyti šių priemonių taikymo tikslingumą savo atstovaujamoje įstaigoje ateityje. Taip
pat galimi ir kiti sprendimai – pavyzdžiui, jei įstaiga istoriškai taiko tam tikrą priemonę, bet ji nekuria
vertės ir nesudaro prielaidų svarbių kokybei sričių valdymui, užtikrinimui bei tobulinimui, tokiu
atveju įstaiga gali šios priemonės atsisakyti ir nukreipti išteklius į kitus prioritetus.

4.6.

NKSVS valdymo sąranga
Šiame poskyryje aprašoma NKSVS valdymo sąranga, apimant stebėsenos ir vertinimo

procesą: t. y. vertinime dalyvaujantys subjektai, jų vaidmuo, funkcijos, atsakomybės, vertinimo
procedūros, veiksmų seka įgyvendinant, palaikant ir tobulinant NKSVS (NKSVS plėtros galimybės).
Prieš detalizuojant NKSVS valdymo sąrangą, pažymėtinos svarbios sąvokos bei aktuali
kontekstinė informacija:
• stebėsena – siaurąja prasme tai yra sistemos, proceso, produkto, paslaugos ar veiklos
būklės nustatymas. Plačiąja prasme – tai procesas, kurio metu suinteresuotosios šalys gauna reguliarų
grįžtamąjį ryšį apie pažangą, padarytą siekiant numatytų tikslų ir uždavinių. Priešingai nei daugelis
apibrėžimų, kurie stebėsenos supratimą formuoja tik kaip peržiūrą, šis apibrėžimas orientuotas į
pažangą, padarytą įgyvendinant suplanuotus veiksmus ar veiklas, todėl stebėsena skiriama pažangos,
susijusios su tikslais, peržiūrai. NKSVS atveju įstaigų pažangą (būklės pokyčius) nustatyti leis
istorinių duomenų palyginimas – ateityje kasmet organizuojant apklausą pagal vieningus NKSVS
kriterijus ir įsivertinimo įrankį;
• vertinimas – tai vykstančios ar užbaigtos veiklos vertinimas siekiant nustatyti, kokia
apimtimi yra pasiekti nustatyti tikslai ir reikiamų sprendimų priėmimas. Vertinimas, skirtingai nuo
stebėsenos apima išsamesnę analizę, įsivertinimą bei taip pat dažnai atliekamas nepriklausomų
vertintojų. Nepriklausomų vertintojų pasitelkimas rekomenduotinas jei būtų organizuojami
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apdovanojimai pažangiausiems pagal Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksą NKSVS dalyviams
(įstaigoms). Lietuvoje tokią prieigą buvo taikiusi LR ekonomikos ir inovacijų ministerija –
organizavusi Nacionalinio kokybės prizo (kurio teikimas nutrūko) dalyvių vertinimą, pasitelkiant
išorinius kompetentingus vertintojus, kurie papildomai analizuodavo organizacijų pateiktus
įsivertinimo duomenis bei atlikdavo išorinio vertinimo vizitus į organizacijas – Nacionalinio kokybės
prizo aplikantus. Studijos rengimo metu analizuotose šalyse taip pat taikomos išorinio vertinimo ir
apdovanojimų praktikos (pavyzdžiui, Prancūzijoje – Marianos apdovanojimas / „Marianos KANTAR
PUBLIC“ prizas; Maltoje – „Kokybės apdovanojimas“ (angl. The Quality Award); JAV –
nacionalinis kokybės apdovanojimas „Malcolm Baldrige“ ir kt.).
Reikia taip pat paminėti pagrindinius veiksnius darančių įtaką stebėsenos ir vertinimo
sistemoms, tai:
• valdomas suinteresuotųjų šalių požiūris, poreikiai ir įsitraukimas į stebėseną bei vertinimo
rezultatų taikymą ir
• komunikacija suinteresuotosioms šalims apie stebėsenos ir vertinimo sistemos kuriamą
naudą.
Žemiau 27-oje lentelėje pateikti kritiniai klausimai ir aspektai, kuriuos plėtojant bus sudarytos
prielaidos sėkmingam numatytų tikslų ir rezultatų, pasinaudojant NKSVS, pasiekimui.
27 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos aspektai
Nr. Valdymo klausimai ir aspektai (tinkamo suvokimo palaikymui ir plėtrai)
1.

Kodėl?: suinteresuotųjų šalių poreikių analizė (kodėl reikalinga NKSVS, kokius klausimus ji
spręs?)

2.

Ką?: kokios veiklos sritys, kokios veiklos, procesai ar matuokliai (rodikliai) bus stebimi?

3.

Kas?: atsakomybės už stebėsenos ir vertinimo sistemos veikimą (duomenys, analizė,
ataskaitos, planavimo-vykdymo-kontrolės-gerinimo veiklos; komunikavimas, suinteresuotųjų
šalių vadyba, rizikų valdymas)

4.

Kada?: numatomas stebimų duomenų ir informacijos talpinimo periodiškumas, duomenų ir
informacijos validavimas, analizė, ataskaitų parengimas, ataskaitų viešinimas ir kt.)

5.

Kaip?: stebėsenos ir vertinimo metodai ir prieigos

6.

Kaip?: kokie bus naudojami ištekliai ir žmogiškasis kapitalas

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Aukščiau pateiktoje 27 lentelėje pateikiami tik pagrindiniai (strateginiai) NKSVS ir jos
veikimą apibūdinantys klausimai. Papildomai pasitelkiant McKinsey 7s ir Business Model Canvas
prieigas yra pateiktos NKSVS sąrangos sudėtinės dalys (žr. žemiau 28 lentelėje).
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28 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos sąrangos sudėtinės dalys
Nr. NKSVS sudėtinės dalys
1.

2.

3.

4.

5.

Vertės pasiūlymas NKSVS:
(misija)
• teikia informaciją, reikalingą sprendimų, susietu su LR strategijų ir
programų (susijusių su įstaigų klientų aptarnavimo ir paslaugų
teikimo sritimis) priėmimu;
• NKSVS dalyviams (įstaigoms) sudaro papildomą paslaugų teikimo
ir klientų aptarnavimo gerinimo galimybę (kaupiami duomenys ir
informacija yra naudojami įstaigų palyginimui);
• suteikia galimybę gauti informaciją apie geruosius pavyzdžius,
susijusius paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo sritimis;
• padeda ugdyti klientų aptarnavimo vadovus ir specialistus;
• pateikia įstaigų paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo būklės
vidinio įsivertinimo galimybę;
• suteikia papildomą, išorinį, nepriklausomą klientų aptarnavimo
būklės vertinimą (taip pat tai būtų papildoma galimybė NKSVS
plėtros atveju, jei būtų pasitelkiami išoriniai vertintojai, pavyzdžiui,
jei būtų organizuojami apdovanojimai pažangiausiems pagal Viešojo
sektoriaus įstaigų kokybės indeksą NKSVS dalyviams (įstaigoms));
• padeda pagerinti atskaitomybę;
• įtraukia pagrindines suinteresuotąsias šalis į klientų aptarnavimo
gerinimą.
NKSVS
dalyviai Viešojo sektoriaus įstaigos:
(įstaigos)
• valstybės biudžetinės įstaigos;
• valstybės įmonės;
• savivaldybių biudžetinės įstaigos.
Perspektyvoje gali būti nevyriausybinės organizacijos, verslo
bendrovės ir kitos organizacijos – NKSVS plėtros atveju.
Santykiai
su • tiriami NKSVS dalyvių (įstaigų) bei kitų suinteresuotųjų šalių
NKSVS dalyviais poreikiai ir lūkesčiai;
(įstaigomis)
ir • vykdomos veiklos, susijusios su grįžtamojo ryšio iš NKSVS
kitomis
dalyvių (įstaigų) bei kitų suinteresuotųjų šalių gavimu;
suinteresuotosiomis • vykdoma komunikacija su NKSVS dalyviais (įstaigomis) ir
šalimis
kitomis suinteresuotomis šalimis
Komunikacijos ir • el. kanalai: interneto svetainės, el. paštas ir pan. (pagrindinis:
bendradarbiavimo skleidžiant informacija, metodinę medžiagą ir geruosius pavyzdžius
kanalai (būdai)
(prieiga per internetą: <https://vakokybe.vrm.lt/>), grįžtamasis ryšys,
klientų apklausos sprendinys);
• telefono ryšys (konsultacijos);
• kita (gerosios praktikos vizitai, renginiai, konferencijos bei pan.)
Pagrindinės veiklos • stebėsenos ir vertinimo duomenų kaupimas ir apibendrintų
duomenų sklaida;
• apibendrinta vertinamoji analizė, tendencijų analizė;
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Nr. NKSVS sudėtinės dalys
• konsultavimas paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo stebėsenos
klausimais;
• gerųjų pavyzdžių sklaidos organizavimas
6.
Pagrindiniai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK),
partneriai
asmenų aptarnavimo kompetencijų tinklas
7.

Pagrindiniai
ištekliai

Žmogiškasis kapitalas (VRM), infrastruktūra (VRM), informacinės ir
ryšio sistemos (VRM)

• darbuotojų, vykdančių sistemos priežiūros ir plėtros veiklas, darbo
užmokestis;
• infrastruktūros išlaidos (patalpų išlaikymas, kanceliarija, org.
technika, informacinių ir ryšio sistemų naudojimo ir aptarnavimo
išlaidos ir kt.);
• tyrimų ir vertinimų, vykdomų išorėje išlaidos
9.
Pajamų struktūra
Pradiniame veiklos etape pajamos negeneruojamos
10. Strategija
• NKSVS dalyvių (įstaigų) veiklos kokybės gerinimas;
(strateginės
• NKSVS dalyvių (įstaigų) veiklos efektyvumo didinimas;
kryptys)
• NKSVS efektyvus valdymas ir valdymo tobulinimas
11. Pagrindiniai
su • NKSVS dalyvių (įstaigų) bei suinteresuotųjų šalių pasitenkinimas;
NKSVS susijusios • bendradarbiavimas (gerųjų pavyzdžių apsikeitimo iniciatyvų
veiklos matuokliai
kokybė ir skaičius bei pan.);
• NKSVS dalyvių (įstaigų) pažanga dėka veiklos tobulinimo;
• NKSVS aptarnavimo sąnaudos;
12. Struktūra
ir Pateikiama atskirai (žr. žemiau 29 ir 30 lenteles)
atsakomybės
Vertybės
Komandinis darbas, pasitikėjimas, nuolatinis veiklos gerinimas
13. Darbuotojų,
Paslaugų tiekimo, klientų aptarnavimo procesų ir kokybės vadybos
vykdančių NKSVS metodų suvokimas, analizė, vertinimas, duomenų analitika,
palaikymą
ir bendravimas su NKSVS dalyviais (įstaigomis) ir kitomis
tobulinimą,
suinteresuotosiomis šalimis.
gebėjimai
(kompetencijos)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
8.

Sąnaudų,
aptarnaujant
ir
tobulinant NKSVS,
struktūra

Įgyvendinant 28 lentelėje pateiktą NKSVS sąrangą, pagrindinį dėmesį tikslinga sutelkti į 4
perspektyvas pagal Balanced Scorecard prieigą: nauda, klientas (NKSVS dalyvis – įstaiga), procesai,
darbuotojai (palaikantys NKSVS) ir su šiomis sritimis susijusius matuoklius (rodiklius).
NKSVS struktūra (apimanti pagrindines suinteresuotąsias šalis, t. y.: NKSVS dalyvius
siaurąją prasme (įstaigas) ir NKSVS dalyvius plačiąja prasme (visus su sistema susijusius asmenis))
pateikiama žemiau 29 lentelėje.
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29 lentelė. Nacionalinę kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemą aptarnaujanti (vadovavimo ir
valdymo) struktūra
Nr. Sistemos dalyvio / suinteresuotosios Komentarai
šalies rolė (ar pareigybė)
VRM (ministerijos įgaliotas atstovas)
VRM paskirtas asmuo
LRVK, asmenų aptarnavimo kompetencijų tinklo
atstovai (3-4 asmenys)
4.
NKSVS aptarnavimo specialistai
VRM paskirtieji darbuotojai (2 darbuotojai)
5.
NKSVS dalyviai (įstaigos – šios Įstaigos, įtrauktos į NKSVS ir įstaigos bei
sistemos klientai)
organizacijos,
laisvanoriškai
dalyvaujančios
NKSVS (perspektyvoje – NKSVS plėtros atveju)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
1.
2.
3.

NKSVS savininkas
NKSVS vadovas
NKSVS palaikymo / paramos grupė

Kaip matyti iš pateiktos 29 lentelės, NKSVS aptarnavimo (vadovavimo ir valdymo) struktūra
yra nesudėtinga. Vertėtų atkreipti į asmenų aptarnavimo kompetencijų tinklo komandos
palaikančiąsias funkcijas – ši grupė neturi tiesioginės atskaitomybės NKSVS vadovui, todėl veiklos
planavimas, santykių kūrimas ir bendradarbiavimas yra sudėtingesnis, tačiau suvaldomas per
bendrųjų projektų vykdymą.
Žemiau pateikiama NKSVS valdymo struktūrinė schema (žr. 8 pav.).

8 pav. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos valdymo struktūrinė schema. Šaltinis
– sudaryta Teikėjo
Pagrindinės siūlomos atsakomybės NKSVS valdymo struktūroje pateikiamos 30 lentelėje
žemiau.
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30 lentelė. Siūlomos atsakomybės Nacionalinėje kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos valdymo
struktūroje
Nr. Rolė
(ar Atsiskaito
pareigybė)
(raportuoja)
1.

NKSVS
savininkas

2,

NKSVS
vadovas

Pagrindinės atsakomybės. Atsakingas už:

Vidaus
reikalų
ministrui ir (arba)
LRVK įgaliotam
atstovui

1) Strateginių gairių ir strateginių reikalavimų ir
rodiklių nustatymą ir pateikimą / siūlymą (tiek
NKSVS, tiek plačiau – Nacionalinei kokybės
užtikrinimo sistemai (žr. 7 pav. aukščiau): pavyzdiniai
nacionaliniai viešojo sektoriaus įstaigų kokybės
užtikrinimo tikslai, rodikliai ir siekiniai (žr. 22 lentelę
aukščiau) bei pan.)
2) strateginių klausimų su LRVK ir kitomis
suinteresuotosiomis šalimis derinimą;
3) finansavimo sistemos funkcionavimui užtikrinimą
(vadovavimas ir valdymas, informacinės sistemos ir t.
t.);
4) nuolatinę sistemos priežiūrą ir jos atnaujinimą;
5) sistemoje kaupiamos informacijos viešinimo planų
tvirtinimą;
6) metodologinei paramai skirtų veiklų tvirtinimą;
7) pažangiausiųjų įstaigų Garbės galerijos (angl. Hall
of Fame) sukūrimą ir tolimesnę plėtrą, t. y. galimi
apdovanojimai pažangiausiems pagal Viešojo
sektoriaus įstaigų kokybės indeksą NKSVS dalyviams
(įstaigoms)
NKSVS
1) NKSVS darbų planavimą (strateginį ir operacinį),
savininkui (VRM darbų vykdymą, kontrolę ir veiklos gerinimą;
įgaliotam
2) bendradarbiavimą su Asmenų aptarnavimo
atstovui)
kompetencijų tinklo atstovais;
3) reikalavimų įstaigų paslaugų teikimui ir klientų
aptarnavimui (kodeksai, standartai, tvarkos, taisyklės,
rodikliai, ir t. t.) parengimą ir nuolatinį gerinimą;
4) metodinės paramos NKSVS dalyviams (įstaigoms)
teikimo organizavimą ir (arba) teikimą (mokymai,
konsultacijos ir t. t.);
5) duomenų, kaupiamų NKSVS, pateikimo
užtikrinimą;
6) duomenų patikimumo vertinimą;
7) komunikavimą su NKSVS dalyviais (įstaigomis) ir
su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis;
8) duomenų bei rezultatų pateikimą NKSVS
dalyviams (įstaigoms) ir kitiems sistemos dalyviams
(suinteresuotosioms šalims);
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Nr. Rolė
(ar Atsiskaito
pareigybė)
(raportuoja)

Pagrindinės atsakomybės. Atsakingas už:

9) kaupiamų duomenų analizę ir rekomendacijų
NKSVS dalyviams dalyviams pateikimą
3.
NKSVS
Teikia
paramą 1) grįžtamojo ryšio iš NKSVS dalyvių (įstaigų)
paramos grupė NKSVS vadovui gavimą, analizavimą ir priemonių gerinimui
planavimą;
2) bendradarbiavimą su NKSVS vadovu ir pasiūlymų
dėl NKSVS tobulinimo teikimą;
3) pažangiausiųjų įstaigų Garbės galerijos (angl. Hall
of Fame) planavimą ir paskirtųjų procesų vykdymą
(apdovanojimo konkurso organizavimas, išorinis
įstaigų (kandidačių į apdovanojimus) vertinimas);
4) rekomendacijų dėl naujų NKSVS dalyvių
įtraukimo teikimą;
5) kitų iniciatyvų (projektų) vykdymą;
6) gerųjų pavyzdžių sklaidą tinkle, įstaigų tobulinimo
projektų iniciavimą ir (arba) skatinimą
4.
NKSVS
NKSVS
Duomenų, kaupiamų sistemoje, surinkimą, talpinimą,
darbuotojas
aptarnavimo
saugojimą, ataskaitų parengimą, NKSVS klientų
vadovui
aptarnavimą
5.
NKSVS
NKSVS
Vertinimų, analizių atlikimą, ataskaitų parengimą,
darbuotojas
aptarnavimo
NKSVS klientų aptarnavimą.
vadovui
6.
NKSVS
1) periodinį įstaigos duomenų pateikimą ir duomenų
dalyvės
patikimumo užtikrinimą;
(įstaigos)
2) asmens, atsakingo už duomenų pateikimą
paskyrimą (rekomenduojama į šias pareigas skirti
vidaus auditorių ar įstaigos procesų ekspertą);
3) atstovo, atsakingo už vidinį įstaigos įsivertinimą,
paskyrimą;
4) vadybos sistemų tobulinimą sutinkamai su
NKSVS elementais ir keliamais reikalavimais,
aptarnavimo kodeksais, tvarkomis ir taisyklėmis, ar
gavus įvertinimą-palyginimą su kitomis NKSVS
dalyvėmis (įstaigomis);
5) įstaigų darbuotojų paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo kompetencijų ugdymą;
6) bendradarbiavimą su NKSVS savininku, vadovu,
asmenų aptarnavimo kompetencijų tinklo atstovais,
NKSVS darbuotojais.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Kadangi dalis NKSVS dalyvių (plačiąja prasme) nėra VRM darbuotojai, atsiranda papildomas
poreikis suderinti „išorės“ dalyvių funkcijas su išorės institucijų vadovais.
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NKSVS aptarnavimo metinis veiklos ciklas pateiktas 9 pav.

1. NKSVS
metinio
veiklos plano
parengimas
6. Metinio
veiklos plano
vertinimas,
sprendimų
priėmimas

2. Plano
vykdymas ir
duomenų iš
įstaigų
surinkimas

5. Rekomendacijų
įstaigoms
pateikimas

3. Gautų
duomenų
analizė

4.
Apibendrintų
rezultatų
viešinimas

9 pav. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos aptarnavimo metinis veiklos ciklas.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo
9 paveiksle pateiktas ciklas atspindi įprastą PDCA ciklą, tačiau esant poreikiui gali būti
papildytas ir išplėstas.
NKSVS aptarnavimo veiklų metinis grafikas yra pateikiamas 31 lentelėje žemiau.
31 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos aptarnavimo veiklų metinis
grafikas
Nr. Veikla
1.

Terminas

Atsakingas

NKSVS metinio veiklos plano parengimas Sausio 1 d.

NKSVS

ir patvirtinimas

(parengimas);
NKSVS

vadovas

savininkas

(patvirtinimas)
2.

Duomenų iš NKSVS dalyvių (įstaigų) Sausio 31 d.
surinkimas
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NKSVS darbuotojas

Nr. Veikla
3.

Gautų duomenų analizė

4.

Apibendrintų

analizės

Terminas

Atsakingas

Vasario 28 d.

NKSVS darbuotojas

rezultatų Kovo 1 d.

NKSVS vadovas

viešinimas
5.

Rekomendacijų įstaigoms pateikimas

6.

NKSVS

įgyvendinimo

Balandžio 1d.

rezultatyvumo Gruodžio 31 d.

NKSVS vadovas
NKSVS vadovas

vertinimas (žr. 32 lentelę)
7.

NKSVS tobulimo sprendimų priėmimas

8.

NKSVS

tobulimo

sprendimų

iniciatyvų įgyvendinimas
9.

Gruodžio 31 d.

NKSVS savininkas

bei Sausio 1 d. – gruodžio Visi
31 d.

NKSVS įstaigų (klientų) konsultavimas, Sausio 1 d. – gruodžio Visi
suinteresuotųjų šalių valdymas

31 d.

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
NKSVS įgyvendinimo rezultatyvumo vertinimas (31 lentelės 6 p.) vykdomas panaudojant tas
pačias priemones, kurios naudojamos įstaigose (žr. 32 lentelę).
32 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos veiklos vertinimas
Nr. Vertinimo metodai
1.

2.

3.

4.

Komentarai

NKSVS dalyvių (įstaigų) operatyvus Vertinimas gaunamas pagrindiniais ryšio
grįžtamasis ryšys (pavyzdžiui, „karšta kanalais: el. paštu; telefonu ar internetinėje
apklausa“ po suteikto konsultavimo)
prieigoje po NKSVS dalyviams (įstaigoms)
suteiktos paslaugos (konsultavimo, informacijos
pateikimo, mokymų)
NKSVS dalyvių (įstaigų) pasitenkinimo Pasitenkinimo tyrimas atliekamas vieną kartą per
sistema vertinimas
metus, rekomenduojama – metų pabaigoje
(lapkričio mėnesį)
Suinteresuotųjų šalių (LRVK, asmenų Vertinimas atliekamas du kartus per metus, šis
aptarnavimo
kompetencijų
tinklo vertinimas – tai taip pat papildoma
atstovų ir kt.) vertinimas: struktūruotas komunikavimo su suinteresuotąją šalimi
giluminis interviu
priemonė
Vidinis įsivertinimas

Atliekamas kiekvienų metų pabaigoje, tačiau
specifinės veiklos sritys gali būti įsivertinamos
atsiradus poreikiui

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
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Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos rizikos (strateginės ir operacinės) ir jų
valdymo planas pateiktas žemiau 33 lentelėje. Rizikos dydis ir poveikis įvertinti kiekvienas 10 balų
skalėje, o poveikis apskaičiuotas sudauginant dydį ir poveikį.
33 lentelė. Nacionalinės kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos rizikos ir jų valdymo planas
Nr. Rizika

Dydis
(poveikis)

Tikimybė

Poveikis

Valdymo veiksmai

Atsakingas

Periodinis komunikavimas,
kuriamos naudos viešinimas,
paslaugų
gerinimas,
administracinės
naštos
mažinimas
Tinkamo
personalo
parinkimas, reikalingų laiko
išteklių veiklų vykdymui
išskyrimas
Specializuotos
prieigos
(posistemės)
duomenų
įvedimui ir analizei sukūrimas
ir tolimesnė plėtra. Ši
posistemė integruojama su
kitomis
Bendrų
veiklų,
bendrų
projektų, kuriančių abipusę
naudą,
iniciavimas,
planavimas ir vykdymas

NKSVS
vadovas

1.

Neįsitraukę
suinteresuotosios
šalys

8

8

64

2.

NKSVS
komandos
kompetencijos

7

6

42

3.

Nepakankamas
informacinių
sistemų
funkcionalumas

8

8

64

4.

Nepakankamas
7
asmenų
aptarnavimo
kompetencijų
tinklo
grupės
narių įsitraukimas
Nepakankami
7
ištekliai

7

49

7

49

5.

NKSVS
savininkas

NKSVS
savininkas

NKSVS
vadovas

NKSVS
palaikymo
ir NKSVS
tobulinimo veiklos susiejamos savininkas
su VRM strateginiais planais
ir strateginiais rodikliais

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Kritiniai sėkmės veiksniai (faktoriai) NKSVS įgyvendinimui pateikiami 34 lentelėje žemiau.
Reikia pastebėti, kad kritiniai sėkmės veiksniai (faktoriai) yra susiję su identifikuotomis rizikomis ir
jų veiksmingu valdymu (žr. 33 lentelę aukščiau).
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34 lentelė. Sistemos kritiniai sėkmes veiksniai (faktoriai)
Nr. Sėkmės veiksnys
1.

Įsitraukusi LRVK, matanti ir suprantanti sistemos kuriamą naudą

2.

Įsitraukęs NKSVS savininkas (VRM – ministerijos įgaliotas atstovas), palaikantis šios
sistemos naudojimą ir tolimesnę plėtrą

3.

Klientai (NKSVS dalyvės (įstaigos), esantys patenkinti NKSVS kuriama nauda bei NKSVS
įgyvendinimo metu teikiamomis paslaugomis. Tai priklausys nuo NKSVS kaupiamos
informacijos struktūros, turinio ir vykdomos analizės, gerųjų pavyzdžių sklaidos, bendrų
iniciatyvų ir projektų organizavimo

4.

Tinkami procesai ir rodikliai

5.

Nuolatinė išorinė ir vidinė komunikacija

6.

Reikiama NKSVS palaikančių asmenų (NKSVS komandos) kompetencija

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Bendrosios išvados ir rekomendacijos, susijusios su NKSVS diegimu ir palaikymu –
atlikus detalią galimos šiame poskyryje aprašytos NKSVS valdymo sąrangas analizę reikia pabrėžti,
kad:
1. rekomenduojama NKSVS sąranga nesudėtinga ir lengvai valdoma;
2. NKSVS tolimesnė plėtra priklauso nuo VRM ir LRVK strateginių ketinimų;
3. NKSVS kuria aiškią ir apčiuopiamą naudą valstybės viešajam sektoriui.
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5. BENDROSIOS IŠVADOS IR REKOMENDACJIOS
Išvados
1. Atlikus užsienio šalių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo
kokybę vertinimo ir stebėsenos praktikų analizę pateikiamos šios pagrindinės išvados:
1.1. šalių prieiga, vykdant paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimą ir stebėseną, priklauso
nuo šalių centrinės valdžios institucijų įsitraukimo į šios srities vadovavimą ir valdymą lygmens: kai
kurios šalys (Prancūzija, Malta, Airija) imasi detalaus šios srities veiklos vadovavimo ir valdymo
(paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo srities rodiklių nustatymo, kokybės vertinimo, o taip pat
centralizuoto duomenų rinkimo, stebėjimo ir vertinimo), kai kitos šalys (Jungtinė Karalystė) veikiau
nurodo bendrąsias gaires, modelius, standartus ir suteikia daugiau laisvių ir prieigų įstaigoms
savarankiškai vykdant paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimą ir stebėseną;
1.2. analizuojamose šalyse stebima didelė įstaigų paslaugų ir aptarnavimo būklės vertinimo
metodų įvairovė, apimanti įvairaus struktūravimo ir detalumo klientų pasitenkinimo, slaptojo kliento,
bendrųjų klientų aptarnavimo procesų grupių vertinimą, tačiau pastebimos dvi tendencijos: vis
didesnis dėmesys skiriamas įstaigų įsivertinimo metodams, apimantiems paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo sritį, o taip pat – iš karto po konkretaus kliento aptarnavimo bei paslaugos suteikimo
siūlomos pasitenkinimo apklausos, kas sudaro palankiausias prielaidas operatyviam sprendimų
priėmimui tobulinant veiklą;
1.3. analizuojamose šalyse kaupiamų duomenų apie įstaigų paslaugų ir aptarnavimo būklę
galima susieti su paslaugų ir aptarnavimo brandos lygmenimis. Vykdant šioje studijoje numatytas
analizes, nebuvo aptiktas optimaliai struktūruotas ir visapusiškai patikrintas įstaigų teikiamų paslaugų
ir vykdomo aptarnavimo brandos lygmenų modelis, kurį be didesnių pakeitimų būtų galima perimti
Lietuvos viešajam sektoriui. Atsižvelgiant į tai, rengiant NKSVS modelį buvo perimtos atskirų
analizuotų modelių stipriosios savybės ir optimalūs elementai, priderinant prie Lietuvos konteksto ir
įstaigų specifikos;
1.4. atlikus šalių analizę, galima konstatuoti, kad yra galimas apibendrintas įstaigų pažangos
vertinimas, sutelktas į klientų pasitenkinimo matavimo rodiklius, kurie tampa Vyriausybių bei viešojo
valdymo tobulinimą kuruojančių ministerijų bendrosiomis stebėsenos ir vertinimo sritimis,
susietomis su įgyvendinamomis politikomis bei strategijomis. Tačiau kitose paslaugų ir klientų
aptarnavimo srityse, apimančiose klientų poreikių tyrimą, paslaugų bei klientų aptarnavimo procesus
ir palaikančiuosius procesus, o taip pat klientus aptarnaujančio personalo parengtumą, bendroji
pažanga yra sunkiau įvertinama ir gali būti naudojama kaip lyginamosios analizės (angl.
benchmarking) priemonė, kuri svarbesnė įstaigoms, o ne Vyriausybėms ir ministerijoms,
atsakingoms už viešojo valdymo tobulinimą.
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2. Atlikus užsienio šalių privataus sektoriaus organizacijų orientacijos į paslaugų ir
aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos praktikų analizę pateikiamos šios išvados:
2.1. privačiame sektoriuje taip pat stebima didelė įstaigų paslaugų ir aptarnavimo būklės
vertinimo metodų įvairovė, tačiau yra plačiai pripažįstama paplitusių įsivertinimo metodų kuriama
nauda, kai galimi įsivertinimo metodai apima ne tik paprastas įsivertinimo priemones, kurias taiko
mažiau pažengusios bendrovės, bet ir sudėtingus įsivertinimo modelius;
2.2. privatus sektorius plačiai naudoja pripažintų konsultavimo bendrovių siūlomas
lyginamosios analizės (angl. benchmarking) paslaugas, kurios suteikia galimybę įvertinti bendrovių
konkurencingumą;
2.3. privačiame sektoriuje yra plačiai teikiamos specializuoto atitinkamų vadybos sričių
sertifikavimo paslaugos, o suteikiami kokybės sertifikatai tampa puikia pardavimų skatinimo ir
bendrovių personalo iniciatyvų paslaugų teikime ir klientų aptarnavime palaikymo priemone;
2.4. privačiame sektoriuje yra gerai išplėtoti bendrovių būklės vertinimo balų suteikimo,
lyginamųjų svorių nustatymo ir bendrojo pasiekimo balo (pažangos indekso) algoritmai, kurie gali
būti sėkmingai panaudojami ir viešajame sektoriuje.
3. Atlikus Lietuvoje įgyvendinamų stebėsenos ir vertinimo sistemų analizę pateikiamos šios
išvados:
3.1. įstaigoms būdinga rinkti duomenis (apie paslaugas, klientų pasitenkinimą ir kt.) pagal
skirtingus metodus, metodikas ir nusistatyti skirtingus veiklos rodiklius (kas riboja galimybes
lyginamajai analizei tarp įstaigų);
3.2 stebėsenos ir vertinimo informacija panaudojama nesistemingai, kaupiami duomenys
nebūtinai tampa paskata paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo veiklų gerinimui;
3.3. įgyvendinamų sistemų ir priemonių galimą naudą riboja atvejai, kuomet nebuvo skiriama
pakankamai išteklių sistemos sukūrimui ir palaikymui;
3.4. viena iš pažangesnių Lietuvoje įgyvendinamų sistemų yra paremta Pažangumo vertinimo
(švieslentės) metodika, tačiau tai yra sektorinė (priežiūros institucijų) sistema, kuriai reikalingas
papildomas tobulinimas.
4. Išvados, susijusios su studijos apimtyje sukurta NKSVS:
4.1. siūlomas NKSVS modelis yra paprastas ir lengvai įdiegiamas, įgyvendinamas;
4.2. NKSVS modelio įdiegimo sėkmė priklauso nuo modelio savininko (VRM) ir pagrindinių
suinteresuotųjų šalių pasiryžimo naudoti sistemos kuriamą informaciją, kaip paskatą skleisti paslaugų
ir klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo iniciatyvas bei geruosius pavyzdžius;
4.3. NKSVS modelio diegimo sėkmė taip pat priklauso nuo įstaigų, dalyvaujančių NKSVS,
suvokimo apie joms kuriamą naudą;
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4.4. NKSVS modelio įdiegimui ir jo palaikymui reikalingas papildomas finansinių poreikių
nustatymas ir papildomų lėšų ir žmogiškojo kapitalo suteikimas;
4.5. NKSVS gali sukurti aiškią ir apčiuopiamą naudą valstybės viešajam sektoriui.

Rekomendacijos
1. Parengtas NKSVS ir ištestuotas įstaigų įsivertinimo klausimynas (žr. studijos 1 priedą),
susijęs su siekiu stebėti ir vertinti tik pagrindinius paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo aspektus,
todėl jame pasiektas detalaus informacijos rinkimo ir didelės laisvės klientų aptarnavimo srityje
balansas. 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).
2. Inicijuojant veiklos tobulinimą, įstaigoms rekomenduojama perimti geresniąją paslaugų
teikimo ir klientų aptarnavimo patirtį iš privataus sektoriaus, 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). Taip pat esant kritinėms kokybės problemoms
įstaigose – galima papildomai perimti iš privataus sektoriaus taikomus sudėtingesnius nei NKSVS ir
labiau sofistikuotus įsivertinimo bei kitus metodus, kurių taikymas yra sudėtingesnis, reikalaujantis
daugiau išteklių ir kompetencijų, tačiau kurie gali atskleisti papildomas gilumines įstaigų veiklos
kokybės problemų priežastis bei tobulinimo potencialą.
3. Rekomenduojamas pagrindinių vertinimo matuoklių (rodiklių) suvienodinimas –
standartizavimas (NKSVS ir ĮKSVS lygmenimis). Prioritetai šie: klientų pasitenkinimas, darbuotojų
(kaip pagrindinio veiksnio kokybiškam klientų aptarnavimui) pasitenkinimas, slaptojo kliento
vertinimas, klientų aptarnavimo standartizavimas (apimantis visus pagrindinius klientų aptarnavimo
būdus (kanalus)).
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Priedas Nr. 1. Nacionalinės 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:
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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:
1.1.2.1.
Taikome
šiuos Netaikome Planuojame Planuojame Vertiname Tobuliname Nuolat
taikyti (nors ir taikome tyrimų
tyrimų
mokomės iš
ir
kiekybinius ir kokybinius tyrimų neplanuoja šiuo metu tyrimus
kitų
rezultatyvu vykdymą
organizacij
(duomenų rinkimo ir analizės) me taikyti netaikome)
mą (15)
ų vykdomos
metodus, kad geriau suprastume
tyrimų
mūsų įstaigos klientus ir jų
veiklos
poreikius (1):
- periodines klientų apklausas
☐
☐
☐
☐
☐
☐
(2)
- nuolatines klientų apklausas
☐
☐
☐
☐
☐
☐
(pavyzdžiui, internetu)
- 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)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
- telefoninių įrašų perklausas
☐
☐
☐
☐
☐
☐
- 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)
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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):
- tiriame 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 (nors
šiuo metu
netaikome)

Planuojame
ir taikome
tyrimus

Vertiname
tyrimų
rezultatyvu
mą (15)

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacij
ų 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
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

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:
Vertiname
1.1.3.1. Tiriame klientų Netiriame ir Planuojame Ir
neplanuojame tirti (nors planuojame, tyrimų
grupių poreikius ir (arba) tirti
šiuo metu ir tiriame
rezultatyvumą
pasitenkinimą
netiriame)
(2)
panaudodami
šią
grįžtamojo
ryšio
informaciją:
- laiškus fiziniu
☐
☐
☐
☐
(paprastu) paštu
- elektroninius laiškus
☐
☐
☐
☐
- komentarus interneto ☐
☐
☐
☐
svetainėje ir
socialiniuose tinkluose
- skundus
☐
☐
☐
☐
- pasiūlymus
☐
☐
☐
☐
atsiliepimų dėžutėse
- informaciją telefonu
☐
☐
☐
☐
- kitą informaciją
☐
☐
☐
☐
(įrašykite) (1)

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:
Labiau
Nei
Labiau
Visiškai
1.1.4.1. Mūsų įstaigos vykdomų klientų Visiškai
pritariu
pritariu nei pritariu, nei nepritariu
nepritariu
tyrimų duomenys:
nepritariu
nepritariu
nei pritariu
- patikimi (t. y. tyrimų imtys yra
☐
☐
☐
☐
☐
reprezentatyvios)
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1.1.4.1. Mūsų įstaigos vykdomų klientų Visiškai
pritariu
tyrimų duomenys:
- naudojami prioritetinių paslaugų ir
☐
(arba) aptarnavimo sričių analizei
- naudingi (vertingi) priimant paslaugų ☐
ir (arba) aptarnavimo tobulinimo
sprendimus

Labiau
pritariu nei
nepritariu

Nei
pritariu, nei
nepritariu

Labiau
nepritariu
nei pritariu

Visiškai
nepritariu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

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:
Planuojame
Ir
1.2.2.1. Įtraukiame klientus į Neįtraukiame
ir
įtraukti (nors planuojame, ir
neplanuojame
šiuo
metu įtraukiame
paslaugų bendrakūrą (1):
- planavimą
- paslaugų kūrimą
(projektavimą)
- teikimą

Vertiname
įtraukimo
rezultatyvumą
(2)

Tobuliname
įtraukimą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

įtraukti

neįtraukiame)

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

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:

Visiškai
pritariu

Labiau
pritariu nei
nepritariu

Nei pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu nei
pritariu

Visiškai
nepritariu

- 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
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Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Planuojame
Esame
2.1.2.1. Esame pasitvirtinę Nesame
pasitvirtinę
rengti (nors pasitvirtinę
asmenų aptarnavimo ir ir
šiuo metu ir taikome
paslaugų kokybės srities neplanuoja nesame
parengę)
dokumentus
arba me rengti
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
(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
- vadybos sistemą
☐
☐
☐
aprašančius dokumentus
(procesų ar procedūrų
aprašus bei pan.)
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Vertiname
rezultatyvu
mą (6)

Tobuliname
dokumentus
ir jų taikymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

2.1.2.1. Esame pasitvirtinę Nesame
pasitvirtinę
asmenų aptarnavimo ir ir
paslaugų kokybės srities neplanuoja
dokumentus
arba me rengti
informaciją:
- kitus dokumentus
☐
(įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas ir t. t.)

Planuojame
rengti (nors
šiuo metu
nesame
parengę)

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
- 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
- vadybos sistemą aprašančius dokumentus
(procesų ar procedūrų aprašus bei pan.)
- kitus dokumentus (įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas ir t. t.)
Ataskaitos / rezultatai / informacija:
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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

- 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:
Ir
Vertiname
Tobuliname
Nuolat
2.1.3.1.
Mūsų Neįgyvendiname Planuojame
ir neplanuojame įgyvendinti (nors planuojame,
šios veiklos šios veiklos mokomės iš
įstaigoje:
įgyvendinti
šiuo
metu ir
įgyvendinimo įgyvendinimą kitų

- nustatome
☐
suinteresuotąsias
šalis (1), svarbias
paslaugų ir (arba)
aptarnavimo
kokybei
- nustatome šių
☐
suinteresuotųjų
šalių reikalavimus,
svarbius paslaugų
ir (arba)

neįgyvendiname)

įgyvendiname

rezultatyvumą
(2)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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organizacijų
šios veiklos
vykdymo

2.1.3.1.
įstaigoje:

Mūsų

Neįgyvendiname
ir neplanuojame
įgyvendinti

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 (nors
šiuo
metu
neįgyvendiname)

Ir
planuojame,
ir
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:
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,
darbai ir produktai įsigyjami viešųjų pirkimų būdu (pvz., savivaldybė iš išorės įsigyja viešųjų pirkimų būdu arba pagal
bendradarbiavimo sutartį organizuoja pirminės teisinės pagalbos paslaugą));
2. 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
Pastaba – atsakius „Taip“, pereinama prie 2.2.1.3 klausimo.

2.2.1.2. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas Taip
paslaugas esame įtvirtinę klientus aptarnaujančių darbuotojų ☐
pareigybių
aprašymuose
(pareiginiuose
nuostatuose)
ir
kvalifikaciniuose reikalavimuose

Ne
☐

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>).
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Ir
2.2.1.3.
Įstaigos Neįgyvendiname Planuojame
ir neplanuojame užtikrinti (nors planuojame,
vadovybė užtikrina užtikrinti
šiuo
metu ir
darbuotojų
neužtikriname) užtikriname
kompetencijų
ugdymą paslaugų ir
aptarnavimo
kokybės srityse:
- visų darbuotojų ☐
☐
☐
- klientus
☐
☐
☐
aptarnaujančių
darbuotojų

Vertiname
užtikrinimo
rezultatyvumą
(1)

Geriname
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, nei Labiau nepritariu Visiškai
pritariu
nei nepritariu
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 Taip
įtraukta klientų aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas, arba ☐
sukurta vertė / nauda klientams

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
Nei
Labiau
Visiškai
3.1.1.1. Mūsų įstaigoje paslaugų teikimo ir Visiškai Labiau
pritariu
pritariu nei pritariu,
nepritariu
nepritariu
(arba) aptarnavimo procesai organizuoti:
nepritariu
nei
nei pritariu
nepritariu

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

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3.2. PRIEINAMUMAS
3.2.1. Bendraujame su klientais jiems patogiais būdais ir tobuliname aptarnavimą
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
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3.2.1.1.
Bendraujame su
klientais
šiais
skirtingais
būdais:
- klientui
atvykus į įstaigą
- elektroniniu
paštu
- fiziniu
(paprastu) paštu
- telefonu
- elektroniniu
būdu per
interneto
platformą
- socialiniais
tinklais
- išmanaus
telefono
aplikacijose
- kitais būdais
(įrašykite)

Nebendraujame
ir
neplanuojame
bendrauti šiuo
būdu

Planuojame bendrauti
šiuo būdu (nors šiuo
metu
nebendradarbiaujame)

Ir
planuojame,
ir
bendraujame
šiuo būdu

Vertiname
bendravimo
šiuo
būdu
rezultatyvumą
(1)

Tobuliname
bendravimą
šiuo būdu

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
bendravimo
šiuo būdu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

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);
3. pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta didžiojoje dalyje įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių;
4. pvz., įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių fizinė aplinka patogiai įrengta iš dalies;
5. pvz., fizinė aplinka patogiai įrengta tik nedidelėje dalyje įstaigos ir (arba) jos teritorinių padalinių;
6. pvz., fizinė aplinka nėra patogiai įrengta visoje įstaigos su jos teritoriniais padaliniais;
7. 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:
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3.3.1.1. Tiriame:

Netiriame
ir
neplanuojame
tirti

Planuojame
tirti
(nors
šiuo
metu
netiriame)

Ir
planuojame,
ir tiriame

Vertiname
tyrimų
rezultatyvumą
(1)

Tobuliname
tyrimų
vykdymą

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų
šių
tyrimų
vykdymo

- atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų aptarnavimo
standartams ir pan.)
atlikdami slaptojo
kliento tyrimus
- atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų aptarnavimo
standartams ir pan.)
vykdydami klientų
apklausas
- 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)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

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
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Visiškai
pritariu
☐

Labiau pritariu Nei
pritariu, Labiau nepritariu Visiškai
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:
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. Rezultatai 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
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☐

☐

☐

☐

☐

pasitenkinimo (nurodykite
indekso
priežastį)
☐
☐

Paaiškinimas:
1. indeksas apskaičiuojamas taikant Viešųjų paslaugų 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. Klientų pasitenkinimo dinamika
4.1.2.1. Mūsų įstaigos klientų pasitenkinimo lygis
vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo Nepakito
Suprastėjo
pagerėjo
arba
beveik
nepakito
☐
☐
☐
☐

praėjusiais metais lyginant su ankstesniu
Reikšmingai
suprastėjo
☐

Nematuojame Negaliu
atsakyti
(nurodykite
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. Paslaugų kokybės ir aptarnavimo parametrų dinamika
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. Klientų skundų valdymo dinamika
4.1.4.1. Mūsų įstaigoje klientų skundų valdymo rezultatyvumas praėjusiais metais
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname
pagerėjo
arba
suprastėjo
beveik
nepakito
☐
☐
☐
☐
☐
☐

lyginant su
Negaliu
atsakyti
(nurodykite
priežastį)
☐

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);
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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).

4.1.5. Slaptojo kliento tyrimų rezultatų dinamika
4.1.5.1. Mūsų įstaigoje paslaugų ir aptarnavimo kokybė, remiantis slaptojo 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. Kiti mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatai
Labiau
Nei pritariu, Labiau
Visiškai
4.1.6.1. Mūsų įstaigos klientų Visiškai
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

Netiriame

☐
☐
☐
☐
☐
☐

4.1.7. Mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatai lyginant 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. Darbuotojų pasitenkinimo įstaiga dinamika
4.2.1.1. Mūsų įstaigos darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygis praėjusiais metais
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname
pagerėjo
arba
suprastėjo
beveik
nepakito
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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%;
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lyginant su
Negaliu
atsakyti
(nurodykite
priežastį)
☐

V) reikšmingai suprastėjo – neigiamai nuo 6% ir daugiau.

4.3. Partnerių ir tiekėjų srities rezultatai
4.3.1. Pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla dinamika
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
PATIRTIMIS (PRAKTIKOMIS)

SKATINTI

PASIDALINIMĄ

GEROSIOMIS

5.1. Apibūdinkite Jūsų įstaigos per pastaruosius 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 klientų
aptarnavimu, paslaugų kokybe ir įstaigos veiklos efektyvumu, procesais ir ištekliais).
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Priedas Nr. 2. Nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo
klausimyno kodavimas
Žemiau pateikti detali Nacionalinės viešojo sektoriaus įstaigų kokybės stebėsenos ir vertinimo
klausimyno kodavimo informacija (raudona spalva) – kaip NKSVS įsivertinimo įrankio (anketos)
galimi respondentų atsakymų pasirinkimų variantai paverčiami į tarpinius balus (t. y. kiekvienam
klausimui ir atsakymų pasirinkimams nustatyta maksimali tarpinių balų suma, kuri MS Excel
duomenų bazėje atitinkamai perskaičiuojama pagal aukščiau studijos 26-toje lentelėje nustatytą
galimą surinkti maksimalų balų skaičių).
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:
1.1.2.1.
Taikome
šiuos Netaikome Planuojame Planuojame Vertiname Tobuliname Nuolat
mokomės iš
taikyti (nors ir taikome tyrimų
tyrimų
ir
kiekybinius ir kokybinius tyrimų neplanuoja šiuo metu tyrimus
kitų
rezultatyvu vykdymą
organizacijų
(duomenų rinkimo ir analizės) me taikyti netaikome) – 2
mą (15)
vykdomos
–1
–1
metodus, kad geriau suprastume – 0
tyrimų
veiklos
–1
mūsų įstaigos klientus ir jų
–1
poreikius (1):
- periodines klientų apklausas
☐
☐
☐
☐
☐
☐
(2)
- nuolatines klientų apklausas
☐
☐
☐
☐
☐
☐
(pavyzdžiui, internetu)
- 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)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
- telefoninių įrašų perklausas
☐
☐
☐
☐
☐
☐
- analizuojame klientų
☐
☐
☐
☐
☐
☐
apklausų respondentų atsakymų
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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):
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)
- tiriame 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

–0

Planuojame
taikyti (nors
šiuo metu
netaikome)

–1

Planuojame
ir taikome
tyrimus

–2

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
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

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?”;
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;
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;
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:
Vertiname
1.1.3.1. Tiriame klientų Netiriame ir Planuojame Ir
neplanuojame tirti (nors planuojame, tyrimų
grupių poreikius ir (arba) tirti
šiuo metu ir tiriame
rezultatyvumą
pasitenkinimą
netiriame)
(2)
–0
–2
panaudodami
šią
–1
–1
grįžtamojo
ryšio
informaciją:
- laiškus fiziniu
(paprastu) paštu
- elektroninius laiškus
- komentarus interneto
svetainėje ir
socialiniuose tinkluose
- skundus
- pasiūlymus
atsiliepimų dėžutėse
- informaciją telefonu
- kitą informaciją
(įrašykite) (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
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2.

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.).
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:
Labiau
Nei
Labiau
Visiškai
1.1.4.1. Mūsų įstaigos vykdomų klientų Visiškai
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:
Planuojame
Ir
1.2.2.1. Įtraukiame klientus į Neįtraukiame
ir
įtraukti (nors planuojame,
neplanuojame
paslaugų bendrakūrą (1):
šiuo
metu ir
neįtraukiame)
įtraukti – 0
įtraukiame
–1
–2
- planavimą
- paslaugų kūrimą
(projektavimą)
- teikimą

Vertiname
įtraukimo
rezultatyvu
mą (2) – 1

Tobuliname
įtraukimą

–1

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

–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.
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Visiškai
pritariu

2.1.1.2. Mūsų įstaigoje:

Nei pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu nei
pritariu

☐

–3
☐

–2
☐

–1
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

–4
- 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
nepritariu

Labiau
pritariu nei
nepritariu

–0
☐

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 (nors pasitvirtinę
rezultatyvu
asmenų aptarnavimo ir ir
šiuo metu ir taikome
mą (6)
paslaugų kokybės srities neplanuoja nesame
–1
– 0,5
parengę)
dokumentus
arba me rengti
–0
– 0,5
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

Tobuliname
dokumentus
ir jų taikymą

– 0,5

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

– 0,5

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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2.1.2.1. Esame pasitvirtinę Nesame
pasitvirtinę
asmenų aptarnavimo ir ir
paslaugų kokybės srities neplanuoja
dokumentus
arba me rengti
–0
informaciją:
- 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
- viešinimo /
komunikacijos planą
- vadybos sistemą
aprašančius dokumentus
(procesų ar procedūrų
aprašus bei pan.)
- kitus dokumentus
(įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas ir t. t.)

Planuojame
rengti (nors
šiuo metu
nesame
parengę)

Esame
pasitvirtinę
ir taikome

Vertiname
rezultatyvu
mą (6)

Tobuliname
dokumentus
ir jų taikymą

–1

– 0,5

– 0,5

Nuolat
mokomės iš
kitų
organizacijų

– 0,5

– 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 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)
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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
- 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
- vadybos sistemą aprašančius dokumentus
(procesų ar procedūrų aprašus bei pan.)
- kitus dokumentus (įrašykite) (pavyzdžiui,
taisykles, tvarkas 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;
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.
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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:
Ir
Vertiname
Tobuliname
Nuolat
2.1.3.1.
Mūsų Neįgyvendiname Planuojame
ir neplanuojame įgyvendinti (nors planuojame,
šios veiklos šios veiklos mokomės iš
įstaigoje:
įgyvendinti
šiuo
metu ir
įgyvendinimo įgyvendinimą kitų
neįgyvendiname)
įgyvendiname
rezultatyvumą – 1
organizacijų
–0
šios veiklos
–1
–2
(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

–1
☐

Bendradarbiaujame

–2

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
Pastaba – atsakius „Taip“, pereinama prie 2.2.1.3 klausimo.

2.2.1.2. Savo įsipareigojimą kurti ir teikti į klientą orientuotas Taip – 2
paslaugas esame įtvirtinę klientus aptarnaujančių darbuotojų ☐
pareigybių
aprašymuose
(pareiginiuose
nuostatuose)
ir
kvalifikaciniuose reikalavimuose

Ne – 0
☐

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>).
Ir
2.2.1.3.
Įstaigos Neįgyvendiname Planuojame
ir neplanuojame užtikrinti (nors planuojame,
vadovybė užtikrina
šiuo
metu ir
užtikrinti – 0
darbuotojų
neužtikriname) užtikriname
kompetencijų
–1
–2
ugdymą paslaugų ir
aptarnavimo
kokybės srityse:
- visų darbuotojų ☐
☐
☐
- klientus
☐
☐
☐
aptarnaujančių
darbuotojų

Vertiname
užtikrinimo
rezultatyvumą
(1) – 1

Geriname
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, nei Labiau nepritariu Visiškai
pritariu – 4
nei nepritariu
nepritariu – 2
nei pritariu – 1
nepritariu – 0
–3
☐
☐
☐
☐
☐
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 Taip – 2
yra įtraukta klientų aptarnavimo kokybė ir (arba) pasitenkinimas, ☐
arba sukurta vertė / nauda klientams
III. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TOBULINIMAS
3.1. PASLAUGŲ TEIKIMO IR APTARNAVIMO PROCESAI
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Ne – 0
☐

3.1.1.
Paslaugų teikimo ir (arba) aptarnavimo procesus organizuojame taip, kad klientų
kontaktų su įstaigą skaičius būtų optimalus
Nei
Labiau
Visiškai
3.1.1.1. Mūsų įstaigoje paslaugų teikimo ir Visiškai Labiau
pritariu
pritariu nei pritariu,
nepritariu
nepritariu
(arba) aptarnavimo procesai organizuoti:
nepritariu
nei
nei pritariu
–4
–0
nepritariu
–3
–1
–2
- kiek įmanoma optimizuojant kliento (-ų) ☐
☐
☐
☐
☐
kontaktų skaičių su skirtingais darbuotojais
- kiek įmanoma optimizuojant paslaugai
☐
☐
☐
☐
☐
suteikti reikalingų kontaktų su klientu (-ais)
skaičių
3.2. PRIEINAMUMAS
3.2.1. Bendraujame su klientais jiems patogiais būdais ir tobuliname aptarnavimą
Vienoje eilutėje pažymėkite visus tinkančius atsakymo variantus:
Nebendraujame Planuojame bendrauti Ir
Vertiname
Tobuliname
3.2.1.1.
ir
šiuo būdu (nors šiuo planuojame,
bendravimo
bendravimą
Bendraujame su neplanuojame metu
ir
šiuo
būdu šiuo būdu
klientais
šiais bendrauti šiuo nebendradarbiaujame) bendraujame rezultatyvumą – 1
šiuo būdu
(1)
skirtingais
būdu – 0
–1
–2
–1
būdais:
- klientui
atvykus į įstaigą
- elektroniniu
paštu
- fiziniu
(paprastu) paštu
- telefonu
- elektroniniu
būdu per
interneto
platformą
- socialiniais
tinklais
- išmanaus
telefono
aplikacijose
- kitais būdais
(įrašykite)

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
Ir
Vertiname
Tobuliname Nuolat
3.3.1.1. Tiriame:
neplanuojame
tirti – 0

tirti
(nors
šiuo
metu
netiriame)

–1
- atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų aptarnavimo
standartams ir pan.)
atlikdami slaptojo
kliento tyrimus
- atitiktį asmenų
aptarnavimo ir
paslaugų
reikalavimams
(asmenų aptarnavimo
standartams ir pan.)
vykdydami klientų
apklausas
- 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

tyrimų
vykdymą

–2

tyrimų
rezultatyvumą
(1) – 1

–1

mokomės iš
kitų
organizacijų
šių
tyrimų
vykdymo – 1

planuojame,
ir tiriame

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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3.3.1.1. Tiriame:

Netiriame
ir
neplanuojame
tirti – 0

Planuojame
tirti
(nors
šiuo
metu
netiriame)

Ir
planuojame,
ir tiriame

–2

–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 – 1
nepritariu – 0
–3
–2
☐
☐
☐
☐
☐
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
- analizuojame klientų skundų priežastis ir jas
šaliname atlikdami paslaugų tobulinimo
veiksmus

Labiau
nepritariu
nei pritariu

– 0,5

Visiškai
nepritariu

–0

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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- 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. Rezultatai 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 Viešųjų paslaugų 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. Klientų pasitenkinimo dinamika
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 beveik – 4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
nepakito
–2
(nurodykite
–6
priežastį)
–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. Paslaugų kokybės ir aptarnavimo parametrų dinamika
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
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
atsakyti
– 10
beveik
–2
(nurodykite
nepakito
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–6
☐

☐

☐

☐

☐

☐

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. Klientų skundų valdymo dinamika
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
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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).

4.1.5. Slaptojo kliento tyrimų rezultatų dinamika
4.1.5.1. Mūsų įstaigoje paslaugų ir aptarnavimo kokybė, remiantis slaptojo 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. Kiti mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatai
Labiau
Nei pritariu, Labiau
Visiškai
4.1.6.1. Mūsų įstaigos klientų Visiškai
pritariu
pritariu nei nei
nepritariu nei nepritariu
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
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Netiriame

–0
☐
☐
☐
☐
☐

4.1.6.1. Mūsų įstaigos klientų Visiškai
pritariu
apklausų duomenys rodo, kad:
–4
- klientai patenkinti darbuotojų ☐
profesionalumu

Labiau
pritariu nei
nepritariu

Nei pritariu,
nei
nepritariu

Labiau
nepritariu nei
pritariu

–3
☐

–2
☐

–1
☐

Visiškai
nepritariu

–0
☐

Netiriame

–0
☐

4.1.7. Mūsų įstaigos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo rezultatai lyginant 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. Darbuotojų pasitenkinimo įstaiga dinamika
4.2.1.1. Mūsų įstaigos darbuotojų pasitenkinimo įstaiga lygis praėjusiais metais
ankstesniu vienerių metų laikotarpiu:
Reikšmingai Pagerėjo
Nepakito
Suprastėjo
Reikšmingai Nevertiname
pagerėjo
–8
arba
–4
suprastėjo
–0
– 10
beveik
–2
nepakito
–6
☐
☐
☐
☐
☐
☐

lyginant su
Negaliu
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.

4.3. Partnerių ir tiekėjų srities rezultatai
4.3.1. Pasitenkinimo partnerių ir tiekėjų veikla dinamika
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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