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Santrauka
Taikomojo pobūdžio studijos „Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą gairės“ tikslas – parengti komunikacijos apie įstaigų
teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą gaires, kurios nustatytų bendrus principus dėl
įstaigų teikiamų / administruojamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo viešinimo.
Aktyvi komunikacija apie įstaigų teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą yra neatsiejama didesnės orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę dalis.
Siekis tobulinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų teikimo organizavimą bei
užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą atsispindi strateginiuose
planavimo dokumentuose, kurie pateikiami toliau esančiame paveiksle.

1 paveikslas. Viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų teikimo organizavimo tobulinimą numatantys
pagrindiniai planavimo dokumentai
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito
ataskaita „Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkos“

Tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose strateginiuose dokumentuose yra akcentuojamas
paslaugų ir jų teikimo bei gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimas, vartotojų poreikius
atitinkančių paslaugų teikimas, paslaugų perkėlimas į skaitmeninę erdvę, užtikrinant skaidrų
paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, Europos Komisijos parengtoje strategijoje „Europa 2020“
akcentuojamas skatinimas teikti paslaugas elektroniniu būdu; Lietuvos Viešojo valdymo
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tobulinimo programoje minimas poreikis užtikrinti geros kokybės administracinių ir viešųjų
paslaugų teikimą; Informacinės plėtros programoje vienas iš tikslų orientuotas į saugių,
pažangių, gyventojams ir verslui patogių ir poreikius atitinkančių elektroninių paslaugų
kūrimą; Valstybės pažangos strategijoje numatyta, kad siekiant sumanaus valdymo
informacija visuomenei turi būti pateikiama suprantamai ir aiškiai.
Nors teisės aktai įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pateikti teisinę ir
veiklos informaciją interneto svetainėse ir yra patvirtinti aprašai teikiamų paslaugų
aprašymams rengti siekiant standartizuotai pateikti visuomenei aktualią informaciją, tačiau
nėra aišku, kokią, kada ir kaip informaciją apie teikiamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą turėtų pateikti viešojo sektoriaus įstaigos. Lengvas informacijos prieinamumas
ir aktyvi komunikacija apie viešojo sektoriaus teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą,
tokios informacijos pateikimas aiškia ir suprantama forma yra neatsiejama didesnės
orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę dalis.
Siekiant nustatyti bendrus principus, kokia, kaip ir kada informacija apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turi būti viešinama, buvo atlikta 5
užsienio šalių – Prancūzijos, Estijos, Kroatijos, Šveicarijos, Norvegijos – bei Lietuvos
viešojo sektoriaus įstaigų praktikos analizė dėl komunikacijos būdų ir priemonių taikymo
įstaigose. Atliekant analizę buvo nustatyta, kad:


užsienio šalyse ministerijos ar federaliniai departamentai (Šveicarijos atveju) savo
oficialiose interneto svetainėse dažniausiai nekomunikuoja apie teikiamas /
administruojamas paslaugas. Lietuvoje – priešingai, visų ministerijų oficialiose
interneto svetainėse yra paslaugų skiltis, kurioje pateikiamos ministerijų teikiamos
administruojamos / teikiamos paslaugos. Tiek užsienio šalyse, tiek Lietuvoje
ministerijoms ar federaliniams departamentams pavaldžios įstaigos savo oficialiose
interneto svetainėse komunikuoja apie paslaugas – dažniausiai svetainės viršutinėje
dalyje, kad paslaugų gavėjams būtų greitai ir patogiai randama, pateikiama paslaugų
skiltis. Paslaugų skiltyje gali būti taikomi skirtingi paslaugų pateikimo būdai –
grupuojant paslaugas arba jų negrupuojant. Daugeliu atvejų įstaigos paslaugas
grupuoja pagal paslaugų gavėjų grupes (pvz., gyventojai; verslas, viešasis sektorius),
paslaugų sritis (pvz., vairuotojo pažymėjimai; transporto priemonės; egzaminai) ar
paslaugų grupes (pvz., pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo keitimas; pasibaigusio
galioti vairuotojo pažymėjimo keitimas; prarastos teisės vairuoti grąžinimas ir pan.).
Toks paslaugų grupavimas paslaugų gavėjams yra patogus ir tinkamas, kadangi
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leidžia greitai identifikuoti aktualią paslaugą. Lietuvoje ministerijos taiko
neinformatyvų ir paslaugų gavėjams painią paslaugų grupavimo sistemą (pvz.
administracinės paslaugos; elektroninės paslaugos; informacijos rinkmenos ir pan.),
kadangi neretai tokias pačias paslaugas ministerijos priskiria skirtingoms paslaugų
sritims.


įstaigų oficialiose svetainėse informacija apie paslaugas teikiama skirtingai – dalis
įstaigų pasirinkus paslaugą paslaugų gavėją nukreipia į Lietuvos paslaugų katalogą,
dalis informaciją pateikia savo oficialioje interneto svetainėje, dalis įstaigų
informaciją apie paslaugą ar gyventojų aptarnavimą suteikia tik atsisiuntus paslaugos
aprašymą. Siekiant standartizuoti ir supaprastinti paslaugų prieinamumą tikslinga
aktualią paslaugą pasirinkusius asmenis nukreipti į Lietuvos paslaugų katalogą,
kuriame yra galimybės paslaugų ieškoti pagal skirtingus kriterijus.



įstaigų oficialiose interneto svetainėse informacija apie teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinama valstybine (-ėmis) kalba (-omis) bei
užsienio kalbomis – dažniausiai anglų kalba, Estijos atveju informacija teikiama ir
rusų kalba. Visų šalių atžvilgiu valstybine (-ėmis) ir užsienio kalbomis pateikiama
informacija tarpusavyje skiriasi – užsienio kalba pateikiama informacija nėra tokia
detali, neretai nėra atnaujinama pasikeitus paslaugos teikimo ir / ar gyventojų
aptarnavimo procesui. Tokiu atveju tikslinga oficialioje interneto svetainėje nurodyti
atsakingo asmens / skyriaus kontaktus, kuriais kreipiantis užsienio kalba kalbantis
asmuo galėtų gauti jam aktualią informaciją. Informacijos apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinamumas užsienio kalba
prisideda prie sklandesnės užsienio kalba kalbančių asmenų integracijos į
visuomenę;



informacijos apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą
prieinamumas skirtingų poreikių ir galimybių asmenims dažnu atveju yra ribotas.
Nustatyta, kad Lietuvoje viešojo sektoriaus įstaigų oficialios interneto svetainės yra
geriau pritaikytos negalią turintiems asmenims, visgi daugiau galimybių gauti
aktualią informaciją turi silpnaregiai ar spalvų suvokimo sutrikimą turintys asmenys,
nes neregiams informacija dažniausiai neprieinama dėl tam nepritaikytų interneto
svetainių. Jeigu įstaigos negali / neturi reikalingų resursų interneto svetainės
pritaikymui negalią turintiems asmenims, tikslinga svarstyti Lietuvos paslaugų
katalogo, kuriame pateikiama informacija apie valstybinių institucijų teikiamas
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viešąsias ir administracines paslaugas, pritaikomumo tobulinimą, kadangi šiuo metu
katalogas pritaikytas tik silpnaregiams.


komunikacijai apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą
įstaigos dažniausiai naudoja Facebook socialinį tinklą. Dauguma įstaigų socialiniame
tinkle komunikuoja teisingai – pranešimai būna trumpi, konkretūs, iš pateikiamo
pranešimo turinio galima identifikuoti, apie kokią paslaugą komunikuojama, kokiai
paslaugų gavėjų grupei skirtas pranešimas, kodėl komunikuojama (pvz., keičiasi
paslaugos teikimo procesas), pateikiama nuoroda, kuria pasinaudojus galima gauti
detalesnę informaciją. Daugeliu atvejų įstaigos savo pranešimus papildo vizualia
medžiaga, kurioje pateikiami raktiniai žodžiai, leidžiantys asmenims neperskaičius
pranešimo turinio identifikuoti jo aktualumą.



informaciją apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą
viešojo sektoriaus įstaigos dažniausiai teikiama tinkamu laiku – prieš pradedant teikti
paslaugą, pasikeitus paslaugos teikimo procesui. Komunikuojant skirtingomis
priemonėmis (pvz., įstaigos oficialioje interneto svetainėje, socialinio tinklo
paskyroje, įstaigos patalpose) turi būti užtikrinama, kad skirtingomis priemonėmis
teikiama informacija neprieštarautų viena kitai.

Atlikus Lietuvos bei užsienio šalių analizę nustatyta, kad viešojo sektoriaus įstaigos apie
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą komunikuoja gan
skirtingai ir nėra nusistačiusios jokių komunikacijos apie paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą standartų. Sukurti vieną visoms viešojo sektoriaus įstaigoms tinkantį
komunikacijos modelį sudėtinga, o veikiausiai net ir netikslinga, tačiau galima išskirti
pagrindinius komunikacijos principus, kuriais remiantis viešojo sektoriaus įstaigos
informaciją apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą pateiktų
gyventojams lengvai prieinama bei aiškia ir suprantama forma.
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2 paveikslas. Bendri principai kokia, kada ir kaip informacija apie įstaigos teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turi būti viešinama
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo

Pateikiami komunikacijos apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą principai yra rekomendacinio pobūdžio, kiekviena įstaiga turėtų įsivertinti savo
vykdomą komunikaciją ir, jeigu reikalinga, ją patobulinti, siekiant gyventojams užtikrinti
greitesnį ir patogesnį aktualios paslaugos gavimą. Įstaiga turi užtikrinti, kad apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą komunikuojama informacija yra
teisinga, pateikiama laiku, aiški ir nedviprasmiška, prieinama užsienio kalba kalbantiems
asmenims ir skirtingų poreikių bei galimybių asmenims.
Įsivertindama savo komunikaciją viešojo sektoriaus įstaiga turėtų įsivardinti savo tikslinę
paslaugų gavėjų grupę, išanalizuoti, kokiomis komunikacijos priemonėmis paslaugų gavėjai
naudojasi dažniausiai, nusistatyti, kokią komunikaciją vykdant yra didžiausias paslaugų
gavėjų pasiekiamumas.
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Summary
The aim of the applied study “The guidelines of communication on services provided by
public sector institutions” is to prepare the guidelines of communication on services
provided by public sector institutions which would set the general principles for the
publication of services provided/administrated by the public sector institutions.
An active communication about services provided by the public sector institutions and is
inseparable part of the bigger orientation towards the quality of services. An aspiration to
improve the organization of services that are supplied by public sector institutions and to
ensure the provision of the services that meet the needs of the society is reflected in the
strategic planning documents which are provided in the following picture.

The main planning documents covering the improvement of the organizing of the
provision of services provided by public administration institutions
Source: prepared by the service provider on the basis of the state audit report of the
national audit office of the Republic of Lithuania “Is the preparation made to make
decisions on the reorganization of the Provision of Administrative and Public Services”

In the national strategic documents as well as in the international ones, the improvement of
the quality of services and their provision is emphasized as well as the provision of services
that meet the needs of the users, the transfer of services to the digital space by
simultaneously ensuring the transparent provision of services. For example, “Europe 2020”
strategy prepared by the European Commission emphasizes the promotion of electronic
services; in the Lithuanian Public Governance Improvement Programme the need to ensure
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the provision of high quality administrative and public services is mentioned; one of the
goals of the Information Society Development Programme is focused on the development of
secure, advanced, user and business - friendly electronic services; the State Progress
Strategy stipulates that information to the public must be provided in a comprehensible and
clear manner in the interests of smart governance.
Although the laws obliges state and municipal institutions and bodies to provide legal and
operational information on websites, and the official descriptions have been approved for the
preparation of descriptions of provided services in order to provide standardized information
to the citizens, it is not clear what, when and how the information on services and public
servicing has to be provided by public sector bodies. Easy access to information and active
communication about the services provided by the public sector institutions the presentation
of such information in a clear and comprehensible form is an integral part of a greater focus
on the quality of services.
In order to establish common principles as to what, how and when the information on
provided / administered services should be made public, an analysis of the practice of 5
foreign countries - France, Estonia, Croatia, Switzerland, Norway - and Lithuanian public
sector institutions was performed on the communication methods and the enforcement of the
measures in the official bodies. The analysis showed that:


in foreign countries, ministries or federal departments (in the case of Switzerland)
usually do not communicate on their official websites about the services provided /
administered. In Lithuania, on the contrary, the official websites of all ministries
have a section of services, which presents the services administered / provided by the
ministries. Both in foreign countries and in Lithuanian public sector institutions
which are subordinate to ministries or federal departments, communicate about the
services on their official websites - usually at the top part of the website, so that
recipients of the services could find the service section quickly and conveniently. In
the services section, various methods of providing floor covering services may be
applied: grouped services or non-grouped services. In most cases, public sector
institutions group services according to groups of recipients (e.g. citizens; business,
public sector), service areas (e.g. driving licenses; vehicles; examinations) or groups
of services (e.g. change of a novice driver's license; replacement of an expired
driving license, return of lost driving license, etc.). Such grouping of services is
convenient and suitable for the recipients of services, as it allows to quickly identify
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the relevant service. In Lithuania, ministries use a non-informative and confusing
grouping system of services (e.g. administrative services; electronic services;
information files, etc.), as different ministries often assign the same services to
different service areas.


information on services is provided differently on the official websites of public
sector institutions - some institutions direct the service recipient to the Lithuanian
service catalogue after selecting the service, some provide information on their
official website, some institutions provide information about the service only after
downloading the service description. In order to standardize and simplify the access
to services, it is purposeful that after choosing a relevant service, individuals were
directed to the Lithuanian service catalogue, where there are possibilities to search
for services according to different criteria.



on the official websites of public sector institutions information on the provided /
administered services is available in the national language(s) and foreign languages mostly in English, in the case of Estonia the information is also provided in Russian.
With regard to all countries, the information provided in the national and foreign
languages differs - the information provided in a foreign language is not so detailed,
often it is not updated after changes in the process of the service provision. In this
case, it is purposeful to provide the contacts of the responsible person / department
on the official website for the foreign-speaking people to contact and obtain the
relevant information. The accessibility to information on the provided / administered
services and citizen serving in a foreign language contributes to the smoother
integration of foreign-speaking persons into society;



the accessibility to information on the services provided / administered is often
limited for persons with disabilities. It has been established that in Lithuania the
official websites of public sector institutions are better adapted for people with
disabilities, however, visually impaired people or people with a colour perception
disorder have more opportunities to receive relevant information, as information is
usually not available to the blind due to uncustomised websites. If institutions cannot
/ do not have the necessary resources to adapt the website for people with
disabilities, it is purposeful to consider improving the usability of the Lithuanian
service catalogue, which provides information on public and administrative services
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provided by state institutions, since currently the catalogue is adapted only for the
visually impaired people.


the Facebook social network is mostly used by the public sector institutions to
communicate about the provided / administered services. Most institutions
communicate on the social network in the right way - the messages are short,
specific, on the basis of the content of the message it is possible to identify, which
service is being communicated, for which group of service recipients and why the
message is being communicated (e.g. the process of service provision is being
changed), a link is provided for more detailed information. In most cases, public
sector institutions supplement their messages with visual material that contains
keywords which allow citizens to identify the relevance of the message without
reading it.



public sector institutions provide the information on the provided / administered
services on a suitable time - before the start of the provision of the service, after the
change of the process of service provision. By communicating in different channels
(e.g. official website of the institution, social network account, premises of the
institution) it must be ensured that the information provided by different channels
does not contradict each other.

The analysis of Lithuania and foreign countries revealed that public sector institutions
quite differently communicate about the provided / administered services and have not
set any standards for communication about services. It is difficult and probably even
impractical to create a single communication model for all public sector bodies, but it is
possible to identify the main communication principles according to which public sector
bodies would provide information on provided / administered services in an easily
accessible, clear and understandable form.
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General principles of what, when and how information about the services provided / administered
by the public sector institutions has to be made public
Source: prepared by the service provider

The principles of communication on the provided / administered services and citizen
servicing are of a recommendatory nature, each public sector institution should evaluate
its communication and, if necessary, improve it in order to ensure faster and more
convenient receipt of the relevant service for the citizens. An institution must ensure that
the information that is being communicated about the provided / administered services is
correct, is provided in a timely manner, is clear and unambiguous, is accessible to
foreign language speakers and persons with disabilities.
When evaluating its communication, a public sector institution should name its target
group of service users, analyse which means of communication the service users use
most often, determine which communication type is the most accessible to the service
users.
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Santrumpos ir sąvokos
2014-2020 m. veiksmų 2014–2020 m. metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa
programa
Administracinė
paslauga

Viešojo administravimo subjekto veiksmai, apimantys leidimų,
licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis
faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų
konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos
klausimais, įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto
informacijos teikimą asmenims, administracinės procedūros
vykdymą

AM

LR aplinkos ministerija

EIM

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

EM

LR energetikos ministerija

ES

Europos Sąjunga

FM

LR finansų ministerija

Gairės

Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą gairės

Iniciatyva

Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvos

KAM

LR krašto apsaugos ministerija

Klientas, VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

KM

LR kultūros ministerija

Paslaugų teikėjas

Smart Continent LT, UAB

Projektas

Taikomojo pobūdžio studijos „Komunikacijos apie viešojo
sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą
gairės“ parengimas

SADM

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SAM

LR sveikatos apsaugos ministerija

SM

LR susisiekimo ministerija

ŠMSM

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

TM

LR teisingumo ministerija

URM

LR užsienio reikalų ministerija

Viešoji paslauga

Valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla
teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir
kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų numatytais atvejais ir
tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys

ŽŪM

LR žemės ūkio ministerija
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Įvadas
Siekiant padidinti viešojo valdymo atvirumą, būtina užtikrinti, kad informacija apie viešojo
sektoriaus įstaigas, jų teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą visuomenei būtų ne tik
lengvai prieinama bet ir pateikiama jai aiškia ir suprantama forma.
Aktyvi komunikacija apie įstaigų teikiamas paslaugas ir aptarnavimo procesus yra
neatsiejama didesnės orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę dalis, ji įstaigas skatina
ieškoti naujų būdų ir priemonių, kaip patenkinti paslaugų vartotojų ir aptarnaujamų
gyventojų poreikius.
Nors yra nustatyti informacijos viešinimo apie įstaigas ir jų veiklą reikalavimai įstaigų
interneto svetainėse, tačiau nėra detalizuota, kaip ir kokia informacija apie įstaigos teikiamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turėtų būti komunikuojama. Ši informacija nėra
viešinama pagal vieningą standartą, o tai apsunkina paslaugų vartotojų ir aptarnaujamų
gyventojų informacijos paiešką ir jos turinio supratimą. Todėl būtina sukurti ne tik turinio,
bet ir šios informacijos formos pateikimo standartą.
Atsižvelgiant į tai, 2020 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
kartu Smart Continent LT, UAB sudarė sutartį Nr. 1S-10, kurios tikslas – parengti
komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas ir administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą gaires, kurios nustatytų bendrus principus dėl įstaigų / teikiamų
administruojamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo viešinimo. Rengiant gaires:
1. parengta bendroji dalis, kurioje aprašyta, kodėl reikalinga komunikacija apie įstaigų
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą;
2. atlikta užsienio šalių (Prancūzijos, Estijos, Kroatijos, Šveicarijos, Norvegijos)
praktikos analizė dėl komunikacijos būdų ir priemonių taikymo viešajame sektoriuje;
3. atlikta Lietuvos praktikos analizė dėl komunikacijos būdų ir priemonių taikymo
įstaigose;
4. remiantis atliktomis analizėmis, parengtas ir išsamiai aprašytas komunikacijos
modelis, kuriame nustatyti ir išsamiai aprašyti bendri principai, kokia, kada ir kaip
informacija apie įstaigos teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą turi būti viešinama.
Paslaugos suteiktos per 5 mėnesius.
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1 Komunikacijos

apie

įstaigų
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teikiamų

/

administruojamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimą
poreikis
Tarptautinių žodžių žodyne komunikacija apibrėžiama kaip bendravimas, keitimasis
patyrimu, mintimis, išgyvenimais1, tokiu atveju komunikaciją galima laikyti procesu, kurio
metu vyksta žinių, pranešimų, informacijos sklaida. Nors komunikacija gali būti suvokiama
ir kaip bet koks informacijos mainų procesas, kuri gali vykti ne tik tarp žmonių, tačiau
rengiant Gaires vertinama tik siauroji komunikacijos prasmė – socialinė komunikacija, t. y.
simbolių ir reikšmių pasikeitimas tarp žmonių2.
Viešojo sektoriaus įstaigų komunikacija yra gan dažnai analizuojama tema moksliniuose
straipsniuose, įvairiuose pranešimuose, tyrimuose ir pan. 2020 m. išleistame „Viešojo
sektoriaus

komunikacijos

vadovas“3

(angl.

„The

Handbook

of

Public

Sector

Communication“) nurodoma, kad pagrindinis viešojo sektoriaus įstaigų komunikacijos
tikslas – užtikrinti gyventojų gerovę, bet šio tikslo įgyvendinimas yra diskutuotinas dalykas.
Vadove taip pat nurodoma, kad viešojo sektoriaus įstaigų komunikaciją neretai lemia
aplinka, kurioje įstaiga veikia, kultūra, susiformavę įpročiai, todėl negali būti vieno
universalus gero viešojo sektoriaus komunikacijos modelio – vienoje visuomenėje taikomas
tinkamas ir sėkmingas komunikacijos modelis nebūtinai bus tinkamas kitoje.
Estijos Respublikos Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje išskiriama komunikacijos
skiltis, kurioje nurodoma Vyriausybės vykdomos komunikacijos tikslas – informuoti
gyventojus apie Vyriausybės veiklą, jos tikslus bei juos pagrįsti. Estijos Respublikos
Vyriausybė taip pat yra parengus Vyriausybės komunikacijos vadovą4 (angl. Government
Communication Handbook), kuriame pateikiamos rekomendacijos komunikuojant su
žiniasklaida, krizinėse situacijose, tarptautinėje erdvėje ir pan. Vadove taip pat atkreipiamas
dėmesys, kad komunikacijai būtina panaudoti naujas medijas, ypatingai atsižvelgiant į tai,

1

Kita reikšmė – susisiekimas (transportas, ryšiai), prieiga per internetą: https://tzz.lt/k/komunikacija/
Puodžiūnas V., Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos, 2013.
3
Luoma-aho V., Canel M., The Handbook of Public Sector Communication, 2020, prieiga per internetą:
https://books.google.lt/books?id=HrJDwAAQBAJ&pg=PA460&lpg=PA460&dq=the+handbook+of+public+sector+communication&source=bl&ots=iRiGdcqXz&sig=ACfU3U04v0KhnGHzBMEU4PE_08qhFR5QnQ&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwi9NTChIvpAhVi2aYKHVDtCDsQ6AEwCnoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
4
Government Communication Handbook, prieiga per internetą: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/failid/government_communication_handbook_eng_13.09.2017.pdf
2
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kad daugiau nei ¾ visų Estijos gyventojų naudojasi internetu. Pažymima, kad įstaigos
neturėti siekti komunikuoti keliomis priemonėmis, nes tai nėra efektyvu. Įstaiga turėtų
atsižvelgti į savo žmogiškuosius, finansinius bei laiko resursus, įvertinti informaciją, kuria
norima pasidalinti bei tikslinę grupę, į kurią nukreipta komunikacija (daugiau žr. skyriuje
„Užsienio šalių praktikos analizė dėl komunikacijos būdų ir priemonių taikymo viešajame
sektoriuje“, Estijos analizės dalies).
Jungtinės

Karalystės

Vyriausybės

komunikacijos

tarnyba

(angl.

Government

5

Communication Service) atliktame tyrime taip pat pažymi, kad komunikacija turi būti
vykdoma visuomenei priimtina forma, o ne pateikiama įstaigai patogiausiu būdu, ir
vykdoma ten, kur gali būti pasiekiama didesnė auditorija. Atsižvelgiant į tai, atliekant
užsienio bei Lietuvos analize buvo analizuojama viešojo sektoriaus įstaigų socialiniuose
tinkluose vykdoma komunikacija.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa6 (toliau – Programa) orientuota į
viešojo valdymo procesų efektyvumo didinimą ir geresnį visuomenės poreikių tenkinimą.
Šioje Programoje numatyti 3 tikslai bei uždaviniai šių tikslų įgyvendinimui. Antrojo tikslo
„Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“ įgyvendinimui numatyti du
uždaviniai:

gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai
įtraukiant visuomenę
gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti
teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

Įgyvendinant uždavinį „Gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir
didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei“ Programos įgyvendinimo 2016–2018
metų veiksmų plane7 numatyta pagerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo
kokybę

5

viešojo

sektoriaus

įstaigose:

optimizuojant

paslaugų

teikimo

procesus,

The Government Communication Service, The Future of Public Service Communication, Report and Findings, prieiga per
internetą:
https://gcs.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/6.1048_Cabinet-Office_comms-futuredocument_v2_print_web.pdf
6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų
programos patvirtinimo, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.292E6E1256EB/asr
7
Lietuvos Respublikos 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 (2.1.1.13 priemonės
įgyvendinimo
veikla),
prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e147d990767e11e99ceae2890faa4193?jfwid=1585yy6bec

Taikomojo pobūdžio studija „Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą gairės“

22

standartizuojant gyventojų aptarnavimo praktiką, diegiant paslaugų ir aptarnavimo kokybės
vertinimo įrankius, stiprinant komunikaciją ir paslaugų bei aptarnavimo kokybei užtikrinti
reikalingas paskatas ir kompetencijas.
Nors teisės aktai įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pateikti teisinę ir
veiklos informaciją interneto svetainėse ir yra patvirtinti aprašai teikiamų paslaugų
aprašymams8 rengti siekiant standartizuotai pateikti visuomenei aktualią informaciją, tačiau
nėra aišku, kokią, kada ir kaip informaciją apie teikiamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą turėtų pateikti viešojo sektoriaus įstaigos.
Siekiant užtikrinti visuomenės galimybes gauti jai reikalingą ir aktualią informaciją buvo
parengtas Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas9 (toliau – Aprašas), kurio tikslas – sudaryti
visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas, jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus
ir su jais susijusią teisinę informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų
veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes,
visuomenės poreikius atitinkančių svetainių kūrimą, reguliarų informacijos atnaujinimą.
Atsižvelgiant į Aprašą, Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartą per metus atlieka
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų
būklės analizę ir rezultatus teikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai,
kuri įvertina analizės rezultatus ir pateikia savo pasiūlymus ir išvadas dėl valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų tobulinimo.
2018 m. Informacinės visuomenės plėtros komiteto atliktame valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinime
analizuotos trys vertinimo kriterijų grupės:

8



interneto svetainių atitikimas Apraše nurodytoms bendrosioms nuostatoms;



interneto svetainių atitikimas Apraše nurodytiems struktūros reikalavimams;



interneto svetainių atitikimas Apraše nurodytiems informacijos reikalavimams.

Pvz., Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų tvarkos aprašas; Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas
9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo, suvestinė (201909-20 – 2020-06-30), prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr
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Tyrime įstaigos, kurių interneto svetainės analizuotos, buvo suskirstytos į 7 grupes, iš kurių
geriausiai Aprašo reikalavimus 2018 m. atitiko ministerijų ir savivaldybių grupės (žr. toliau
esantį paveikslą).

3 paveikslas. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Nors Aprašas reglamentuoja interneto svetainių struktūrą bei informacijos jose pateikimą,
tačiau nėra detalizuota kokia, kada ir kaip informacija apie įstaigų teikiamas paslaugas
ir gyventojų aptarnavimą turėtų būti komunikuojama. Būtina pažymėti, kad lengvas
informacijos prieinamumas ir aktyvi komunikacija apie viešojo sektoriaus teikiamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą, tokios informacijos pateikimas aiškia ir suprantama
forma yra neatsiejama didesnės orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę dalis.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija siekdama padėti viešojo administravimo
institucijoms ir įstaigoms matuoti piliečių pasitenkinimą administracinėmis ir viešosiomis
paslaugomis 2009 m. parengė Administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo
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metodiką10. Šios metodikos taikymas sudaro galimybes valstybės ir savivaldybių
institucijoms ištirti vartotojų patenkinimą teikiamomis viešosiomis paslaugomis,
apskaičiuoti viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksą ir nustatyti tobulintinas
institucijų ir įstaigų veiklos sritis, lemiančias aukštesnį vartotojų pasitenkinimą. Visgi
pastebėtina, kad parengta metodika yra orientuota į patį viešųjų paslaugų teikimo procesą11,
tačiau nėra vertinama, ar informacija apie teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą yra
pateikiama aiškiai, ar tokia informacija yra aktuali ir pateikiama laiku. Pavyzdžiui, 2017 m.
Kauno IX forto muziejaus atlikta vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis analizė12
parodė, kad vartotojai naudojasi tik viena muziejaus teikiama paslauga – tai rodo
komunikacijos apie muziejaus teikiamas paslaugas nepakankamumą ir / arba šios
informacijos netinkamą pateikimą.
Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie įstaigų teikiamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą nėra viešinama pagal vieningą standartą, o tai apsunkina paslaugų vartotojų ir
aptarnaujamų gyventojų informacijos paiešką ir jos turinio supratimą, reikalinga sukurti ne
tik turinio, bet ir šios informacijos pateikimo standartą.
Atliekant užsienio bei Lietuvos analizę buvo vertinami šie aspektai:


kaip oficialiose interneto svetainėse pateikiama informacija apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą;



ar oficialiose interneto svetainėse pateikiama informacija apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinama užsienio kalba
kalbantiems asmenims;



kaip oficialiose interneto svetainėse užsienio kalba pateikiama informacija apie
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą;



ar oficialiose interneto svetainėse pateikiama informacija apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinama negalią turintiems
asmenims;

10

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-339 dėl Viešųjų paslaugų vartotojų
patenkinimo
indekso
apskaičiavimo
metodikos
patvirtinimo,
prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.348227
11
Pvz., siekiama išsiaiškinti patenkinimą viešosiomis paslaugomis; įvertinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę; įvertinti
viešąsias paslaugas teikiančias institucijas / įstaigas; įvertinti viešąsias paslaugas teikiančių specialistų kompetencijas ir kt.
12
Kauno IX forto muziejaus vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis žvalgybinių tyrimų rezultatų analizė, prieiga
per internetą: http://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/IX%20forto%20muziejaus%20pristatymas.pdf
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ar viešojo sektoriaus įstaigos informaciją apie teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą teikia standartizuotai;



kokie socialiniai tinklai naudojami komunikacijai apie teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą;



kokia informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą komunikuojama socialiniuose tinkluose



kada teikiama informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą;



kaip informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą teikiama;



ar viešojo sektoriaus įstaigos komunikuoja apie paslaugų portalus;



kaip paslaugų portaluose pateikiama informacija apie teikimas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą.
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2 Užsienio šalių praktikos analizė dėl komunikacijos
būdų ir priemonių taikymo viešajame sektoriuje
Atrenkant užsienio šalis atsižvelgta į įvertinimus tarptautiniame Pasaulio banko Valdžios
efektyvumo indekse13 (toliau – PB VEI) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos14
(toliau – EBPO) sudaromą pakartotinį duomenų naudojimo reitingą15 (toliau – OURdata Index).
PB VEI atspindi suvokimą apie viešųjų paslaugų kokybę, valstybinių paslaugų teikimo kokybę ir
jų nepriklausomybės nuo politinio spaudimo laipsnį, viešosios politikos priemonių formulavimo bei
įgyvendinimo kokybę bei valdžios įsipareigojimo patikimumą. Nors šis indeksas neišskiria viešojo
sektoriaus įstaigų komunikacijos priemonių ir būdų taikymo, tačiau, kaip minėta skyriuje
„Komunikacijos apie įstaigų teikiamų / administruojamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimą
poreikis“, aiškia ir suprantama forma pateikta informacija yra neatsiejama paslaugų teikimo kokybės
didinimo dalis. Šiame reitinge 2018 m. Prancūzija buvo 7 vietoje, Lietuva tarp ES šalių užėmė 15
vietą. Tarp Baltijos šalių Lietuvą šiame reitinge lenkia Estija. Kroatija, vėliausiai įstojusi į ES,
reitinge užima 24 vietą tarp ES šalių. Reitinge pirmąsias penkias vietas (be ES šalių) užima
Singapūras, Šveicarija, Andora, Honkongas ir Norvegija.
EBPO sudaromas OURdata Index reitingas atspindi šalių vyriausybių pastangas didinti viešojo
sektoriaus atvirų duomenų prieinamumą ir jų pakartotinį panaudojimą. Duomenų atvėrimas
viešajam sektoriui sudaro sąlygas tobulinti ir efektyvinti viešąjį valdymą ir teikiamų paslaugų
kokybę. 2019 m. iš ES šalių pirmavo Prancūzija, šiame reitinge Estija taip pat lenkė Lietuvą ir tarp
ES šalių užėmė 16 vietą. Šveicarija ir Norvegija atitinkamai reitinge užėmė 29 ir 15 vietas. Kroatija į
šį reitingą neįtraukta, kadangi nėra įstojusi į EBPO.

13

Worldwide
Governance
Indicators
(WGI).
Government
effectiveness,
prieiga
per
internetą:
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
14
Angl. Organisation for Economic Co-operation and Development.
15
Open government data: Enabling policy maturity and sustainability. Open Useful Re-Usable data (OURdata) Index,
prieiga
per
internetą:
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ccf5c38en/1/2/9/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38en&mimeType=text/html&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book#fig9.4
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PB VEI - 7
(18)

PB VEI - 12
(33)

PB VEI - 24
(65)

PB VEI - 2

PB VEI - 6

PB VEI - 15
(41)

OURdata
Index - 1 (2)

OURdata
Index - 16
(24)

Nepriklauso
EBPO

OURdata
Index - 29

OURdata
Index - 15

OURdata
Index - 22
(32)

4 paveikslas. Analizuojamų šalių pozicijos tarptautiniuose reitinguose*
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis 2018 m. Pasaulio banko Valdžios efektyvumo indeksu ir 2019 m.
EBPO sudaromu pakartotiniu duomenų naudojimo reitingu
* ES šalių narių (Prancūzijos, Estijos, Kroatijos ir Lietuvos) nurodytos pozicijos tarp ES šalių, skliaustuose
nurodytos pozicijos bendrame šalių reitinge

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, pirmajame skyriuje „Komunikacijos apie įstaigų
teikiamų / administruojamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimą poreikis“ nurodytus vertinimo
aspektus ir užsienio šalių duomenų prieinamumą, šiame skyriuje bus analizuojama Prancūzijos,
Estijos, Kroatijos, Šveicarijos ir Norvegijos praktika, taikant komunikacijos būdus ir priemones
viešajame sektoriuje.

Prancūzija
Prancūzijoje

politinę

sistemą

sudaro

vykdomoji valdžia, įstatymų leidžiamoji
valdžia ir teisminė valdžia. Vykdomąją
valdžią įgyvendina šalies prezidentas ir
vyriausybė,

kurią

sudaro

Šaltinis: https://www.gouvernement.fr/en/coming-to-france

ministras

pirmininkas ir ministrai. Prancūzijoje ministerijų skaičius kinta – jo kitimą lemia į valdžią
atėjusi vyriausybė. Gairių rengimo metu Prancūzijoje buvo 16 ministerijų16.
Daugumos ministerijų oficialios interneto svetainės tarpusavyje yra skirtingos, tad
gyventojams aktualios informacijos suradimas gan komplikuotas. Oficialiose interneto
svetainėse naudojama daug ir ryškių spalvų, paveiksliukų, tad iš pirmo žvilgsnio galima
suabejoti, ar tai tikrai ministerijos oficiali interneto svetainė (žr. toliau esantį paveikslą).

16

Composition of the Government, prieiga per internetą: https://www.gouvernement.fr/en/composition-of-the-government
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5 paveikslas. Prancūzijos ministerijų oficialios interneto svetainės (1 – Teisingumo ministerija, 2 – Darbo
ministerija, 3 – Vidaus reikalų ministerija, 4 – Sporto ministerija)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijų interneto svetainėmis

Ministerijų oficialiose interneto svetainėse teikiama informacija, susijusi su ministerijų
kuruojamomis sritimis, pranešimams pateikti naudojama daug nuotraukų, įrašų, svetainės
neretai primena naujienų portalus. Kadangi ministerijų oficialios svetainės tarpusavyje
skirtingos, taip pat nėra standartizuota informacija, kuri turi būti pateikta interneto
svetainėje, informacijos paieška tampa sudėtinga bei imli laikui.
Prancūzijos Respublikos ekonomikos ir finansų ministerijos oficiali interneto svetainė iš
dalies primena struktūruotas Lietuvos ministerijų oficialias interneto svetaines, kuriose
informacija pateikiama gana aiškiai, svetainės nėra perkrautos pertekline informacija.
Prancūzijos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija iš kitų ministerijų išsiskiria dar
ir tuo, kad savo oficialioje interneto svetainėje aiškiai komunikuoja apie teikiamas ir / ar
administruojamas paslaugas (žr. toliau esantį paveikslą).
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6 paveikslas. Prancūzijos Respublikos ekonomikos ir finansų ministerijos oficialioje interneto svetainėje
pateikiamas paslaugų sąrašas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijos interneto svetaine

Pasirinkus galimybę peržiūrėti daugiau paslaugų (angl. See all services), pateikiama beveik
40 skirtingų paslaugų, kurios nėra grupuojamos nei pagal pobūdį (pvz., administracinės,
viešosios), nei pagal gavėjų grupes (pvz., gyventojams, verslui), priešingai nei dažniausiai
pasitaiko Lietuvoje. Pasirinkus paslaugą asmuo yra nukreipiamas į pasirinktą paslaugą
teikiančios institucijos oficialią interneto svetainę. Taigi iš esmės Prancūzijos Respublikos
ekonomikos ir finansų ministerija neteikia paslaugų, tačiau ji vykdo komunikaciją apie
administruojamas paslaugas – pateikia šių paslaugų sąrašą bei tiesiogiai nukreipia į
atsakingą instituciją.
Ministerijų oficialiose interneto svetainėse visa informacija pateikiama prancūzų kalba – tik
kelios ministerijos leidžia informaciją gauti kitomis užsienio kalbomis (anglų, ispanų,
vokiečių, arabų, kinų ir rusų). Kitų kalbų pasirinkimas galimas tik Prancūzijos Respublikos
Europos ir užsienio reikalų ministerijos, Prancūzijos Respublikos kultūros ministerijos ir
Prancūzijos Respublikos sporto ministerijos oficialiose interneto svetainėse.
Toliau esančiame paveiksle pateikiamas Prancūzijos Respublikos Europos ir užsienio
reikalų ministerijos oficialioje interneto svetainėje prancūzų ir anglų kalbomis vykdomos
komunikacijos pavyzdys. Pažymėtina, kad pradiniame puslapyje prancūzų kalba pateikiama
daugiau ir kitokių paslaugų nei anglų kalba.
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7 paveikslas. Informacija prancūzų ir anglų kalbomis Prancūzijos Respublikos Europos ir užsienio reikalų
ministerijos oficialioje interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijos interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, prancūzų ir anglų kalbomis pateikiama
informacija skiriasi – viršutiniame paveiksle (pažymėta nr. 1) galimi pasirinkimai
„Išvykimas į užsienį“, „Gyvenimas užsienyje“, „Atvykimas į Prancūziją“. Be šių trijų
paslaugų grupių pateikiama galimybė peržiūrėti daugiau paslaugų (pranc. Accéder à tous
nos services). Tuo tarpu antrame paveiksle (pažymėta nr. 2) pateikiamos trys paslaugų
grupės („Atvykimas į Prancūziją“, „Studijos Prancūzijoje“, „Investavimas Prancūzijoje“),
kurios skiriasi nuo prancūzų kalba įvardintų paslaugų grupių, taip pat nėra galimybės
peržiūrėti daugiau paslaugų.
Vertinant informacijos oficialiose ministerijų svetainėse prieinamumą visų poreikių ir
galimybių asmenims, nustatyta, kad tik dalies ministerijų oficialios interneto svetainės yra
pritaikytos asmenims, turintiems regos sutrikimų, pavyzdžiui, svetainės pritaikytos
silpnaregiams, galima keisti teksto dydį, tačiau svetainės nėra pritaikytos spalvų suvokimo
sutrikimą turintiems asmenims. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą informaciją, kad Prancūzijos
ministerijų oficialios interneto svetainės pasižymi paveikslų, nuotraukų bei spalvų gausa,
spalvų suvokimo sutrikimą turintiems asmenims informacijos priėjimas yra gan
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komplikuotas.
Prancūzijoje viešojo sektoriaus institucijų pagrindinė naudojama komunikacijos priemonė –
twitter socialinis tinklas. Net Prancūzijos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje
nurodant informaciją apie ministerijas – pateikiamas nukreipimas į ministerijų twitter
socialinio tinklo paskyras (žr. toliau esantį paveikslą).

8 paveikslas. Prancūzijos Respublikos Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje nukreipimas į ministerijų
socialinio tinklo twitter paskyras
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Ministerijos socialinio tinklo twitter paskyrose aktyviai komunikuoja su gyventojais
įvairiomis temomis – dažniausiai viešina pranešimus, susijusius su kuruojamomis sritimis
bei kitomis šalies aktualijomis. Pavyzdžiui, Prancūzijos Respublikos švietimo ministerija
aktyviai reaguoja į gyventojams rūpimus klausimus, vienas iš jų – mokinių egzaminai
koronaviruso pandemijos17 metu. Teikdama konsultacijas šia tema Prancūzijos Respublikos
švietimo ministerija socialinio tinklo twitter paskyroje patalpino pranešimą, skelbiantį, kad
socialinio tinklo Facebook paskyroje vyks tiesioginė transliacija, kurios metu gyventojams
bus pateikti atsakymai į visus jiems rūpimus klausimus (žr. toliau esantį paveikslą).
Gyventojai klausimus galėjo pateikti komentarų skiltyje po pranešimu, tiesioginės
transliacijos metu atsakymus pateikė Prancūzijos Respublikos švietimo ministras.

17

Svarbiausia informacija apie koronavirusą (COVID – 19), prieiga per internetą: https://koronastop.lrv.lt/lt/

Taikomojo pobūdžio studija „Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą gairės“

32

9 paveikslas. Prancūzijos Respublikos švietimo ministerijos pranešimas socialiniame tinkle twitter
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijos interneto svetaine

Be socialinio tinklo twitter ministerijos komunikacijai su gyventojais naudoja ir kitus,
Lietuvoje taipogi populiarius, socialinius tinklus – Linkedin, Facebook, Youtube, Instagram.
Prancūzijoje, kaip ir Lietuvoje, yra sukurtas elektroninis paslaugų portalas, ministerijų
interneto svetainėse pateikiama nuoroda į portalą, paslaugų portalo nuoroda pateikiama ir
Prancūzijos Respublikos Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje.
Paslaugų

portalas

informacijos

pateikimu

yra

panašus

į

Lietuvoje

naudojamą

administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą – Prancūzijos paslaugų portale
paslaugos taip pat sugrupuotos pagal svarbiausius gyvenimo įvykius (žr. toliau esantį
paveikslą).
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10 paveikslas. Prancūzijos paslaugų portalas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Paslaugų portale pasirinkus reikalingą paslaugą pateikiama dar konkretesnė informacija,
siekiant paslaugų gavėjui sudaryti sąlygas kuo greičiau ir tiksliau pasirinkti jam reikalingą
paslaugą (pvz., pasirinkus skiltį „Darbas“, informacija detalizuojama – reikalingas darbas;
reikalingas darbuotojas; ar domina privatus sektorius / viešasis sektorius; socialinės
garantijos ir pan.) (žr. toliau esantį paveikslą).

11 paveikslas. Prancūzijos paslaugų portalo skiltis „Darbas“ ir jame pateikiamas paslaugų detalizavimas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Ministerijoms pavaldžių įstaigų komunikacija apie teikiamas paslaugas iš dalies panaši į
Lietuvos ministerijoms pavaldžių įstaigų komunikaciją, kuri pateikiama paslaugas
grupuojant pagal galimas situacijas. Toliau esančiame paveiksle pateikiamas Neįgaliųjų
teisių ir autonomijos komisijos (pranc. Commission des droits et de l’autonomie des
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personnes handicapées) komunikacijos apie teikiamas paslaugas pavyzdys.

12 paveikslas. Neįgaliųjų teisių ir autonomijos komisijos komunikacija apie teikiamas paslaugas oficialioje
internete svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto pavyzdžio, Neįgaliųjų teisių ir autonomijos komisijos
oficialioje interneto svetainėje paslaugos, kaip ir Prancūzijos paslaugų portale, grupuojamos
pagal sritis (pvz., pasirenkant skiltį „Neįgalumas“ galima rinktis sritį kuri domina – studijos,
mokymai; darbas; sportas ir pan.).
Panaši komunikacija – pagal sritis – taikoma ir kitose viešojo sektoriaus įstaigose (žr. toliau
esantį paveikslą).

13 paveikslas. Prancūzijos techninio centro komunikacija apie teikiamas paslaugas oficialioje internete
svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Techninio centro atitikmuo Lietuvoje – VĮ Regitra. Techninio centro oficialioje interneto
svetainėje paslaugas galima rinktis pagal paslaugų gavėjų grupes arba pagal paslaugų
pobūdį. Teigiamai vertinama tai, kad komunikacija apie paslaugas vykdoma svetainių
viršutinėje dalyje – tokiu būdų asmuo, norintis gauti reikalingą paslaugą, negaišta laiko
paieškoms, visa informacija pateikiama jam gerai matomoje vietoje.
Ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse informaciją apie paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą galima gauti prancūzų ir anglų kalbomis. Pastebėtina, kad dažnu
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atveju įstaigų oficialiose svetainėse informacija prieinama tik prancūzų kalba.
Vertinant ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse pateikiamos
informacijos prieinamumą visų poreikių ir galimybių asmenims, nustatyta, kad dažniausiai
svetainės nėra pritaikytos tokiems asmenims – oficialiose interneto svetainėse nėra
galimybių padidinti / sumažinti tekstą, pasirinkti kontrastingas spalvas.
Atsižvelgiant į tai, kad Prancūzija turi paslaugų portalą, viešojo sektoriaus įstaigose,
ypatingai ministerijose, nėra daug komunikuojama apie teikiamas ir / ar administruojamas
paslaugas. Iš 16 ministerijų tik Prancūzijos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijos oficialioje interneto svetainėje aiškiai ir konkrečiai įvardintos teikiamos ir / ar
administruojamos paslaugos. Šioje ministerijoje komunikacija apie paslaugas vykdoma
tiesiog pateikiant paslaugų sąrašą jų negrupuojant – pažymėtina, kad Lietuvos ministerijos
dažniausiai grupuoja paslaugas pagal pobūdį (pvz., viešosios / administracinės) arba pagal
paslaugų gavėjų grupes (pvz., gyventojai; verslas; ieškantys darbo; ieškantys darbuotojų ir
pan.). Pasirinkus reikiamą paslaugą asmuo nukreipiamas į paslaugų portalą. Prancūzijos
paslaugų portale paslaugos grupuojamos pagal svarbiausius gyvenimo įvykius, paslaugų
gavėjų grupes.
Vertinant galimybę ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse
informaciją apie teikiamas / administruojamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą gauti ne
tik prancūzų kalba, bet ir kitomis užsienio kalbomis, nustatyta, kad tokią galimybę užtikrina
tik dalis institucijų bei įstaigų.
Atsižvelgiant į viešojo sektoriaus institucijų oficialių interneto svetainių pritaikymą skirtingų
poreikių ir galimybių asmenims, nustatyta, kad dažnu atveju svetainės nėra pritaikytos
neįgaliesiems, ypatingai regos sutrikimų turintiems asmenims. Vos kelių ministerijų
oficialiose interneto svetainėse sudaryta galimybė informaciją gauti silpnaregiams
asmenims, tačiau spalvingose svetainėse informacija gauti sudėtinga asmenims, turintiems
spalvų suvokimo sutrikimą ar neregiams.
Viešojo sektoriaus institucijos itin aktyviai komunikuoja socialiniuose tinkluose, daugiausiai
komunikuojama twitter bei Facebook socialiniuose tinkluose. Čia pateikiamos įvairios
naujienos, aktualijos susijusios su kuruojama sritimi.
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Estija
Estijoje, kaip ir Lietuvoje, ministerijos
atsakingos už politikos formavimą, o joms
pavaldžios
Šaltinis: https://www.telegraph.co.uk/travel/untappeddestinations/escapism-in-estonia/

institucijos

įgyvendinimą.

Kaip

–

už

politikos

minėta

skyriuje

„Komunikacijos apie įstaigų teikiamų /

administruojamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimą poreikis“, Estijos Vyriausybės
komunikacijos vadove pateikiamos rekomendacijos komunikacijai internete. Komunikacijai
internete išskiriami keli pagrindiniai principai, kurie pateikiami toliau esančioje lentelėje.
1 lentelė. Komunikacijos internete principai pateikiami Estijos komunikacijos vadove
Nr.
Principas
Detalizavimas
Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokį socialinės medijos kanalą naudoja
tikslinė grupė, kurią įstaiga nori pasiekti komunikuodama. Kadangi
įvairūs socialinės medijos kanalai suteikia gyventojams galimybę
1.
Klausyk
bendrauti, išsakyti savo nuomonę bei būti išgirstiems, komunikacija
socialinės medijos kanaluose yra efektyvesnė nei įstaigos oficialioje
interneto svetainėje.
Informacija turi būti teikiama periodiškai, pasirenkant tokį dažnumą,
kuris tiktų konkrečiam pasirinktam socialinės medijos kanalui.
Pranešimų skaičius gali kisti priklausomai nuo susidariusios situacijos
(pvz., krizinė situacija) ar įstaigai artimos temos aktualumo kituose
2.
Kalbėk
komunikacijos kanaluose. Pranešimai turi būti aiškūs, vengti naudoti
oficialią kalbą, papildyti garso ir / ar vaizdo medžiaga.
Vengti keliuose komunikacijos kanaluose naudoti automatizuotus
pranešimus – jie turi būti pritaikyti konkrečiam kanalui.
Kadangi dauguma socialinės medijų kanalų sudaro galimybes
vartotojams reaguoti į pranešimus (pvz., dalintis su kitais, komentuoti),
pranešimą pateikusi įstaiga turi užtikrinti, kad į klausimus ir
komentarus būtų operatyviai reaguojama ir atsakymai pateikiami kuo
3.
Dalyvauk
greičiau.
Taip pat įstaiga turėtų stebėti kitas komunikacijos priemones, kuriose
gali atsirasti su įstaigos veikla ir / ar pateiktais pranešimais susijusi
informacija. Toks stebėjimas padeda sustabdyti dezinformacijos
sklidimą.
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis Estijos Vyriausybės komunikacijos vadovu

Atkreiptinas dėmesys, kad Estijos Vyriausybės komunikacijos vadove pateikiamos
bendrinės komunikacijos rekomendacijos – nėra nurodoma, kaip įstaigos turėtų komunikuoti
pateikiant specifinę informaciją, pavyzdžiui, nėra nurodoma, kokią, kada ir kaip pateikti
informaciją, susijusią su teikiamomis / administruojamomis paslaugomis ir gyventojų
aptarnavimu. Tačiau pateiktas rekomendacijas galima pritaikyti komunikuojant bet kuriuo
klausimu ir bet kuria komunikacijos priemone.
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Ministerijų oficialiose interneto svetainėse gan retai sutinkama skiltis apie paslaugas ar kita
informacija, susijusi su paslaugomis. Tačiau visų ministerijų oficialiose interneto svetainėse
pateikiama nuoroda į e-estonia.com ir eesti.ee. Pirmoji nuoroda pateikia Estijos kėlimosi į
„debesis“ procesą. Dar nuo 2000-ųjų metų Estija nuosekliai siekia tapti pažangiausia ir
inovatyviausia Šiaurės Europos šalimi. E-estonia.com nurodoma, kad net 99 proc. paslaugų
yra teikiama elektroniniu būdu, 99 proc. gyventojų turi ID korteles, kurių pagalba gali
prisijungti prie visų nacionalinių šalies sistemų18.
Antroji nuoroda – eesti.ee – nukreipia į elektroninių paslaugų portalą. Tiesa, komunikacija
apie elektroninių paslaugų portalą ministerijų oficialiose svetainėse gali skirtis (žr. žemiau
esantį paveikslą).

14 paveikslas. Estijos ministerijų oficialiose interneto svetainėse pateikiama informacija apie elektroninių
paslaugų portalą (1 – Teisingumo ministerija, 2 – Apsaugos ministerija, 3 – Aplinkos ministerija)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijų interneto svetainėmis

Aukščiau pateiktame paveiksle matyti, kad visos ministerijos komunikuodamos apie
elektroninių paslaugų portalą pateikia trumpą portalo aprašymą, Estijos Respublikos
apsaugos ir Estijos Respublikos aplinkos ministerijos pateikia šiek tiek labiau detalizuotą
informaciją, tačiau ji pateikiama skirtingai – Apsaugos ministerija informaciją pateikia
papunkčiui, Aplinkos ministerija – informaciją nurodo pastraipoje. Apsaugos ministerija
pateikia nukreipimą į pagrindinį elektroninių paslaugų portalo puslapį, Aplinkos ministerija
pateikia du pasirinkimus – gyventojai gali jungtis prie paslaugų pagal temas (vaikai,
neįgalieji, senjorai, paaugliai, darbingo amžiaus gyventojai) arba pagal konkrečias
paslaugas.
Elektroninių paslaugų portalas panašus į Lietuvoje naudojamą administracinių ir viešųjų

18

E-estonia, prieiga per internetą: https://e-estonia.com/#timeline
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elektroninių paslaugų portalą epaslaugos.lt (žr. toliau esantį paveikslą).

15 paveikslas. Elektroninių paslaugų portalai Estijoje (1) ir Lietuvoje (2)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Vis labiau į elektroninę erdvę perkeliant paslaugas, Estija ir toliau mažina tiesioginį kontaktą
tarp paslaugų teikėjų ir aptarnaujamų gyventojų – ministerijos pradėjo naudoti virtualų
asistentą „Suve“ (žr. toliau esantį paveikslą).

16 paveikslas. Virtualaus asistento naudojimas gyventojų aptarnavimui Estijos Respublikos kultūros
ministerijos oficialioje interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Virtualių asistentų naudojimas paplitęs ir Lietuvoje, tačiau šis įrankis dažniau naudojamas
internetinėse parduotuvėse. Atsižvelgiant į Estijos siekį viską, ką galima, perkelti į
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elektroninę erdvę, toks įrankis gyventojų aptarnavimui vertinamas teigiamai, ypatingai
atsižvelgiant į tai, kad net 92 proc. gyventojų reguliariai naudojasi internetu19 – Lietuvoje
kasdien internetu naudojasi 73 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų20.
Ministerijos savo oficialių interneto svetainių naujienų skiltį dažniausiai išnaudoja
pateikdamos ministrų bei viceministrų darbotvarkes, pvz., įvykę ir / ar planuojami vizitai,
susitikimai ir pan. – informaciją apie teikiamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą šioje
skiltyje gan sudėtinga rasti, čia teikiama oficiali informacija, susijusi su ministerijų vykdoma
veikla.
Visų ministerijų oficialiose interneto svetainėse informaciją galima gauti ne tik estų kalba,
bet ir kitomis užsienio kalbomis – dažniausiai anglų kalba, kelių ministerijų svetainėse
informacija pateikiama ir rusų kalba. Kaip ir dažnu kitų šalių atžvilgiu, informacija oficialia
šalies kalba bei užsienio kalba skiriasi – daugiau ir išsamiau informacija pateikiama oficialia
kalba (žr. toliau esantį paveikslą).

17 paveikslas. Informacijos pateikimas estų ir anglų kalba Estijos Respublikos gynybos ministerijos oficialioje
interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo (pažymėta nr. 1), greitoje paieškoje (est. Leia
kiirelt) pateikiama daugiau galimų pasirinkimų, palyginti su anglų kalba prieinama

19

e-estonia facts, prieiga per internetą: https://e-estonia.com/wp-content/uploads/e-estonia-facts-20-03-05.pdf
Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose, prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/informaciniaipranesimai?articleId=6545199
20
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informacija (pažymėta nr. 2). Nors ministerijų oficialiose interneto svetainėse ne visą
informaciją galima gauti užsienio kalba, tačiau interneto naršyklėje esanti galimybė išversti
informaciją į anglų kalbą sudaro galimybes ir užsienio kalba kalbantiems asmenims gauti
bent dalį informacijos, kadangi automatinis vertėjas ne visuomet tinkamai išverčia.
Visų ministerijų oficialiose interneto svetainėse yra informacijos prieinamumo skiltis (žr.
toliau esantį paveikslą).

18 paveikslas. Informacijos prieinamumo skiltis Estijos Respublikos ekonomikos ir komunikacijos ministerijos
oficialioje interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Prieinamumo skiltyje pateikiama informacija apie ministerijų oficialių interneto svetainių
pritaikymą neįgaliesiems, vadovaujantis Pasaulinio saityno konsorciumo parengtomis
Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijomis21. Pagal rekomendacijas
pritaikytos interneto svetainės užtikrina informacijos prieinamumą asmenims, turintiems
regėjimo, klausos, kalbos, suvokimo, fizinių arba kitų negalių.
Komunikacijai su gyventojais ministerijos taip pat naudoja ir socialinius tinklus – Facebook,
Instagram, Youtube, twitter. Naudojant socialinius tinklus pasiekiama platesnė auditorija bei
atsižvelgiant į interneto naudojimo Estijoje paplitimą, ministerijos socialiniuose tinkluose
yra aktyvios – įvairūs pranešimai skelbiami bent kas porą dienų. Nors ministerijos iš esmės
paslaugų neteikia, socialiniuose tinkluose galima rasti pranešimų, susijusių su ministerijų
kuruojamų sričių naujienomis. Toliau esančiame paveiksle pateikiamas Estijos Respublikos
kultūros ministerijos Facebook socialiniame tinkle patalpintas pranešimas apie galimybę
skaityti elektronines knygas prisijungus prie bibliotekos.

21

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo
31 d. įsakymu Nr. T-40 patvirtintos Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, prieiga per internetą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.450397
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19 paveikslas. Estijos Respublikos kultūros ministerijos pranešimas socialiniame tinkle Facebook
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, socialiniame tinkle pateikiama trumpa žinutė su
esmine informacija, kartu pridedamas nukreipimas į oficialią informaciją.
Vertinant ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialias interneto svetaines nustatyta, kad tik
dalies įstaigų svetainės vizualiai atrodo taip pat, kaip ir ministerijų oficialios interneto
svetainės (žr. toliau esantį paveikslą).

20 paveikslas. Estijos ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialios interneto svetainės (1 – Estijos Respublikos
kelių administracija, 2 – Estijos Nedarbo draudimo fondas)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Nors, kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, pavaldžių įstaigų oficialios svetainės yra
skirtingos, tačiau paslaugos gali būti nesudėtingai identifikuojamos, pavyzdžiui, tiek Estijos
Respublikos kelių administracijos oficialioje interneto svetainėje paslaugos (vairuotojai,
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transportas priemonės, keliai, viešasis transportas), tiek Estijos Nedarbo draudimo fondo
oficialioje interneto svetainėje paslaugos (darbo paieška, darbas ir studijos, darbingumas ir
pan.) pateikiamos svetainės viršutinėje dalyje grupuojant jas pagal sritis.
Kaip ir ministerijų atveju, pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse informaciją apie
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą galima gauti ne tik estų, bet ir anglų kalbomis, dalis
įstaigų informaciją teikia ir rusų kalba.
Oficialiose interneto svetainėse, kurios vizualiai atrodo kaip ministerijų oficialios interneto
svetainės, kaip ir ministerijų atveju yra skiltis „Prieinamumas“, kurioje pateikiama
informacija apie svetainės pritaikymą įvairių poreikių ir galimybių asmenims. Estijos
Nedarbo draudimo fondo oficiali interneto svetainė yra pritaikyta regos sutrikimų turintiems
asmenims ir kurtiems bei neprigirdintiems asmenims.
Regos sutrikimų turintys asmenys Estijos Nedarbo draudimo fondo oficialioje interneto
svetainėje gali keisti pateikiamos informacijos tekstų dydį, tarpų tarp eilučių dydį,
informacijos pateikimo būdą (pvz., geltonas tekstas juodame fone, baltas tekstas mėlyname
fone ir pan.) (žr. toliau esantį paveikslą).

21 paveikslas. Estijos Nedarbo draudimo fondo oficialios interneto svetainės pritaikymas regos sutrikimų
turintiems asmenims
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kurtiems bei neprigirdintiems asmenims Estijos Nedarbo draudimo fondo oficialioje
interneto svetainėje pateikiama keliolika trumpų vaizdo įrašų, kuriuose pateikiama
informacija apie karjeros konsultacijas, darbo paieškas, mokymus ir pan. Pažymėtina, kad
informacija pateikiama tik estų kalba – interneto svetainėje pasirinkus anglų kalba dalis
teksto vis tiek prieinamas tik estų kalba kalbantiems asmenims.
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Kaip ir Estijos ministerijos, joms pavaldžios įstaigos komunikacijai naudoja tokius pačius
socialinius tinklus – Facebook, twitter, Instagram, Youtube. Informacija apie paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą dažniausiai pateikiama socialiniame tinkle Facebook, pranešimai
būna trumpi, konkretūs, papunkčiui išskiriant esminius akcentus, pateikiama nuoroda, kur
galima rasti daugiau informacijos, pranešimai taip pat papildyti vizualiai (žr. toliau esantį
paveikslą).

22 paveikslas. Estijos mokesčių ir muitų valdybos pranešimas socialiniame tinkle
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Aukščiau esančiame paveiksle pateikiamas Estijos mokesčių ir muitų valdybos
komunikacijos Facebook socialiniame tinkle pavyzdys. Pranešime pateikiama informacija
apie pajamų deklaravimo termino oficialią pabaigą, tačiau informuojama, kad tiek
popieriniu, tiek elektroniniu variantais pajamų deklaravimo terminas dėl nepaprastosios
padėties22 yra pratęsiamas dviem mėnesiams. Pranešime taip pat yra nuoroda, kur apie
pajamų deklaravimą pateikiama daugiau informacijos. Prie pranešimo esančiame
paveiksliuke pateikiama pajamų deklaravimo statistika – nurodyta, kad jau pateikta 707
tūkst. deklaracijų, iš kurių 98 proc. pateikta elektroniniu būdu, grąžintina suma siekia 170
mln. Eur, iš kurių jau 43 mln. Eur grąžinta, 127,5 tūkst. asmenų pasirinko gautinas sumas
paaukoti. Iš pateikiamo pranešimo gyventojai gali lengvai identifikuoti, ar pateikiama

22

2020 m. kovo 13 d. dėl koronaviruso pandemijos Estijoje paskelbta nepaprastoji padėtis
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informacija jiems aktuali.
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma paslaugų yra suteikiamos elektroniniu būdu ir 99 proc.
gyventojų turi galimybę prisijungti prie elektroninio paslaugų portalo, naudotis jame
esančiomis paslaugomis bei į tai, kad link siekio tapti pažangiausia šalimi Šiaurės Europoje
Estija kryptingai juda jau 20 metų, viešojo sektoriaus įstaigos komunikaciją apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą pagrinde vykdo Facebook
socialiniame tinkle. Pateikiami pranešimai būna konkretūs, nurodoma, apie kokią paslaugą
komunikuojama, jeigu paslauga teikiama konkretų laiką – nurodomi paslaugos galiojimo
terminai. Pranešimuose taip pat pateikiama nuoroda, kuria pasinaudojus galima rasti
detalesnę informaciją. Siekiant labiau atkreipti paslaugų gavėjų dėmesį, pranešimai
papildomi paveiksliukais, kuriuose pateikiama sutrumpinta pranešimo pagrindinė žinutė.
Tiek ministerijų, tiek joms pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse informacija
pateikiama oficialia šalies kalba, užsienio kalbomis kalbantys asmenys informaciją gali gauti
anglų kalba, kai kuriose svetainėse ir rusų kalba. Pažymėtina, kad kaip ir kitų užsienio šalių
atžvilgiu, ne visa estų kalba pateikiama informacija yra pateikiama ir užsienio kalbomis.
Visų ministerijų oficialios interneto svetainės pritaikytos įvairių poreikių ir galimybių
asmenims, geriausiai svetainės pritaikytos regos sutrikimų turintiems asmenims, tačiau kai
kurių įstaigų oficialiose interneto svetainėse informacija pateikiama gestų kalba, tad kurti ar
neprigirdintys asmenys gali gauti detalesnę informaciją.

Kroatija
Kroatijoje vykdomąją valdžią įgyvendina
Kroatijos

prezidentas

ir

Vyriausybė.

Skirtingas sritis kuruoja 20 ministerijų.
Šaltinis: https://medium.com/q-software/why-croatia-3582a8d9a18e

Beveik visų ministerijų oficialios interneto
svetainės yra vienodos, tad gyventojams paprasčiau rasti reikalingą informaciją. Tarp visų
ministerijų oficialių interneto svetainių išvaizda ir informacijos išdėstymu išsiskiria
Kroatijos Respublikos užsienio ir Europos reikalų ministerija bei Kroatijos Respublikos
kultūros ministerija (žr. toliau esantį paveikslą, kairėje pusėje pateikiamos šabloninės
ministerijų oficialios interneto svetainės, dešinėje – Kroatijos Respublikos užsienio ir
Europos reikalų ministerijos bei Kroatijos Respublikos kultūros ministerijos).
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23 paveikslas. Kroatijos ministerijų oficialios interneto svetainės (1 – Kroatijos Respublikos teisingumo
ministerija, 2 – Kroatijos Respublikos kultūros ministerija, 3 – Kroatijos Respublikos veteranų reikalų
ministerija, 4 – Kroatijos Respublikos užsienio ir Europos reikalų ministerija)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Pagrindinė informacija, kuri pateikiama ministerijų oficialiose svetainėse – su ministerijų
sritimi bei su šalies ir pasaulio aktualijomis susijusios naujienos. Visų ministerijų oficialiose
interneto svetainėse – tiek šabloninėse, tiek išsiskiriančiose – viršuje pateikiama parinkčių
juosta, kurioje gyventojai gali pasirinkti juos dominančią informaciją (žr. toliau esantį
paveikslą).

24 paveikslas. Kroatijos ministerijų oficialiose interneto svetainėse pateikiama informacija (1 – Kroatijos
Respublikos finansų ministerija, 2 – Kroatijos Respublikos žemės ūkio ministerija)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, parinkčių juostoje pateikiama informacija tarp
skirtingų ministerijų gali skirtis, tačiau visos ministerijos, kaip pagrindines temas, nurodo
naujienas, informaciją apie ministeriją, prieiga prie informacijos (čia pateikiamos
informacinės sistemos, ataskaitos, tyrimai ir pan.), kontaktus. Nors parinkčių juostoje
ministerijos gali nurodyti skirtingas temas, visgi dauguma temų kartojasi, taip stengiamasi
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neteikti perteklinės informacijos ir išskirti tik pagrindinę informaciją, kuri būtų aktuali
paslaugų gavėjams ir gyventojams.
Parinkčių juostoje pasirinkus „Susijusios temos“ (angl. Featured topics) pateikiamas su
ministerijų veiklą susijusių temų sąrašas, kurios gali būt aktualios gyventojams. Pavyzdžiui,
Kroatijos Respublikos mokslo ir švietimo ministerija šioje skiltyje pateikia tokias temas,
kaip „Mokslas“, „Švietimas“, „Nuotolinis mokymasis – klausimai ir atsakymai“, „Studijos
Kroatijoje“, „Vyriausybės stipendijos“ ir pan.23 Pasirinkus dominančią temą asmeniui
pateikiama daugiau informacijos dominančia tema arba asmuo nukreipiamas į ministerijos
kuruojamą interneto svetainę.
Komunikacijos apie teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą ministerijų oficialiose
interneto svetainėse būdas – nuorodų į elektroninių paslaugų portalus pateikimas (žr. toliau
esantį paveikslą).

25 paveikslas. Nukreipimas į elektroninių paslaugų portalą Kroatijos ministerijų oficialiose interneto
svetainėse (1 – Kroatijos Respublikos gynybos ministerija, 2 – Kroatijos Respublikos mokslo ir švietimo
ministerija, 3 – Kroatijos Respublikos sveikatos ministerija)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Pažymėtina, kad Estijos ministerijos taiko tokį patį būdą, tačiau dauguma Estijos ministerijų
pateikia ne tik nuorodą į elektroninių paslaugų portalą, bet šalia nuorodos pateikia trumpą,
konkrečią informaciją apie paslaugų portalą bei jo galimybes (žr. Estijos analizę).
Kroatijos ministerijų oficialiose interneto svetainėse informacija pateikiama kroatų kalba,
kuri yra oficiali šalies kalba. Iš 20 ministerijų tik 8 ministerijų (40 proc.) oficialiose
interneto svetainėse yra galimybė informacija gauti užsienio kalba (anglų). Tačiau
pastebima, kad nors dalis ministerijų sudaro galimybė informacija gauti ir užsienio kalba,

23

Ministry of Science and Education, Featured topics, prieiga per internetą: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/11
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kroatų ir užsienio kalbomis pateikiama informacija skiriasi (žr. toliau esantį paveikslą).

26 paveikslas. Informacija kroatų ir anglų kalbomis Kroatijos Respublikos finansų ministerijos oficialioje
interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Vertinant ministerijų oficialiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos prieinamumą
skirtingų poreikių ir galimybių asmenims nustatyta, kad 18 ministerijų oficialios interneto
svetainės yra pritaikytos spalvos suvokimo sutrikimų ir regos sutrikimų turintiems
asmenims. Pažymėtina, kad pritaikytos tos interneto svetainės, kurios tarpusavyje vizualiai ir
informacijos pateikimu yra vienodos, tad galima daryti prielaidą, kad pagal šabloną sukurtos
interneto svetainės yra geriau pritaikytos skirtingų poreikių ir galimybių asmenims.
Vykdydamos komunikaciją Kroatijos ministerijos naudoja populiarius, kitų šalių ministerijų
taip pat naudojamus, socialinius tinklus, tokius, kaip Facebook, twitter, Youtube, Instagram,
Linkedin, bei mažiau žinomus, tokius kaip Flickr (čia talpinamos nuotraukos iš ministerijų
renginių), Scribd (čia talpinami įvairūs leidiniai, kurių elektronines versijas gyventojai gali
atsisiųsti).
Socialiniuose tinkluose ministerijos dalinasi naujienomis, susijusiomis su ministerijų
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kuruojamomis sritimis. Toliau esančiame paveiksle pateikiamas Kroatijos Respublikos
žemės ūkio ministerijos (kairėje) pranešimas apie Europos Komisijos sprendimą padidinti
paramą Kroatijos žuvininkystės sektoriui, Kroatijos Respublikos gynybos ministerija savo
Facebook paskyroje dalijasi sveikinimu sportininkams (dešinėje).

27 paveikslas. Kroatijos ministerijų socialinio tinklo Facebook pranešimai
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų pavyzdžių, ministerijos socialiniuose tinkluose dalijasi
įvairaus pobūdžio pranešimais, kurie būna papildyti straipsniais ar nuotraukomis.
Socialiniuose tinkluose nėra komunikuojama apie teikiamas ir / ar administruojamas
paslaugas.
Daugumos ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialios interneto svetainės šabloninės –
išlaikomas toks pats informacijos išdėstymas, kaip ir ministerijų oficialiose svetainėse, taip
užtikrinama, kad gyventojai greičiau ir lengviau rastų jiems aktualią informaciją. Kitokią
oficialią interneto svetainę naudoja Kroatijos užimtumo tarnyba. Informacija apie paslaugas
Kroatijos užimtumo tarnyboje komunikuojama suskirsčius paslaugas pagal galimas gavėjų
grupes (pvz., darbuotojai; darbdaviai, viešasis sektorius) (žr. toliau esantį paveikslą).
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28 paveikslas. Kroatijos užimtumo tarnybos komunikacija apie paslaugas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kiekvienoje paslaugų gavėjų grupėje pateikiamas sąrašas aktualių paslaugų, kurias
pasirinkęs asmuo nukreipiamas į interneto svetainę, kurioje gali pasinaudoti pasirinkta
paslauga.
Vertinant informacijos užsienio kalba prieinamumą ministerijoms pavaldžių įstaigų
oficialiose interneto svetainėse, nustatyta, kad užsienio kalba kalbantiems asmenims
informacija dažnu atveju yra prieinama tose svetainėse, kurios vizualiai ir informacijos
pateikimo yra tokios pačios, kaip ir ministerijų oficialios interneto svetainės. Kaip ir
ministerijų atveju, pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse informacija išsamiau
pateikiama kroatų kalba.
Labiausiai komunikuojama informacija apie paslaugas – paslaugų portalas, kurio nuoroda
pateikiama Kroatijos vyriausybės, ministerijų, kai kurių pavaldžių institucijų oficialiose
interneto svetainėse. Asmenys, norintys prisijungti prie paslaugų portalo, pirmiausia turi
užsiregistruoti sistemoje „e-Citizens“. „E-Citizens“ sistema buvo sukurta siekiant
modernizuoti, supaprastinti ir pagreitinti komunikaciją tarp gyventojų ir viešojo sektoriaus
bei padidinti viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą.
Paslaugų portale paslaugas galima grupuoti pagal temas, pagal paslaugą teikiančias
institucijas arba pagal abėcėlę (žr. toliau esantį paveikslą).
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29 paveikslas. Kroatijos paslaugų portale paslaugų grupavimas pagal temą
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Paslaugų grupavimas iš esmės panašus, kaip ir kitų šalių paslaugų portaluose – paslaugos
grupuojamos pagal gyvenimo įvykius (pvz., šeima, išsilavinimas, transporto priemonės ir
pan.). Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, daugumą paslaugų pasirinkus paslaugų
gavėjas yra nukreipiamas į paslaugos teikėjo svetainę, kurioje norint gauti paslaugą asmuo
turi būti prisijungęs per „e-Citizen“ sistemą, kad galėtų patvirtinti savo tapatybę.
Kroatijoje, kaip ir kitose užsienio šalyse, ministerijos savo oficialiose interneto svetainėse
dažniausiai nekomunikuoja apie teikiamas / administruojamas paslaugas, neretai net
nenurodo pavaldžių įstaigų, kurios, įgyvendindamos politiką formuojančių institucijų
tikslus, gyventojams teikia paslaugas bei juos aptarnauja. Interneto svetainėse, kuriose
įvardinamos teikiamos paslaugos – šios būna grupuojamos pagal paslaugų gavėjų grupes,
paslaugų portale paslaugos grupuojamos kaip ir kitose analizuotose šalyse – pagal gyvenimo
įvykius.
Užsienio kalba kalbantiems asmenims labiausiai pritaikytos vizualiai ir informacijos
pateikimu vienodos ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų oficialios interneto svetainės.
Tačiau, kaip ir kitų šalių atžvilgiu, šalies valstybine kalba bei užsienio kalba pateikiama
informacija dažniausiai skiriasi. Vizualiai ir informacijos pateikimu vienodos svetainės
prieinamos ir spalvos suvokimo sutrikimus ar regos sutrikimus turintiems asmenims.
Socialiniuose tinkluose institucijos taip pat aktyvios, tačiau keliami pranešimai susiję su
įstaigų veikla ir / ar aktualijomis šalyje, tačiau nėra komunikuojama apie paslaugas.

Taikomojo pobūdžio studija „Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą gairės“

51

Šveicarija
Šveicarijoje
įgyvendinama

politinė

sistema

trimis

lygiais:

konfederacijos, kantonų ir seniūnijų24.
Kiekvienas lygmuo turi savo įstatymų
leidžiamąją valdžią, vykdomąją valdžią ir

Šaltinis:
https://www.brightwaterholidays.com/us/destinations/europe/switzerland/

teisminę valdžią.
Konfederacijos lygmeniu įgyvendinama ta veikla, kurios atskirai negali vykdyti kantonai ir /
arba veikla, kuriai reikalingas vieningas reguliavimas. Konfederacija atsakinga už tokias
sritis, kaip užsienio politika, gynyba, energetika, saugumas ir kt.
Konfederacijos lygmeniu vykdomoji valdžia priklauso Šveicarijos Federalinei Tarybai, kurią
sudaro 7 nariai, iš kurių kiekvienas vadovauja vienam iš septynių Federalinės
administracijos departamentų25.
Šveicarijos Federalinės Tarybos oficialioje interneto svetainėje pateikiama informacija apie
tarybą, jos narius, departamentus, pateikiamos aktualios naujienos bei pranešimai,
pateikiama nuoroda į paslaugų portalą.
Kiekvienas departamentas turi savo oficialias interneto svetaines, kurios vizualiai atrodo
panašios, tačiau informacijos pateikimas kartais skiriasi (žr. toliau esantį paveikslą).

24

Switzerland. Main Executive and Legislative Bodies, prieiga per internetą: https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/main-executive-and-legislative-bodies-115_en
25
Federalinės administracijos departamentai: Federalinis užsienio reikalų departamentas; Federalinis vidaus reikalų
departamentas; Federalinis teisingumo ir policijos departamentas; Federalinis gynybos, civilinės saugos ir sporto
departamentas; Federalinis finansų departamentas; Federalinis ekonomikos, švietimo ir tyrimų departamentas; Federalinis
aplinkos, transporto, energetikos ir ryšių departamentas.
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30 paveikslas. Šveicarijos Federalinių departamentų oficialios interneto svetainės (1 – Federalinis užsienio
reikalų departamentas; 2 – Federalinis teisingumo ir policijos departamentas; 3 – Federalinis vidaus reikalų
departamentas; 4 – Federalinis ekonomikos, švietimo ir tyrimų departamentas)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetainėmis

Departamentų oficialiose interneto svetainėse nėra nurodomos teikiamos / administruojamos
paslaugos, tačiau visi departamentai pateikia pavaldžių institucijų sąrašus. Pagrindinė
informacija, kuri pateikiama departamentų oficialiose interneto svetainėse, iš esmės
nesiskiria nuo kitų užsienio šalių vykdomosios valdžios institucijų pateikiamos informacijos
– informacija apie instituciją, kuruojamą sritį, naujienos. Kai kurie departamentai dalį savo
oficialių interneto svetainių skiria socialinių tinklų pranešimams (žr. toliau esantį paveikslą).

31 paveikslas. Šveicarijos Federalinio aplinkos, transporto, energetikos ir ryšių departamento oficiali interneto
svetainė
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Iš visų departamentų oficialių interneto svetainių išsiskiria Federalinis užsienio reikalų
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departamentas, kuris asmenims aktualią informaciją pateikia kitaip, palyginti su kitais
departamentais (žr. toliau esantį paveikslą).

32 paveikslas. Šveicarijos Federalinio užsienio reikalų departamento oficiali interneto svetainė
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Pasirinkus dominančią temą pateikiama išsamesnė informacija. Pavyzdžiui, pasirinkus temą
„Kelionės į užsienį“ (angl. Trip abroad), pateikiamas šalių sąrašas, pasirinkus šalį
pateikiama visa keliaujantiems aktuali informacija (pvz., vizos poreikis, patarimai, šalies
nusikalstamumo lygis, naudingos nuorodos ir pan.).
Visų septynių Šveicarijos Federalinių departamentų oficialios interneto svetainės prieinamos
5 kalbomis – vokiečių, prancūzų, italų, retoromanų ir anglų. Nors kalbų pasirinkimas platus,
tačiau pažymėtina, kad visos kalbos, išskyrus anglų kalbą, yra Šveicarijos valstybinės
kalbos. Kaip ir kitų šalių atvejais, skirtingomis šalies valstybinėmis kalbomis pateikiama
informacija tarpusavyje nesiskiria, tačiau užsienio kalba pateikiama informacija pateikiama
ne taip išsamiai.
Pagrindiniai socialiniai tinklai, kuriais departamentai vykdo komunikaciją – twitter,
Instagram, Youtube. Pažymėtina, kad Šveicarijos Federaliniai departamentai komunikacijai
nenaudoja Facebook socialinio tinklo, nors kitose užsienio šalyse šis socialinis tinklas yra
dažniausia komunikacijos priemonė. Atkreiptinas dėmesys, kad neretai departamentai savo
oficialiose interneto svetainėse nurodo ne tik institucijos socialinio tinklo paskyrą, bet ir
institucijos vadovo.
Departamentams pavaldžių institucijų oficialios interneto svetainės vizualiai atrodo taip pat,
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kaip ir departamentų. Pavaldžios įstaigos savo oficialiose interneto svetainėse pateikia
pagrindinę informaciją (pvz., informacija apie įstaigą, naujienos, su veikla susijusi
informacija ir pan.), kartais yra išskiriama ir paslaugų skiltis (žr. toliau esantį paveikslą).

33 paveikslas. Šveicarijos Federalinė terapinių produktų agentūra
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, Šveicarijos Federalinė terapinių produktų
agentūra, kuri yra atsakinga už terapinių produktų kokybę ir saugos priežiūrą, savo
oficialioje interneto svetainėje turi paslaugų skiltį. Pasirinkus šią skiltį pateikiamas galimų
paslaugų sąrašas, paslaugos yra grupuojamos (žr. toliau esantį paveikslą).

34 paveikslas. Šveicarijos Federalinės terapinių produktų agentūros oficialioje interneto svetainėje pateikiamos
paslaugos
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo – svetainėje pateikiamas asmenims potencialiai
aktualių paslaugų sąrašas, nenurodant jokios detalesnės informacijos. Pasirinkus paslaugą
dažniausiai pateikiama nuoroda, kurioje galima rasti detalesnę informaciją apie pasirinktą
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paslaugą.
Pažymėtina, kad departamentams pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse, kurios
atrodo taip pat, kaip ir departamentų svetainės, galimas valstybinių kalbų bei užsienio kalbos
pasirinkimas. Interneto svetainėse, kuriose nėra galimybės pasirinkti kalbą, informacija
prieinama tik vokiečių kalba.
Nors nei departamentų, nei departamentams pavaldžių institucijų oficialiose interneto
svetainėse nėra komunikuojama apie paslaugų portalą, tačiau nuorodą į šį portalą galima
rasti Šveicarijos Federalinės Tarybos oficialioje interneto svetainėje.
Šveicarijos paslaugų portale paslaugos grupuojamos pagal abėcėlę ir pagal sritis (žr. toliau
esantį paveikslą).

35 paveikslas. Paslaugų grupavimas pagal abėcėlę (1) ir pagal sritis (2) Šveicarijos paslaugų portale
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Paslaugų grupavimas pagal abėcėlę ne visada gali būti patogus, nes paslaugos ieškantis
asmuo gali nežinoti, kaip jam aktuali paslauga įvardinta ir prie kurios abėcėlės raidės jos
ieškoti (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, informaciją apie tai galima įvardinti
įvairiai „nutikimai darbe“, „įvykis darbe“, „nelaimė darbe“ ir pan.). Toks paslaugų pagal
abėcėlę pateikimas gali būti klaidinantis ir paslaugų gavėjui nepatogus bei imlus laikui.
Paslaugų grupavimas pagal sritis yra patogesnė alternatyva – pateikiamos pagrindinės sritys
bei su sritimis susijusios paslaugų grupės (pvz., sritis – „Judumas“, paslaugų grupės –
„Transporto priemonės“, „Elgesys keliuose“, „Vairuotojo pažymėjimai“ ir pan.).
Atkreiptinas dėmesys, kad Šveicarijos paslaugų portale sritys ir paslaugų grupės pažymėtos
vienodomis spalvomis, taip dar labiau palengvinant paiešką, pavyzdžiui, visos su darbu
susijusios paslaugų grupės pažymėtos raudona spalva (žr. toliau esantį paveikslą).
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36 paveikslas. Su darbu susijusios paslaugų grupės Šveicarijos paslaugų portale
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Pasirinkus aktualią paslaugą sistemoje pateikiamas paslaugos atlikimo aprašymas. Jeigu
paslauga atitinka paslaugų gavėjo poreikius ir jis nori ją gauti – būtina nurodyti kantoną,
kuriame asmuo gyvena. Tik pasirinkus kantoną asmuo yra nukreipiamas į paslaugą
teikiančios institucijos oficialią interneto svetainę.
Norint gauti vairuotojo pažymėjimą Ciuriche, asmuo turėtų informacijos ieškoti Ciuricho
kantono Kelių eismo saugos direktorato oficialioje interneto svetainėje (žr. toliau esantį
paveikslą).

37 paveikslas. Ciuricho kantono Kelių eismo saugos direktorato oficiali interneto svetainė
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, Ciuricho kantono Kelių eismo saugos direktorato
teikiamos paslaugos ir paslaugų gavėjui aktuali informacija grupuojama pagal sritis ir pagal
abėcėlę.
Kantonuose vykdomosios valdžios institucijos dažniausiai paskyrų socialiniuose tinkluose
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neturi, tačiau savo oficialiose interneto svetainėse nukreipia į kantonų socialines paskyras
Facebook, twitter, Linkedin ir kt. socialiniuose tinkluose. Socialiniuose tinkluose talpinama
informacija, susijusi su kantonu ir jo gyventojams aktualia informacija. Pavyzdžiui, Ciuricho
kantonas informuoja apie Jaunimo profesinio konsultavimo biuro parengtas rekomendacijas
šeimoms, karantino metu leidžiančioms laiką kartu.

38 paveikslas. Ciuricho kantono komunikacija Facebook socialiniame tinkle
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip ir kitose užsienio šalyse, taip ir Šveicarijoje visas paslaugas galima rasti paslaugų
portale. Šveicarijos paslaugų portalas gerokai skiriasi nuo kitų šalių užsienio šalių portalų –
paslaugas čia galima grupuoti pagal abėcėlę, kas kitoms šalims nėra būdinga (išskyrus
Kroatiją), taip pat siekiant palengvinti paiešką, tos pačios srities paslaugos išskiriamos ta
pačia spalva.
Konfederacijos valdžią įgyvendinančios institucijos savo oficialiose interneto svetainėse
pateikia informaciją, kuri būdinga ir kitoms šalims – naujienos, kontaktai, pranešimai, susiję
su kuruojama sritimi. Pažymėtina, kad Šveicarijos Federaliniai departamentai savo oficialias
interneto svetaines naudoja ir socialinių tinklų pranešimams talpinti.
Paslaugų grupavimas pagal abėcėlę taikomas ir paslaugas teikiančių kantonų institucijų
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oficialiose interneto svetainėse. Šalia grupavimo pagal abėcėlę paslaugas galima grupuoti ir
pagal sritis, kas tikėtina, paslaugų gavėjams yra patogiau.
Informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir asmenų aptarnavimą užsienio
kalba kalbantiems asmenims prieinama tose įstaigų oficialiose interneto svetainėse, kurios
vizualiai ir informacijos pateikimu yra vienodos. Tokiose interneto svetainėse informacija
prieinama keturiomis Šveicarijos valstybinėmis kalbomis bei anglų kalba.
Vertinant viešojo sektoriaus įstaigų oficialių interneto svetainių prieinamumą įvairių
poreikių ir galimybių asmenims, nustatyta, kad nei Šveicarijos Federalinių departamentų, nei
jiems pavaldžių įstaigų oficialios svetainės nėra pritaikytos tokiems asmenims.
Kantonų valdžią įgyvendinančios institucijos dažniausiai neturi savo socialinių paskyrų,
tačiau nukreipia į bendrą kantono socialinio tinklo paskyrą. Šioje paskyroje talpinami įvairūs
pranešimai, kurie kantonų gyventojams gali būti aktualūs.

Norvegija
Norvegijoje vykdomąją valdžią įgyvendina
Vyriausybė,

kurią

sudaro

Ministras

Pirmininkas kartu su 15 ministrų.
Norvegijos

ministerijos

neturi

savo

individualių oficialių interneto svetainių –

Šaltinis:
https://www.indagare.com/destinations/europe/norway/norwegianfjords/articles/6-travel-tips-for-the-norwegian-fjords:

visa informacija apie ministerijas, jų kuruojamas sritis ir kita aktuali informacija yra
pateikiama Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje. Toks būdas užtikrina, kad
ministerijų informacija asmenims yra pateikiama vienodai, taip užtikrinant patogesnę ir
lengvesnę reikalingos informacijos paiešką.
Palyginus su kitų užsienio šalių ministerijų oficialiomis interneto svetainėmis, ypatingai su
Prancūzijos, kur neretai ministerijų oficialios interneto svetainės primena naujienų portalus,
ar su Šveicarijos, kur ministerijų oficialios interneto svetainės panaudojamos ir socialinių
tinklų pranešimams pateikti, Norvegijos ministerijų oficialios interneto svetainės yra labai
minimalistinės ir neperkrautos informacija.
Norvegijos Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje ministerijų skiltyse pateikiama tokia
informacija: trumpas ministro pristatymas, pagrindinės temos, susijusios su kuruojama
sritimi, pagrindiniai sritį reglamentuojantys dokumentai, naujienos. Toliau esančiame
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paveiksle pateikiama dalis informacijos apie Norvegijos žemės ūkio ir maisto ministeriją,
kuri pateikiama Norvegijos Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje.

39 paveikslas. Norvegijos žemės ūkio ir maisto ministerijos pateikiama informacija
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, pateikiamas temų, kurios gali būti aktualios
paslaugų gavėjams, sąrašas, susijęs su ministerijos kuruojama sritimi. Pasirinkus temą
pateikiama daugiau informacijos. Pavyzdžiui, pasirinkus temą „Maistas“ (angl. Food)
pateikiama daugiau informacijos apie visą maisto grandinę Norvegijoje, apie maisto
saugumą, ekologiją, maisto vartojimą ir pan. Kaip ir daugumoje kitų užsienio šalių,
Norvegijos ministerijų pateikiama informacija nėra susijusi su paslaugomis ir paslaugos nėra
įvardijamos.
Visa informacija Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje, tame tarpe ir visa ministerijų
informacija, prieinama valstybine norvegų kalba, samių bei anglų kalbomis. Visgi
pastebima, kad kaip ir kitų užsienio šalių atveju, valstybine ir užsienio kalba pateikiama
informacija skiriasi (žr. toliau esantį paveikslą).
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40 paveikslas. Norvegijos darbo ir socialinių reikalų ministerijos informacija norvegų ir anglų kalbomis
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, norvegų kalba (pažymėta nr. 1) pateikiama
informacija skiriasi nuo pateikiamos anglų kalba (pažymėta nr. 2) ir yra pateikiama
išsamiau. Tokios tendencijos, kuomet užsienio kalba pateikiama tik dalis informacijos,
pastebimos visų analizuotų užsienio šalių bei Lietuvos atvejais.
Norvegijos Vyriausybės oficialioje interneto svetainėje yra galimybė keisti teksto dydį, tai
sudaro sąlygas regos sutrikimą turintiems asmenims gauti jiems aktualią informaciją.
Pažymėtina, kad neregiams daugeliu atvejų informacija lieka neprieinama.
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Norvegijos ministerijos komunikaciją vykdo šiuose socialiniuose tinkluose – Facebook,
twitter, Flickr, Instagram. Socialiniuose tinkluose Norvegijos ministerijos, kaip ir kitų šalių
ministerijos, skelbia pranešimus, susijusius su kuruojama sritimi bei aktualijomis.
Pavyzdžiui, Norvegijos žemės ūkio ir maisto ministerijos socialinių tinklų paskyrose daug
pranešimų, susijusių su klimato kaita, jos poveikiu žemės ūkio sektoriui, miškų svarba,
žemės ūkio sektoriaus statistika ir pan.
Norvegijos ministerijoms pavaldžios institucijos savo oficialiose interneto svetainėse
teikiamas paslaugas grupuoja pagal potencialius paslaugų gavėjus, paslaugų sritis.
Pavyzdžiui, Norvegijos vaikų, jaunimo ir šeimų reikalų direktoratas savo teikiamas
paslaugas oficialioje interneto svetainėje grupuoja į dvi pagrindines grupes – paslaugos,
susijusios su vaikais, ir paslaugos, susijusios su šeima (žr. toliau esantį paveikslą).

41 paveikslas. Norvegijos vaikų, jaunimo ir šeimų reikalų direktorato paslaugų grupavimas oficialioje interneto
svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Pasirinkus konsultavimo šeimoms paslaugas (angl. Family Counselling Services) paslaugos
skirstomas į dvi grupes – šeimų konsultavimas ir patarimai tėvams, taip paslaugų gavėjai
gali pasirinkti jiems aktualias paslaugas.
Norvegijos viešųjų kelių administracija ne tik siekia užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą
susisiekimą keliais, tačiau teikia ir tokias paslaugas, kaip transporto priemonių
registravimas, vairuotojo pažymėjimo gavimas. Administracijos oficialioje interneto
svetainėje informacija grupuojama pagal temas, pvz., „Transporto priemonės“, „Keliai“,
„Vairuotojo pažymėjimai“ ir pan. Paslaugų gavėjas gali pasirinkti jį dominančią temą ir
gauti detalesnę informaciją (žr. toliau esantį paveikslą).
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42 paveikslas. Norvegijos viešųjų kelių administracijos teikiamų paslaugų detalizavimas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, pasirinkus temą „Vairuotojo pažymėjimai“
(angl. Driving licences), paslaugų gavėjui pateikiamos galimos paslaugos ir su paslauga
susijusi informacija – galimybė ruoštis ir registruotis teorijos egzaminui, praktikos
egzaminui, bandomajam važiavimui, kainos ir pan.
Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnybos oficialioje interneto svetainėje paslaugų
grupavimas pateikiamas pagal paslaugų gavėjų grupes (gyventojai, verslas, viešasis
sektorius) (žr. toliau esantį paveikslą).

43 paveikslas. Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnybos paslaugų grupavimas pagal paslaugų gavėjų
grupes
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnyba teikia paslaugas, susijusias su socialinėmis
garantijomis, švietimu bei užimtumu. Paslaugų gavėjui pasirinkus atitinkamą paslaugų
gavėjų grupę pateikiamas sąrašas paslaugų, kurios ieškančiajam gali būti aktualios.
Paslaugos grupuojamos pagal sritis (žr. toliau esantį paveikslą).
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44 paveikslas. Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnybos paslaugų grupavimas pagal paslaugų sritis
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Norvegijos ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialios interneto svetainės prieinamos norvegų
kalba, neretai yra galimybė informaciją gauti ir anglų kalba. Tačiau kaip ir dažnu kitų šalių
atveju, norvegų ir anglų kalbomis pateikiama informacija skiriasi.
Skirtingų galimybių ir poreikių asmenims informacijos prieinamumas galimas tik tų
ministerijoms pavaldžių įstaigų oficialiose interneto svetainėse, kurios vizualiai ir
informacijos pateikimu yra tokios pačios, kaip ir ministerijų. Tokiose interneto svetainėse
sudaryta galimybė keisti teksto dydį, tad informacijos prieinamumas nėra užtikrinamas
visoms gyventojų grupėms.
Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnyba siekdama diferencijuoti paslaugų gavėjus bei
neapkrauti jų neaktualia informacija, komunikacijai socialiniame tinkle Facebook naudoja
dvi paskyras – vienoje talpinami pranešimai, susiję su socialinėmis garantijomis, kitoje –
pranešimai, susiję su užimtumu. Toliau esančiame paveiksle pateikiamas su užimtumu
susijusioje paskyroje patalpintas pranešimas apie Norvegijos Vyriausybės planuojamas
kompensacijas, susijusias su pensijų kaupimu, kuomet karantino metu asmuo negali dirbti.
Pranešime nurodoma, iki kada Vyriausybė žada parengti oficialią informaciją (iki gegužės
mėnesio), taip pat nurodomos asmenų grupės, kurios taip pat galės gauti šias kompensacijas
(asmenys, neturintys teisės gauti bedarbio pašalpą bei studentai). Pranešimo pabaigoje
pateikiama nuoroda, kurioje galima detaliau pasiskaityti apie kompensacijas.
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45 paveikslas. Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnybos pranešimas Facebook socialiniame tinkle
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip ir kitose užsienio šalyse, Norvegijoje taip pat veikia elektroninių paslaugų portalas.
Portale galima rasti detalesnę informaciją apie paslaugas, tačiau norint jas gauti – būtinas
prisijungimas prie elektroninių paslaugų portalo. Paslaugų gavėjai prisijungę prie portalo
gali elektroniniu būdu konsultuotis su reikalingą paslaugą teikiančia institucija. Toks
konsultavimo būdas Norvegijoje plačiai naudojamas, taip siekiant mažinti poveikį aplinkai
bei mažinti valdžios sektoriaus administracines išlaidas.
Norvegijos paslaugų portale, kaip ir daugumos kitų užsienio šalių, paslaugos grupuojamos
pagal gyvenimo įvykius ir pagal sritis (žr. toliau esantį paveikslą).
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46 paveikslas. Paslaugų grupavimas Norvegijos paslaugų portale
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Pasirinkus aktualią sritį ar gyvenimo įvykį, pateikiamas galimų paslaugų sąrašas,
atsižvelgiant į paslaugų gavėjo pasirinkimą. Kai asmuo pasirenka jam reikalingą paslaugą –
pateikiamas arčiausiai esančių įstaigų sąrašas, į kurias asmuo gali kreiptis, norėdamas gauti
paslaugą.

Apžvelgus užsienio šalių viešojo sektoriaus įstaigų komunikaciją apie teikiamas /
administruojamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą nustatyta, kad užsienio šalyse
politiką formuojančios institucijos – ministerijos ar jų atitikmenys, dažniausiai
nekomunikuoja apie teikiamas / administruojamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą.
Tuo tarpu Lietuvoje beveik visų ministerijų oficialiose interneto svetainėse nurodomos
teikiamos / administruojamos paslaugos.
Užsienio šalių ministerijų ar jų atitikmenų oficialios interneto svetainės dažniausiai atrodo
vienodai, taip palengvinant paslaugų gavėjams paieškos procesą. Vertinant ministerijų ar jų
atitikmenų komunikaciją oficialiose interneto svetainėse nustatyta, kad visos šalys tai daro
skirtingai. Pavyzdžiui, Norvegijos ministerijos informaciją interneto svetainėje pateikia
minimaliai ir tik pačią pagrindinę (apie ministeriją, ministrą, naujienas, pagrindinius
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kuruojamą sritį reglamentuojančius dokumentus), tuo tarpu Šveicarijos Federaliniai
departamentai savo oficialiose interneto svetainėse pateikia ne tik pagrindinę informaciją,
bet dalį interneto svetainės skiria ir socialinių tinklų pranešimams pateikti.
Komunikuojant apie gyventojų aptarnavimą ministerijos ir jų atitikmenys dažniausiai
nurodo, kuriuo metu gyventojai gali kreiptis, pateikiami atsakingų skyrių / departamentų /
asmenų kontaktai. Šioje srityje išsiskiria Estija, siekianti būti pažangiausia ir inovatyviausia
Šiaurės Europos šalimi – ministerijų oficialiose interneto svetainėse įdiegti virtualūs
asistentai, galintys gyventojams pateikti juos dominančią informaciją.
Tiek ministerijų / federalinių departamentų ir jiems pavaldžių įstaigų oficialiose interneto
svetainėse informacija pateikiama valstybine kalba, Šveicarijoje net 4 valstybinėmis
kalbomis. Užsienio kalba kalbantiems asmenims informacija prieinama anglų kalba, Estijoje
– anglų ir rusų. Pažymėtina, kad informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą valstybinėmis kalbomis ir užsienio kalba įstaigų oficialiose interneto
svetainėse pateikiama skirtingai. Valstybinėmis kalbomis pateikiama informacija būna
išsamesnė, palyginti su užsienio kalba pateikiama informacija.
Siekiant užtikrinti negalią turinčių asmenų integraciją į visuomenę, dalis viešojo sektoriaus
įstaigų oficialių interneto svetainių yra pritaikytos skirtingų poreikių ir galimybių asmenims.
Visgi pažymėtina, kad dažniausiai svetainės pritaikytos regos sutrikimų ar spalvos suvokimo
sutrikimą turintiems asmenims, tačiau neregiams informacija dažnu atveju yra neprieinama.
Komunikacijai ministerijos ir jų atitikmenys dažniausiai naudoja Facebook, twitter,
Instagram, Linkedin, Youtube, Flickr socialinius tinklus. Pažymėtina, kad socialiniuose
tinkluose talpinami pranešimai, susiję su ministerijų ar jų atitikmenų veikla. Kai kurios
ministerijos Facebook socialinį tinklą naudoja ir gyventojų aptarnavimui, pavyzdžiui,
organizuoja tiesiogines transliacijas, kurių metu ministrai atsako į gyventojams aktualius
klausimus.
Beveik visų šalių ministerijos ir jų atitikmenys savo oficialiose interneto svetainėse pateikia
pavaldžių institucijų, kurios teikia atitinkamas paslaugas, sąrašus. Pavaldžių institucijų
oficialiose interneto svetainėse paslaugos dažniausiai pateikiamos, jų pateikimui taikomi
įvairūs grupavimo būdai – pagal sritį, pagal paslaugų grupes, pagal paslaugų gavėjų grupes.
Tokią komunikaciją apie paslaugas taiko ir Lietuvoje ministerijoms pavaldžios įstaigos.
Pavaldžios institucijos komunikacijai dažniausiai naudoja Facebook socialinį tinklą,
kuriame talpina pranešimus susijusius su veikla, komunikuoja apie teikiamų paslaugų
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pokyčius, naujas paslaugas ar gyventojų aptarnavimą. Komunikuojant apie paslaugas
dažniausiai nurodomi atsiradę paslaugų teikimo pokyčiai, kokioms paslaugų gavėjų grupėms
tai aktualu, pateikiama nuoroda, kur galima rasti detalesnę informaciją. Pranešimuose
naudojami įvairūs simboliai, siekiant atkreipti dėmesį. Dažniausiai pranešimai yra papildomi
ir paveiksliuku, tačiau neretai paveiksliukai būna neinformatyvūs ir neatskleidžiantys
pranešimo turinio esmės.
Visos šalys turi elektroninių paslaugų portalus, kai kurie portalai turi papildomas funkcijas,
kaip pašto dėžutės – taip sudaroma galimybė per portalą siųsti ir gauti laiškus iš paslaugas
teikiančių institucijų.
Elektroninių paslaugų portaluose dažniausiai pasitaikantis paslaugų grupavimas yra pagal
gyvenimo įvykius arba pagal paslaugų sritis. Kai kurios užsienio šalys (pvz., Šveicarija,
Kroatija) elektroninių paslaugų portaluose suteikiama galimybę reikalingų paslaugų ieškoti
ir pagal abėcėlę. Tiesa, paslaugos paieška pagal abėcėlę gali būti sudėtinga ir imli laikui,
jeigu nėra žinoma, kaip konkrečiai paslauga vadinasi.
Atlikus užsienio šalių komunikacijos apie teikiamas / administruojamas paslaugas bei
gyventojų aptarnavimą komunikacijos analizę, pažymėtina, kad tokios komunikacijos
ministerijos ir jų atitikmenys dažniausiai nevykdo, vienas populiariausių komunikacijos apie
paslaugas būdas – paslaugų portalų nuorodos pateikimas oficialioje interneto svetainėje ar
pavaldžių institucijų sąrašo pateikimas. Ministerijoms ir jų atitikmenims pavaldžios
institucijos savo oficialiose interneto svetainėse komunikuodamos apie paslaugas pateikia
paslaugų sąrašus, kurių grupavimas gali skirtis tarp skirtingų šalių analogiškų institucijų.
Komunikacijai apie teikiamas paslaugas dažniausiai naudojami socialiniai tinklai, juose
talpinami trumpi ir konkretūs pranešimai, papildyti vizualine medžiaga.
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3 Lietuvos praktikos analizė dėl komunikacijos būdų
ir priemonių taikymo įstaigose
Informacinės visuomenės plėtros komitetas atlikdamas valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų interneto svetainių vertinimą, susijusį su apie paslaugas pateikiama informacija,
vertina, ar:


nurodomi viešųjų paslaugų pavadinimai ir aprašymai;



pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainė;



sudaroma galimybė vertinti teikiamų paslaugų kokybę.

2018 m. dauguma ministerijų šią informaciją savo oficialiose interneto svetainėse pateikė26,
teigiamai vertinama tai, kad daugumos ministerijų (11 ministerijų iš 14) interneto svetainės
vizualiai yra vienodos, tad reikalingą informaciją nesudėtinga rasti. LR krašto apsaugos
ministerijos, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei LR užsienio reikalų ministerijos
interneto svetainės atitinka Apraše nurodytus reikalavimus, tačiau svetainių struktūros ir
informacijos išdėstymo pateikimas yra kitoks, palyginti su kitų ministerijų interneto
svetainėmis, o tai apsunkina paslaugų vartotojams ir aptarnaujamiems gyventojams
aktualios informacijos paiešką ir jos turinio supratimą (žr. toliau esantį paveikslą).

26

LR energetikos ministerija ir LR finansų ministerija nesudarė galimybės vertinti teikiamų paslaugų kokybės, LR
sveikatos apsaugos ministerija nepateikė nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę.
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47 paveikslas. LR vidaus reikalų ministerijos (1), LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (2), LR užsienio
reikalų ministerijos (3), LR krašto apsaugos ministerijos (4) interneto svetainės
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijų interneto svetainėmis

Remiantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 str. 1 d. 27,
administracinės paslaugos yra:
1. leidimų, licencijų išdavimas;
2. dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas;
3. deklaracijų priėmimas ir tvarkymas;
4. asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais;
5. įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas
asmenims;
6. administracinės procedūros vykdymas.

27

Lietuvos
Respublikos
viešojo
administravimo
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr

įstatymas,

prieiga

per

internetą:

https://e-
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Iš esmės visos viešojo sektoriaus įstaigos teikia visas ar dalį aukščiau išvardintų
administracinių paslaugų, tačiau vertinant vykdomą komunikaciją apie teikiamas paslaugas
ir gyventojų aptarnavimą, tikslinga viešąsias įstaigas suskirstyti į dvi grupes:
1. politiką formuojančias;
2. politiką įgyvendinančias.
Politiką formuojančioms įstaigoms priskiriamos ministerijos, kurių pagrindinis tikslas –
formuoti valstybės politiką atitinkamose srityse, organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti jos
įgyvendinimą. Ministerijos, įgyvendindamos joms pavestas funkcijas, orientuojasi į politikos
formavimą, jos įgyvendinimo kontrolę, o politikos įgyvendinimui prie ministerijų yra
steigiamos pavaldžios įstaigos, kurioms pavedama teikti viešąsias paslaugas28. Ministerijos
teikia tik administracines paslaugas (išduoda leidimus / licencijas, priima ir tvarko asmenų
deklaracijas, konsultuoja ir teikia informaciją), nors neretai ir šių paslaugų teikimas yra
pavestas pavaldžioms institucijoms.
Nors ministerijų teikiamų paslaugų spektras nėra platus, tačiau komunikacija apie teikiamas
paslaugas pateikiama ganėtinai skirtingai. Vienintelis visas 14 ministerijų vienijantis
komunikacijos apie teikiamas paslaugas aspektas – naudojama komunikacijos priemonė.
Visos ministerijos komunikacijai apie teikiamas paslaugas naudoja savo oficialias interneto
svetainės. Atsižvelgiant į tai, kad daugumos ministerijų oficialios interneto svetainės yra
vienodos, informaciją apie paslaugas nesudėtinga rasti. Nurodydamos teikiamų paslaugų
sąrašą, kai kurios ministerijos grupuoja teikiamas paslaugas, kitos – tiesiog jas išvardina (žr.
toliau esančią lentelę).
2 lentelė. Ministerijų teikiamų paslaugų pateikimas oficialiose interneto svetainėse
Nr.
Ministerija
Grupuoja paslaugas / negrupuoja paslaugų
1.
LR aplinkos ministerija
Grupuoja paslaugas (elektroninės paslaugos; administracinės
paslaugos)
2.
LR energetikos ministerija
Negrupuoja paslaugų
3.
LR ekonomikos ir inovacijų Negrupuoja paslaugų
ministerija
4.
LR finansų ministerija
Negrupuoja paslaugų
5.
LR krašto apsaugos ministerija Grupuoja paslaugas (viešosios paslaugos; administracinės
paslaugos)
6.
LR kultūros ministerija
Negrupuoja paslaugų
7.
LR socialinės apsaugos ir Grupuoja paslaugas (prašymai; administracinės paslaugos;
darbo ministerija
informacinės rinkmenos)
8.
LR susisiekimo ministerija
Grupuoja paslaugas (paslaugos verslui; paslaugos

28

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl „Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, prieiga per internetą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e2db3340632b11e8b7d2b2d2ca774092/asr
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9.

Ministerija
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Grupuoja paslaugas / negrupuoja paslaugų
gyventojams)
apsaugos Negrupuoja paslaugų

LR
sveikatos
ministerija
10. LR švietimo, mokslo ir sporto Iš dalies grupuoja paslaugas29 (informacinės rinkmenos;
ministerija
prašymų priėmimas; profesinės kvalifikacijos pripažinimas;
viešosios ir administracinės paslaugos; išsilavinimo
dokumentui)
11. LT teisingumo ministerija
Grupuoja paslaugas (asmenų aptarnavimas; prašymai;
administracinės paslaugos)
12. LR užsienio reikalų ministerija Negrupuoja paslaugų
13. LR vidaus reikalų ministerija
Grupuoja paslaugas (elektroninės paslaugos; informacinės
rinkmenos; prašymai; administracinės paslaugos)
14. LR žemės ūkio ministerija
Grupuoja paslaugas (informacinės rinkmenos; prašymai;
viešosios ir administracinės paslaugos; licencijos (leidimai))
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo

Daugiau nei pusė ministerijų (8 iš 14) teikiamas paslaugas oficialiose interneto svetainėse
yra sugrupavusios, visgi pastebima, kad grupavimai dažniausiai yra skirtingi, kas iš esmės
paslaugų gavėjams apsunkina reikiamų paslaugų paiešką. Pagrindinės pasikartojančios
paslaugų grupės: informacinės rinkmenos ir administracinės paslaugos. Atkreiptinas
dėmesys, kad iš 14 ministerijų 9 ministerijos pasirinkus „Paslaugas“ informaciją pateikia
naujame lange, likusių 5 ministerijų oficialiose interneto svetainėse informacija pateikiama
žemiau tame pačiame pagrindiniame lange (žr. paveikslą žemiau).

29

Pateikiamos ir konkrečios pasalugos (pvz., profesinės kvalifikacijos pripažinimas), ir paslaugų grupės (pvz., viešosios ir
administracinės paslaugos)
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48 paveikslas. LR vidaus reikalų ministerijos (1) ir LR žemės ūkio ministerijos informacijos apie paslaugas
pateikimas interneto svetainėse
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijų interneto svetainėmis

Teikdamos informaciją apie konkrečias paslaugas ministerijos taipogi elgiasi skirtingai,
pvz., LR aplinkos ministerija nurodo tik paslaugų pavadinimą, paslaugų gavėjas pasirinkęs
paslaugą yra nukreipiamas į Lietuvos paslaugų katalogą (https://lietuva.gov.lt/), LR užsienio
reikalų ministerijos interneto svetainėje pasirinkus paslaugą atsisiunčiama paslaugų teikimo
aprašymo tvarka MS Word formatu, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasirinkus
paslaugą naujame lange pateikiama informacija, susijusi su paslaugos teikimu. Siekiant
paslaugų gavėjams sudaryti galimybę lengvai rasti informaciją apie paslaugas bei gyventojų
aptarnavimą ir užtikrinti, kad pateikiama informacija būtų suprantama vienodai,
rekomenduojama ministerijoms paslaugų gavėją pasirinkus jam aktualią paslaugą nukreipti į
Lietuvos paslaugų katalogą (žr. toliau esantį paveikslą).
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49 paveikslas. Paslaugų pateikimas Lietuvos paslaugų kataloge
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Lietuvos paslaugų kataloge pateikiamas paslaugos aprašymas, nurodoma, kam skirta
paslauga, pateikiami paslaugą teikiančių asmenų kontaktai, paslaugų suteikimo trukmė,
paslaugos kaina, jeigu ji teikiama atlygintinai, ir kt. Lietuvos paslaugų kataloge pateikiamos
visų viešojo sektoriaus įstaigų teikiamos paslaugos bei jų detalūs aprašymai. Kataloge
sudaryta galimybė paslaugų ieškoti pagal skirtingus, paslaugų gavėjui aktualius, kriterijus.
Jeigu visos viešojo sektoriaus įstaigos naudotų Lietuvos paslaugų katalogą, t. y. savo
oficialioje interneto svetainėje pateikiant paslaugą nukreiptų į šį katalogą, informacija apie
teikiamas / administruojamas paslaugas būtų teikiama standartizuotai, taip palengvinant jos
paiešką ir prieinamumą.
Atsižvelgiant į tokius aspektus, kaip:


skirtingas teikiamų paslaugų grupavimas ministerijų oficialiose interneto svetainėse;



perteklinės / nereikšmingos informacijos pateikimas paslaugų skiltyje (pvz., LR
žemės ūkio ministerija paslaugas grupuoja į „Informacijos rinkmenos“ bei
„Prašymai“, tačiau pasirinkus šias paslaugas nurodoma, kad informacija neteikiama;
LR krašto apsaugos ministerija nurodo, kad teikia viešąsias ir administracines
paslaugas, tačiau pasirinkus viešąsias paslaugas nurodoma, kad tokios paslaugos
neteikiamos; LR vidaus reikalų ministerija paslaugų grupėje „Informacinės
rinkmenos“ pateikiama informacija apie ministerijos žinybinius ženklus – jų
paskirtis, struktūra);



paslaugų gavėjams reikalingos paslaugos paieška trunka ilgiau dėl skirtingų bei
neretai klaidinančių grupavimų (pvz., LR kultūros ministerija prašymus priskiria
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administracinėms paslaugoms, tuo tarpu LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
LR teisingumo ministerija prašymus išskiria kaip atskirą paslaugų grupę);


interneto svetainėse yra galimybė informaciją apie paslaugas pateikti naujame lange
(9 ministerijos informaciją apie paslaugas pateikia naujame lange);



ministerijos paslaugų gavėjams sudaro skirtingas sąlygas gauti detalesnę informaciją
apie teikiamas / administruojamas paslaugas (vienos ministerijos paslaugų
aprašymus pateikia MS Word formatu, kitos nukreipia į Lietuvos paslaugų katalogą
ir pan.)

ministerijoms komunikaciją apie teikiamas paslaugas tikslingiau teikti naujame lange,
pasirinkus skiltį „Paslaugos“ bei paslaugų negrupuojant, o pateikiant jų sąrašą, ir paslaugų
gavėjui pasirinkus aktualią paslaugą jį nukreipiant į Lietuvos paslaugų katalogą.
Atsižvelgiant į tai, kad ministerijos savo oficialiose interneto svetainėse komunikuoja apie
teikiamas paslaugas, rekomenduotina šią komunikaciją tarp ministerijų suvienodinti –
siūloma standartizuoti informacijos apie paslaugas pateikimą interneto svetainėse, taip
paslaugų gyventojams neapsunkinant aktualios informacijos paieškos ir neklaidinant jų
skirtingais paslaugų pateikimais bei grupavimais.
Teigiamai vertinama tai, kad visose ministerijose informaciją galima gauti ir užsienio kalba
(dažniausiai anglų kalba). Tačiau pastebima, kad apie teikiamas / administruojamas
paslaugas pateikiama informacija lietuvių ir anglų kalbomis pateikiama skirtingai (žr. toliau
esantį paveikslą).
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50 paveikslas. Paslaugų pateikimas lietuvių ir užsienio kalbomis LR žemės ūkio ministerijos oficialioje
interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijos interneto svetaine

Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, lietuvių kalba pateikiamų paslaugų sąrašas yra
ženkliai gausesnis, palyginus su užsienio kalba pateikiamu paslaugų sąrašu. Taip pat,
lietuvių kalba pateikiant paslaugas nurodoma nuoroda, kur galima rasti detalius paslaugų
aprašymus (pateikiama Lietuvos paslaugų katalogo nuoroda), tuo tarpu užsienio kalba
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pateikiami tik paslaugų pavadinimai, nenurodant jokios papildomos informacijos, kuri
paslaugų gavėjui yra aktuali – nenukreipiama į paslaugų aprašymus; nenurodomi paslaugas
teikiančių atsakingų asmenų ar padalinio kontaktai ir pan. Toks teikiamų / administruojamų
paslaugų pateikimas užsienio kalba yra netinkamas, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad
užsienio šalių piliečių imigracijos srautai auga (2018 m. atvyko 21 proc. daugiau užsienio
šalių piliečių, palyginti su 2017 m.30) ir užsienio kalba kalbantys asmenys susiduria su
sunkumais pateikdami reikiamus dokumentus, kadangi informacija viešojo sektoriaus įstaigų
oficialiose interneto svetainėse apie teikiamas / administruojamas paslaugas yra
nepakankama31.
Kitas svarbus aspektas siekiant užtikrinti paslaugų gavėjams lengvai prieinamą ir aiškiai
suprantamą informaciją apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą – tokios informacijos prieinamumas negalią turintiems
asmenims. Visų ministerijų oficialiose interneto svetainėse yra galimybė informaciją
peržiūrėti asmenims, turintiems regos sutrikimų (žr. toliau esantį paveikslą).

51 paveikslas. LR sveikatos apsaugos ministerijos oficialios interneto svetainės pritaikymas regos sutrikimų
turintiems asmenims
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijos interneto svetaine

Aukščiau pateiktas interneto svetainės prieinamumas regos sutrikimų turintiems asmenims
yra tinkamas, jeigu asmuo silpnaregis arba turi spalvų suvokimo sutrikimą, tačiau neregiams
30

Migracijos
metraštis
2018
m.,
prieiga
per
internetą:
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migracijos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MIGRACIJOS%20M
ETRA%C5%A0TIS_2018.pdf
31
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos Projektų valdymo grupės pažyma dėl Lietuvos viešųjų ir
administracinių paslaugų pritaikymo grįžtantiems arba atvykstantiems į Lietuvą asmenims bei asmenims, kalbantiems tik
užsienio kalba. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. pasitarimo sprendimu (protokolas Nr. 29, 1
klausimas) dėl administracinių ir viešųjų paslaugų pritaikymo asmenims, kalbantiems užsienio kalba, prieiga per internetą:
http://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-59
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taip pateikiama informacija išlieka neprieinama. Siekiant informaciją apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą padaryti prieinamą negalią turintiems
asmenims, viešojo sektoriaus įstaigos turėtų vadovautis asociacijos „Lietuvos negalios
organizacijų forumas“ kartu su partneriais parengtu vadovu „Internetas visiems“, kuriame
pateikiami būdai ir metodai, padedantys užtikrinti skaitmeninės erdvės prieinamumą įvairių
galimybių ir poreikių vartotojams, pateikiami gerieji prieinamų interneto svetainių
pavyzdžiai ir pan32.
Šalia oficialių interneto svetainių ministerijos naudoja ir kitus komunikacijos kanalus, pvz.
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Tiesa, verta pažymėti, kad dažniausiai šie
komunikacijos kanalai naudojami komunikuojant apie ministerijų veiklą, pvz., įvykę vizitai,
renginiai, šalies aktualijos ir pan., bet ne komunikuojant apie teikiamas paslaugas ar
gyventojų aptarnavimą. Atsižvelgiant į anksčiau minėtą ministerijų veiklos orientaciją –
politikos formavimas bei jos įgyvendinimo kontrolė, komunikacijos kanalų bei priemonių
pasirinkimas ir jų panaudojimas vertinamas teigiamai.
Dėl

didelio

kiekio

viešajame

sektoriuje

veikiančių

įstaigų33,

vertinant

politiką

įgyvendinančių įstaigų vykdomą komunikaciją apie teikiamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą apžvelgtos tik prie ministerijų esančios ir joms pavaldžios įstaigos.
Remiantis ministerijų oficialiose interneto svetainėse pateikiama informacija, prie
ministerijų ir / ar joms pavaldžių įstaigų skaičius siekia 276. Daugiausiai pavaldžių įstaigų
turi LR kultūros ministerija (19,2 proc.), mažiausiai – LR užsienio reikalų ministerija (0,4
proc.).

Toliau

esančiame

paveiksle

pateikiamas

politiką

įgyvendinančių

įstaigų

pasiskirstymas pagal pavaldumą ministerijoms.

32

Leidinys „Internetas visiems: prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas“, prieiga per internetą:
https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Interneto%20svetaini%C5%B3%20prieinamumas/Int
ernetas_visiems_ne%C4%AFgali%C5%B3j%C5%B3%20forumo%20parengtas%20vadovas.pdf
33
Remiantis LR Vidaus reikalų ministerijos parengta 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaita, 2018 m. viešajame sektoriuje
veikė 4120 organizacijų (iš jų 18 proc. valstybės viešojo sektoriaus organizacijos, 82 proc. – savivaldybių viešojo
sektoriaus
organizacijos).
Prieiga
per
internetą:
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Teisine_informacija/Tyrimai_ir_analizes/Analize/2018%20vieso
jo%20sektoriaus%20ataskaita.pdf
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52 paveikslas. Prie ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų skaičius
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis ministerijų oficialiomis interneto svetainėmis

Iš 276 prie ministerijų esančių ir / ar ministerijoms pavaldžių įstaigų 37 įstaigų (13,4 proc.)
oficialios interneto svetainės vizualiai atrodo kaip ir daugumos ministerijų, t. y. šabloniškai.
Likusių įstaigų oficialių interneto svetainių išvaizda unikali ir tarpusavyje skirtinga.
Visos įstaigos savo oficialiose interneto svetainėse pateikia paslaugų sąrašą. Vienos įstaigos
paslaugas grupuoja kaip ir dauguma ministerijų (administracinės paslaugos, informacijos
rinkmenos ir pan.), kitos – grupuoja pagal paslaugų gavėjų tipus, kuriems gali būti aktualios
įstaigos teikiamos paslaugos (pvz., gyventojai, verslas, viešasis sektorius, ieškantys darbo,
darbdaviai ir pan.) (žr. toliau esantį paveikslą).

53 paveikslas. Prie ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų teikiamų paslaugų grupavimas įstaigų
oficialiose interneto svetainės (1 – Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos, 2 –
Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis įstaigų oficialiomis interneto svetainėmis

Vertinant iš paslaugų gavėjų perspektyvos, komunikacija apie teikiamas paslaugas, kuomet
paslaugos grupuojamos pagal potencialių paslaugų gavėjų grupes, yra patogesnė ir
informatyvesnė nei paslaugų grupavimas pagal paslaugų pobūdį.
Teikiamų paslaugų išvardinimas oficialiose interneto svetainėse iš esmės yra pagrindinis
prie ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų komunikacijos apie teikiamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą būdas. Tokiu atveju paslaugų gavėjas turi labai tiksliai
žinoti, kokios konkrečios paslaugos jam reikia, kad galėtų kreiptis į atitinkamą instituciją.
Pvz., norėdamas pradėti verslą asmuo neretai nežino, nuo kokių administracinių procedūrų

Taikomojo pobūdžio studija „Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą gairės“

79

reikėtų pradėti, į kokią įstaigą kreiptis, kokius dokumentus pildyti. Kaip gerieji pavyzdžiai
komunikuojant apie paslaugas gali būti laikomas anksčiau minėtas Lietuvos paslaugų
katalogas bei administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas „Elektroniniai
valdžios vartai“ (epaslaugos.lt), kuriuose paslaugų gavėjams aktualios paslaugos
sugrupuotos pagal svarbiausius gyvenimo įvykius, taip pat sudaryta galimybė paslaugas
peržiūrėti pagal paslaugų gavėjų tipus ar sektorius, paslaugas galima grupuoti pagal
skirtingus kriterijus (žr. toliau esantį paveikslą).

54 paveikslas. Paslaugų grupavimas administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale „Elektroniniai
valdžios vartai“
Šaltinis: www.epaslaugos.lt

Be paslaugų išvardinimo tam skirtoje skiltyje, apie įstaigų teikiamas paslaugas galima
sužinoti iš oficialiose interneto svetainėse esančios naujienų skilties. Čia dauguma prie
ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų deda informaciją apie paslaugų teikimo
pokyčius (pvz., paslaugos tam tikrą laikotarpį bus teikiamos tik elektroniniu būdu;
pradedamos teikti naujos paslaugos ir pan.). Tiesa, šioje skiltyje dedama ne tik su paslaugų
teikimu ir gyventojų aptarnavimu susijusi informacija, bet ir kiti pranešimai (pvz., susiję su
įstaigos veikla – įvairūs susitikimai, vizitai; sveikinimai valstybinių švenčių proga ir pan.),
tad asmuo, norėdamas perskaityti tik su paslaugų teikimu susijusią informaciją, turės
peržiūrėti ir kitus, neaktualius pranešimus.
Dauguma prie ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų oficialiose interneto
svetainėse informaciją pateikia ir bent viena užsienio kalba, dažniausiai anglų. Tiesa, kaip ir
ministerijų atveju, lietuvių bei užsienio kalba pateikiama informacija nėra vienoda, lietuvių
kalba pateikiama daugiau informacijos ir ji išsamesnė (žr. toliau esantį paveikslą).
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55 paveikslas. Paslaugų pateikimas lietuvių ir užsienio kalbomis VĮ Regitra oficialioje interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Siekiant užtikrinti kokybišką asmenų, nekalbančių / nesuprantančių valstybinės kalbos,
aptarnavimą bei tokių asmenų lengvesnę integraciją į visuomeninį gyvenimą, užsienio kalba
kalbantys asmenys neturėtų būti diskriminuojami ir informacija apie teikiamas /
administruojamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą jiems taip pat turėtų būti detaliai
pateikiama, kaip ir valstybine kalba kalbantiems asmenims.
Bent minimalus informacijos apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą užsienio kalba pateikimas yra geriau, negu jokio pateikimo. Jeigu įstaiga
neturi galimybių laiku pateikti detalios informacijos apie teikiamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą, tada tokiu atveju tikslinga bent nurodyti atsakingų asmenų, galinčių
informaciją suteikti užsienio kalba, kontaktus.
Kaip vienas geresnių užsienio kalba komunikacijos apie teikiamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą pavyzdžių gali būti laikoma „Sodra“ oficiali interneto svetainė – čia užsienio
kalba pateikiama informacija beveik nesiskiria nuo lietuvių kalba pateikiamos, taip pat
komunikacijai apie paslaugas ir gyventojų aptarnavimą naudojamas DUK34 principas (žr.
toliau esantį paveikslą).

34

Dažniausiai užduodami klausimai
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56 paveikslas. Komunikacija užsienio kalba apie teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą „Sodra“
oficialioje interneto svetainėje
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis interneto svetaine

Kaip ir ministerijų oficialios interneto svetainės, taip ir daugumos prie ministerijų ir / ar
pavaldžių ministerijoms įstaigų oficialios interneto svetainės yra pritaikytos regos sutrikimų
turintiems asmenims (silpnaregiams ir spalvų suvokimo sutrikimą turintiems asmenims),
tačiau neregiams daugeliu atvejų informacija išlieka neprieinama.
Kita populiari komunikacijos apie teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą priemonė –
socialiniai tinklai. Dauguma prie ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų kaip
komunikacijos priemonę naudoja Facebook, tačiau yra ir tokių įstaigų, kurios naudoja ir
kitus socialinius tinklus – Linkedin, Instagram, Youtube, Twitter. Šiuose tinkluose įstaigos
skelbia panašią informaciją, kaip ir savo oficialių internetinių svetainių naujienų skiltyse –
įvairūs su veiklos vykdymu susiję pranešimai, paslaugų teikimo pasikeitimai ir pan. Kaip
gerąjį komunikacijos apie teikiamas paslaugas socialiniuose tinkluose pavyzdį galima
išskirti VĮ Registrų centrą. VĮ Registrų centro Facebook socialiniame tinkle publikuojami
pranešimai būna trumpi, papildyti vizualiai, kartu pateikiama nuoroda į platesnį aprašymą,
nukreipiantį į įstaigos oficialią interneto svetainę. Kartu su pranešimu pateikiami
paveiksliukai taip pat būna informatyvūs – juose būna paminėta raktinė informacija. Tokiu
būdu komunikuojant apie paslaugas didesnės galimybės pasiekti tikslinę auditoriją nei
keliant neinformatyvius paveiksliukus ir / ar ilgus pranešimus, kadangi socialiniuose
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tinkluose asmenys nėra linkę skaityti ilgus tekstus. Toliau esančiame paveiksle pateikiamas
gerasis komunikacijos apie paslaugas pavyzdys ir blogasis.

57 paveikslas. Komunikacijos apie paslaugas ir gyventojų aptarnavimą socialiniuose tinkluose pavyzdžiai
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis VĮ Registrų centro ir Techninės pagalbos neįgaliesiems centro
socialiniuose tinkluose pateikiama informacija

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų komunikavimo apie paslaugas pavyzdžių, VĮ Registrų
centro pranešimo turinio gali neskaityti asmenys, kuriems paveiksliuke minima paslauga
(jungtinių pažymų gavimas) nėra aktuali. Tuo tarpu asmenys, kuriems tai gali būti aktualu,
tarp pranešimų srauto greičiau ir patogiau pastebi aktualią informaciją, kai paslaugos
raktiniai žodžiai pateikiami labiau atkreipiant dėmesį – šiuo atveju paveiksliuke. Techninės
pagalbos neįgaliesiems centro pranešimas yra visiškai neinformatyvus – tekste pateiktas
vienas žodis bei nuoroda, paveiksliukas taip pat nieko nepasakantis. Taip komunikuojant su
paslaugų gavėjais daromos dvi esminės klaidos – gaišinamas asmenų, kuriems pranešimo
nuorodoje pateikiama informacija gali būti neaktuali, tačiau jie atsidaro pranešimą, laikas ir
asmenys, kuriems pateikiama informacija gali būti aktuali, šio pranešimo gali neperskaityti,
nes nėra aišku, kokią informaciją norima iškomunikuoti bei kam ta informacija yra aktuali ir
naudinga.
Kaip dar viena prie ministerijų ir / ar pavaldžių ministerijoms įstaigų naudojama
komunikacijos priemonė – naujienlaiškių prenumerata. Dauguma įstaigų savo oficialiose
interneto svetainės suteikia galimybę prenumeruoti naujienlaiškius ir taip laiku gauti
informaciją apie naujas ir / ar pasikeitusias paslaugas, jų teikimą ir gyventojų aptarnavimą
(žr. dešinėje esantį paveikslą). Visgi gyventojai nėra linkę prenumeruoti naujienlaiškių,
kadangi ne visa įstaigų siunčiama informacija yra aktuali ir naudinga. Tokiu atveju įstaigos,
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galėtų

asmenims leisti pasirinkti, kokią informaciją jie nori
gauti (pvz., visas naujienas, su paslaugomis susijusias
naujienas ir pan.).
Kita komunikacijos apie teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą priemonė – elektroninių laiškų
siuntimas. Tiesa, šį būdą gali taikyti tos įstaigos, kurios
turi gyventojų elektroninius paštus. Šią komunikacijos
priemonę taiko Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri
kiekvienais metais gyventojams siunčia elektroninius
laiškus apie artėjantį pajamų deklaravimo laikotarpį, vėliau vis siunčia priminimus, jeigu
asmuo nedeklaruoja pajamų.
2020 m. pavasarį „Sodra“ taip pat siuntė elektroninius laiškus gyventojams, informuodama
apie galimybę sužinoti išlaidas sveikatos priežiūrai (žr. žemiau esantį paveikslą).

58 paveikslas. „Sodra“ elektroniniu paštu paslaugų gavėjams siųstas pranešimas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo

COVID-19 pandemijos metu laiškų siuntimo galimybes tinkamai panaudojo Valstybinė
mokesčių inspekcija, Sodra, Užimtumo tarnyba ir INVEGA (žr. toliau esantį paveikslą).
Šios 4 įstaigos kooperavosi ir paslaugų gavėjams siuntė vieną elektroninį laišką su aktualia
informacija vietoje keturių skirtingų laiškų. Laiško tema nurodyta personalizuotai, t. y.
įvardinamas konkretus subjektas, kuriam skirtas laiškas, taip atkreipiant laišką gavusio
asmens dėmesį. Laiško tekstas yra konkretus, pateikiama nuorodą, kur galima rasti detalesnę
informaciją, taip pat pateikiami visų keturių įstaigų kontaktai.
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59 paveikslas. Komunikacija apie teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą COVID-19 pandemijos metu
Šaltinis: Paslaugų teikėjas

Nors siunčiant elektroninius laiškus pasiekti paslaugų gavėjus yra didesnės galimybės nei
pateikiant pranešimą savo oficialioje interneto svetainėje, visgi taikyti tokią komunikacijos
priemonę gali ne visos įstaigos. Visų pirma, įstaiga turėtų turėti paslaugų gavėjo kontaktus,
antra – teikiama paslauga turėtų būti reguliari. Pavyzdžiui, VĮ Regitra negalėtų informacijos
apie egzaminus ar vairuotojo pažymėjimus siųsti paslaugų gavėjams kiekvienais metais,
kadangi daugeliu atveju šios paslaugos yra vienkartinės.
Kaip dar vieną viešojo sektoriaus komunikacijos priemonę galima paminėti žiniasklaidą
(laikraščiai, televizija, radijas). Komunikuojant šiomis priemonėmis informacija apie
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą perduodama didelei,
heterogeninei, anoniminei ir plačiai pasklidusiai auditorijai. Visgi pažymėtina, kad
žiniasklaidos priemonės nėra itin populiarios komunikuojant apie paslaugas, kadangi jų
parengimas yra imlus laikui ir finansams. Komunikuojant žiniasklaidos priemonėmis
gyventojų dalyvavimas yra gan smarkiai apribotas, palyginti su komunikacija socialiniuose
tinkluose ar įstaigos oficialioje interneto svetainėje. Pasirinkus komunikaciją žiniasklaidoje
komunikuojanti institucija / įstaiga turi užtikrinti, kad perduodama žinutė būtų teisinga ir
neklaidinanti.
Apžvelgus prie ministerijų ir / ar ministerijoms pavaldžių įstaigų vykdomą komunikaciją,
išskiriami pagrindiniai bruožai, kaip tinkamai komunikuoti apie teikiamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą:


oficialiose interneto svetainėse, jeigu yra galimybė, tikslingiau paslaugas grupuoti
pagal potencialias paslaugų gavėjų grupes (pvz., gyventojai; verslas; viešasis
sektorius; ieškantys darbo; darbdaviai ir pan.) arba pagal svarbiausius gyvenimo
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įvykius (pvz., praradau ir ieškau darbo; pradedu ūkininkauti; tapau neįgaliu ir pan.);


oficialiose interneto svetainėse informacija apie teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turi būti pateikiama ir užsienio kalba. Užsienio
kalba pateikiama informacija neturi skirtis nuo lietuvių kalba pateikiamos
informacijos. Jeigu nėra galimybių informaciją laiku ir tinkamai pateikti užsienio
kalba, tikslinga nurodyti atsakingų asmenų, galinčių konsultuoti užsienio kalba
kalbančius asmenis, kontaktus;



oficialios interneto svetainės turi būti pritaikytos ir prieinamos įvairių galimybių ir
poreikių vartotojams. Daugumos įstaigų svetainės pritaikytos silpnaregiams ir spalvų
suvokimo sutrikimą turintiems asmenims, tačiau neregiams informacija apie
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą daugeliu atvejų yra
neprieinama;



jeigu įstaigų oficialiose interneto svetainėse yra sudaroma galimybė prenumeruoti
naujienlaiškius, tikslinga prenumeruojamą informaciją grupuoti ir leisti paslaugų
gavėjams patiems pasirinkti, kurią aktualią informaciją jie norėtų prenumeruoti;



socialiniuose tinkluose publikuojami pranešimai turi būti informatyvūs, trumpi,
paslaugų gavėjas iš pranešimo turėtų aiškiai identifikuoti save, kaip tikslinę grupę,
kuriai aktuali pranešime pateikiama informacija;



jeigu pranešimas papildomas vizualiai, t. y., kartu pridedamas paveiksliukas, tuomet
paveiksliuke tikslinga nurodyti raktinius pranešimo esmės žodžius, taip suteikiant
asmenims galimybę greičiau identifikuoti, ar pateikiamas pranešimas jiems yra
aktualus;



socialiniuose tinkluose, elektroniniame laiške pateiktas trumpas pranešimas turi būti
papildytas nuorodą, kur paslaugų gavėjai galėtų daugiau sužinoti apie teikiamų
paslaugų ir / ar gyventojų aptarnavimo pokyčius;



jeigu paslaugos teikimas yra reguliarus (pvz., pajamų deklaravimas) ir paslaugą
teikianti įstaiga turi paslaugą gaunančių asmenų elektroninius paštus, tikslinga
informaciją apie teikiamą paslaugą ir gyventojų aptarnavimą siųsti elektroniniais
laiškas, taip užsitikrinant, kad komunikuojama informacija pasieks platesnę
auditoriją;



informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas turi būti pateikiama aktualiu
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metu, t. y. paslaugos teikimo metu / iki paslaugos teikimo pradžios. Skirtingais
komunikacijos kanalais pateikiama informacija visada turi būti identiška ir
neklaidinanti paslaugų gavėjų.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje daugiau nei 90 proc. paslaugų yra prieinamos internetu ir
tiek gyventojai, tiek verslas aktyviai jomis naudojasi, svarbu užtikrinti, kad informacija apie
teikiamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą būtų komunikuojama aiškiai, konkrečiai,
laiku, būtų visiems prieinama, paslaugų gavėjai iš pateikiamos informacijos galėtų save
identifikuoti, kaip tikslinę paslaugos gavėjų grupę, paslaugų paieška būtų neapsunkinta ir
lengvai randama bei identifikuojama.
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4 Pagrindinės komunikacijos gairės
Siekiant užtikrinti gyventojams reikalingų, geros kokybės paslaugų teikimą, viešojo
sektoriaus įstaigos turi būti ne tik skaidrios, bet ir atviros – paslaugų teikimas turi būti
vykdomas įtraukiant gyventojus, suinteresuotas vietos bendruomenes, nevyriausybines
organizacijas, privatų sektorių. Visuomenės įtrauktis turi prasidėti nuo suprantamos ir
aiškios viešojo sektoriaus įstaigų komunikacijos, kuri gali būti užtikrinama taikant šias
komunikacijos gaires:
aiškus komunikacijos tikslas: viešinamos informacijos rengėjui turi būti aiškus
komunikacijos tikslas bei tikslinė grupė, kuriai skirta informacija
glaustumas: viešinama informacija turi būti glausta, vengiant nereikalingų detalių
grįžtamasis ryšys: nustatyti, ar viešojo sektoriaus įstaigų komunikacija yra aiški ir
informacijos gavėjų teisingai suprantama, galima iš grįžtamojo ryšio, todėl įstaigos turėtų
užtikrinti, kad komunikacijai naudojami kanalai sudarytų sąlygas grįžtamojo ryšio procesui
tikslinė grupė: viešinama informacija turi būti pritaikyta tikslinės grupės, kuriai skirta
informacija, poreikiams
skirtingi komunikacijos kanalai: jeigu yra galimybė, viešojo sektoriaus įstaiga
komunikacijai gali taikyti kelis skirtingus kanalus, taip pasiekiant platesnę auditoriją, tačiau
pranešimas turėtų būti pritaikytas naudojamam komunikacijos kanalui
„apverstos piramidės“ principas: pati svarbiausia komunikuojamos informacijos žinutė
turi būti pateikiama pirmoje teksto dalyje (pirmoje pastraipoje / pirmame sakinyje), toliau
tekste informaciją detalizuojant
vizualizacija: jeigu yra galimybė, komunikuojama informacija turi būti papildyta vizualiai,
pavyzdžiui, pranešimo turinį atspindinčiu paveiksliuku / nuotrauka, kad pranešimo
neskaitantis asmuo galėtų identifikuoti, ar pateikiama informacija jam gali būti aktuali
nuoroda: viešinami pranešimai turi būti trumpi ir perteikti tik esminę informaciją, tačiau
asmenims turi būti sudaroma galimybė gauti ir detalesnę informaciją, todėl pranešimuose
tikslinga pateikti nuorodą, kurioje būtų pateikta detalesnė, su viešinamu pranešimu susijusi,
informacija
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tinkamas laikas: komunikacija turi būti vykdoma tinkamu laiku, t. y. informacija turi būti
teikiama tada, kai ji aktuali ir, jeigu reikalinga, asmuo galėtų tinkamai pasirengti pranešime
pateikiamai informacijai (pvz., keičiasi gyventojų aptarnavimas, paslaugos teikimo procesas
ir pan.)
didžiausias pasiekiamumo laikas: jeigu yra galimybė, komunikacija socialiniuose
tinkluose turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į tikslinių grupių, kurioms skirtas pranešimas,
pasiekiamumą
vienodumas: jeigu komunikacijai naudojami skirtingi komunikacijos kanalai (įstaigos
interneto svetainė, įstaigos patalpos, socialiniai tinklai ir pan.), būtina užtikrinti, kad
skirtinguose kanaluose pateikiama informacija būtų vienoda ir neklaidintų asmenų
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5 Komunikacijos modelis
Atlikus Lietuvos bei užsienio šalių analizę nustatyta, kad viešojo sektoriaus įstaigos apie
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą komunikuoja gan
skirtingai ir nėra nusistačiusios jokių komunikacijos apie paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą standartų. Atsižvelgiant į tai, parengtas komunikacijos modelis, kurio tikslas –
nustatyti bendrus principus dėl įstaigų teikiamų / administruojamų paslaugų ir gyventojų
aptarnavimo viešinimo. Komunikacijos modelis yra rekomendacinio pobūdžio.
Pažymėtina, kad nėra vieno ir visoms įstaigoms tinkančio komunikacijos modelio –
atsižvelgdamos į savo teikiamų paslaugų specifiką, paslaugų gavėjų tikslines grupes
įstaigos turi įsivertinti, kokią, kada ir kaip informaciją apie teikiamas / administruojamas
paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turi pateikti, kad ši informacija gyventojams būtų ne
tik lengvai prieinama, bet ir pateikiama jai aiškia ir suprantama forma.
Komunikuodamos apie teikiamas / administruojamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą
viešojo sektoriaus įstaigos gali informaciją pateikti tiek savo įstaigose (pvz., skelbimų
lentose, lankstinukuose ir pan.), tiek elektroninėje erdvėje (pvz., savo oficialiose interneto
svetainėse, įstaigų socialinių tinklų paskyrose ir pan.). Visgi atsižvelgiant į nuo 2005 m.
Europos Komisijos vykdomus veiksmus siekiant modernizuoti viešąjį sektorių35, gerinant
paslaugų kokybę ir visapusiškai išnaudojant skaitmenines technologijas bei naujausiame
2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plane36 numatytą viziją, kad viešojo administravimo
įstaigos ir viešosios institucijos taptų atviros, veiksmingos, teiktų asmenims patogias,
tiesiogines skaitmenines paslaugas, rengiant viešojo sektoriaus įstaigų komunikacijos modelį
orientuojamasi į įstaigų komunikaciją elektroninėje erdvėje, tačiau įstaigos turėtų užtikrinti
asmenims, kurie renkasi neprisijungti prie interneto ar negali prie jo prisijungti, galimybę
apie paslaugas ir gyventojų aptarnavimą sužinoti kitais būdais.
Komunikacijos modelis apima tris pagrindinius aspektus:

35

European Commission, Shaping Europe‘s Digital future, eGovernment & Digital Public Services, prieiga per internetą:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/egovernment
36
Europos Komisija, COM(2016) 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų
skatinimas, prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52016DC0179
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Kokia informacija apie įstaigos teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą turi būti viešinama?
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo37 23 p. nurodoma, kokia informacija apie teikiamas paslaugas turi būti pateikiama
įstaigos oficialioje interneto svetainėje:


teikiamų paslaugų pavadinimai;



paslaugos rezultatas;



reikalingi dokumentai norint gauti paslaugą;



paslaugos suteikimo trukmė;



kam skirta paslauga;



už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų / padalinio kontaktai;



paslaugos teikimą reguliuojantys teisės aktai;



valstybės rinkliavų arba atlyginimo už informacijos teikimą dydis 38.

Tokios informacijos komunikavimas apie paslaugas gali būti tinkamas įstaigos oficialioje
interneto svetainėje, tačiau kituose įstaigos naudojamuose kanaluose, ypatingai socialiniuose
tinkluose, tokia komunikacija būtų perteklinė, kadangi neretai paslaugas gaunantiems

37

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo, suvestinė
redakcija
nuo
2019-09-20
iki
2020-06-30,
prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr
38
Nurodoma, kai paslauga teikiama atlygintinai
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gyventojams dalis informacijos būtų visiškai neaktuali (pvz., paslaugą reguliuojantys teisės
aktai).
Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos komunikacijai dažniausiai naudoja Facebook socialinį
tinklą, kuriame pranešimų turinys yra įvairialypis ir greit kintantis, todėl komunikacijai
socialiniuose tinkluose Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms apraše numatyti reikalavimai nėra tinkami.
Lietuvoje mažiausiai 1,5 mln. gyventojų aktyviai naudojasi Facebook tinklu39, vidutiniškai
per diena jame praleidžia apie 38 minutes40. Per ši laiką vartotojai pasitikrina savo naujienų
srautą (angl. news feed), jame esančius pranešimus, nuotraukas, vaizdo įrašus. Galima teigti,
kad slinkimui (angl. scroll) Facebook tinkle gyventojai praleidžia ne tiek ir daug, tad kokią
informaciją apie teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą įstaigos turėtų komunikuoti,
siekdamos pateikti kuo informatyvesnę informaciją paslaugų gavėjams?
1. Pranešime turi būti aiškiai suprantama, apie kokią paslaugą yra komunikuojama
 norite išsiimti verslo liudijimą ar pratęsti senąjį?

 informuojame, kad šiandien prasidėjo nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų
deklaravimas

 prastovą paskelbę ir darbo vietas išlaikantys darbdaviai dėl subsidijos gali kreiptis nuo
balandžio 5 d.
2. Pranešime turi būti aiškiai suprantama, kokiai tikslinei grupei skirta paslauga, apie kurią
komunikuojama

 nuo šiandien jau galima registruotis į C ir CE kategorijų egzaminus!
 pagrindinė informacija apie paramą savarankiškai dirbantiems žmonėms
 padedame esamiems ir būsimiems teisininkams – nuo šiol teisinė literatūra nemokamai
pasiekiama Registrų centro interneto svetainėje
3. Pranešime turi būti aiškiai suprantama, kodėl komunikuojama apie paslaugą
 jungtines pažymas, reikalingas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, jau galima užsisakyti
ir gauti elektroniniu būdu

 primename, jog Visų šventųjų dieną ir jos išvakarėse keičiasi klientų aptarnavimo vietų
darbo laikai

39

Facebook auditorija Lietuvoje – kas jie? Prieiga per internetą: https://www.verslosparnai.lt/facebook-auditorija-lietuvojekas-jie/
40
33 Facebook Stats That Matter to Marketers in 2020, prieiga per internetą: https://blog.hootsuite.com/facebookstatistics/#general
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Komunikuojant socialiniuose tinkluose vartotojams pateikiama informacija turi būti
konkreti, struktūruota, greitai suprantama ir iš pateiktos informacijos vartotojas turi gebėti
identifikuoti, ar tai jam yra aktualu.
Šie trys kriterijai (apie kokią paslaugą komunikuojama; kokiai tikslinei grupei skirta
paslauga; kodėl komunikuojama apie paslaugą) gali būti taikomi ir komunikuojant fizinėmis
priemonėmis įstaigų patalpose (pvz., skalbimų lentoje pakabinant skelbimus, platinant
lankstinukus). Tačiau pasirinkus komunikaciją tokiu būdu ar atsižvelgiant į tai, kad taip
komunikuojant įstaiga turi galimybę pateikti detalesnę informaciją nei socialiniuose
tinkluose, tikslinga pateikti ir šią informaciją:


už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų ar įstaigos padalinio kontaktai;



paslaugos suteikimo trukmė;



paslaugai gauti reikalingi dokumentai;



paslaugos kaina, jei paslauga teikiama atlygintinai.

Kada informacija apie įstaigos teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą turi būti viešinama?

Įstaigų oficialiose interneto svetainėse komunikacija apie įstaigos teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turi būti tinkamu laiku, t. y. pradėjus
teikti naują paslaugą, pasikeitus paslaugos teikimo procesui ir pan., informacija turi būti kuo
skubiau atnaujinta. Oficialiose interneto svetainėse neturėtų būti nurodytos paslaugos, kurių
įstaiga nebeteikia, taip pat įstaiga turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugą, kurią būtina
nurodyti remiantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo reikalavimais, būtų aktuali ir teisinga.
Jeigu įstaiga komunikacijai apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų
aptarnavimą taiko ir fizines priemones įstaigos patalpose (pvz., skelbimų lentose
pakabinami skelbimai, priimamajame paliekami lankstinukai ir pan.), ši informacija taip pat
turi būti aktuali ir galiojanti.
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Facebook socialinio tinklo statistikos duomenimis41, didžiausias pranešimų pasiekiamumas
yra trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 11 val. iki 14 val.

60 paveikslas. Pranešimų socialiniame tinkle pasiekiamumas
Šaltinis: sudaryta Paslaugų teikėjo, remiantis „18 Facebook statistics every marketer should know in 2020“

Siekiant, kad pranešimą Facebook socialiniame tinkle pamatytų kuo daugiau vartotojų, kai
įmanoma, rekomenduojama laikytis didžiausio pasiekiamumo intervalo, t. y. komunikuoti
trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 11 val. iki 14 val.
Jeigu nėra galimybių apie teikiamas / administruojamas paslaugas ar gyventojų aptarnavimą
komunikuoti didžiausio pasiekiamumo intervale (pvz., paskelbta ekstremali padėtis, dėl
kurios keičiasi paslaugų teikimas ir / ar gyventojų aptarnavimas), tuomet turi būti
komunikuojama kaip įmanoma greičiau (angl. as soon as possible).
Nėra vieno tinkamo laiko, kada informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą turėtų būti viešinama, kiekviena įstaiga naudodamasi Facebook
socialiniu tinklu gali analizuoti paskyros statistiką (pvz., matyti, kada pranešimai susilaukia
daugiausiai vartotojų reakcijų) ir į tai atsižvelgdama vykdyti komunikaciją.

Kaip informacija apie įstaigos teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą turi būti viešinama?

41

18
Facebook
statistics
every
marketer
should
https://sproutsocial.com/insights/facebook-stats-for-marketers/

know

in

2020,

prieiga

per

internetą:
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Remiantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašu, teikiant elektronines viešąsias paslaugas oficialioje interneto svetainėje
turi būti pateikiama nuoroda į e. valdžios vartų svetainę, kitus informacijos apie teikiamas /
administruojamas paslaugas pateikimo būdus įstaigos gali rinktis pačios:


teikiamas / administruojamas paslaugas įstaigos gali grupuoti pagal pačių pasirinktus
kriterijus;



jeigu įstaigos teikiamos viešosios ir (arba) administracinės paslaugos jau yra
sugrupuotos, aprašytos ir paskelbtos kurioje nors valstybės informacinėje sistemoje,
galima pateikti tik nuorodas į jas.

Atlikus Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų analizę nustatyta, kad ministerijos naudoja
skirtingus grupavimo kriterijus (žr. 3 skyrių „Lietuvos praktikos analizė dėl komunikacijos
būdų ir priemonių taikymo įstaigose“), tačiau neretai pasirinkti grupavimo kriterijai
paslaugų gavėjams yra neinformatyvūs ir reikiamos paslaugos paieška yra sudėtinga.
Lietuvos

Respublikos

ministerijoms

interneto

svetainėse

pateikiant

paslaugas

rekomenduojama rinktis vieną iš šių būdų:


skiltyje „Paslaugos“ pateikti teikiamų / administruojamų paslaugų sąrašą jų
negrupuojant;



skiltyje „Paslaugos“ teikiamas / administruojamas paslaugas grupuoti pagal paslaugų
gavėjų tikslines grupes (pvz., gyventojams, verslui).

Pasirinkus reikalingą paslaugą dalis ministerijų paslaugų gavėjus nukreipia į Lietuvos
paslaugų katalogą, kitos ministerijos pateikia paslaugos aprašymą MS Word ir pan., tad
paslaugų pateikimas vykdomas skirtingai. Rekomenduoja standartizuoti paslaugų pateikimą,
visoms viešojo sektoriaus įstaigoms naudojant vieningą paslaugų pateikimo būdą. Lietuvos
paslaugų kataloge42 pateikiamos visos paslaugos, kurias teikia institucijos, taip sudaryta
galimybė visas paslaugas rasti vienoje vietoje. Lietuvos paslaugų kataloge paslaugos
pateikiamos su detaliais aprašymais, sudaryta galimybė ieškoti paslaugų pagal skirtingus
kriterijus. Rekomenduojama viešojo sektoriaus įstaigoms paslaugų gavėjus pasirinkus
paslaugą ne tik nukreipti į Lietuvos paslaugų katalogą, bet ir savo interneto svetainėse
komunikuoti apie šį katalogą (tikslinga remtis Estijos pavyzdžiu, žr. 2 skyrių „Užsienio šalių
praktikos analizė dėl komunikacijos būdų ir priemonių taikymo viešajame sektoriuje).

42

Lietuvos paslaugų katalogas, prieiga per internetą: https://www.lietuva.gov.lt/
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Pateikiant informaciją apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą
viešojo sektoriaus įstaigos turėtų užtikrinti, kad informacija būtų prieinama ir asmenims,
turintiems negalią. Sparčiai vykstant skaitmenizacijai ir paslaugų perkėlimui į elektroninę
erdvę informacijos apie paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinamumas ypatingai
aktualus neregiams, kadangi dauguma viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių nėra
pritaikytos šią negalią turintiems asmenims. Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų
prieinamumo43, viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainės jau iki 2019 m. turėjo būti
pritaikytos žmonėms su negalia. Siekiant pritaikyti oficialias interneto svetaines, kad
informacija būtų prieinama visiems, rekomenduojama remtis vadovu „Internetas visiems“44.
Viešojo sektoriaus įstaigos savo oficialiose interneto svetainėse komunikuodamos apie
teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą turi užtikrinti, kad
pateikiamą informaciją galėtų rasti ir tik užsienio kalba kalbantys asmenys, taip užtikrinat
lengvesnę ir sklandesnę tokių asmenų integraciją.
Jeigu įstaiga vykdo fizinę komunikaciją įstaigos patalpose (pvz., skelbimų lentose pakabina
skelbimus, priimamajame paliekami lankstinukai) būtina užtikrinti, kad taip pateikiama
informacija apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą savo
turiniu būtų identiška kitomis priemonėmis vykdomai komunikacijai. Viešojo sektoriaus
įstaigos taip pat turėtų užtikrinti, kad į įstaigą atvykęs tik užsienio kalba kalbantis asmuo
informaciją apie teikiamas / administruojamas paslaugas bei gyventojų aptarnavimą rastų ir
užsienio kalba (anglų, prireikus ir kita užsienio kalba)45.
Apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą komunikuojant
Facebook socialiniame tinkle rekomenduojama tekstu pateikiamą informaciją papildyti ir
vizualiai, t. y. kartu pateikiant paveiksliuką. Neretai paslaugų gavėjai slinkdami per
Facebook socialinį tinklą gali neatkreipti dėmesio į tekstą, tačiau vizualinė informacija yra
lengviau pastebima, todėl pateikiamas paveiksliukas turėtų būti informatyvus – jame turėtų
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būti raktiniai žodžiai, kad paslaugų gavėjas galėtų nesudėtingai identifikuoti, ar pateiktas
pranešimas jam yra aktualus.
Viešojo sektoriaus įstaigos komunikuodamos apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą turėtų įvertinti savo galimybes bei poreikį komunikaciją vykdyti ir
kituose, ne tik Facebook, socialiniuose tinkluose. Kaip nurodyta Lietuvos analizės dalyje
(žr. 3 skyrių „Lietuvos praktikos analizė dėl komunikacijos būdų ir priemonių taikymo
įstaigose) dalis institucijų komunikacijai naudoja ir kitus socialinius tinklus, tačiau dauguma
yra aktyvios tik Facebook socialiniame tinkle. Viešojo sektoriaus įstaigoms būtina sekti
socialinių tinklų naudojimą, įvertinti, kokie socialiniai tinklai įstaigos tikslinėms grupėms
yra aktualūs ir juose teikti informaciją apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą.
Jeigu viešojo sektoriaus įstaiga teikia paslaugas, kurios yra pasikartojančios ir / ar teikiamos
didžiajai gyventojų daliai (pvz. pajamų deklaravimas), komunikacijai apie teikiamas /
administruojamas paslaugas tikslinga naudoti elektroninių laiškų siuntimą – tokiu būdu
pasiekiama tikslinė paslaugų gavėjų grupė ir paslaugos gavėjai gali būti tinkamu laiku
informuoti apie paslaugą ir gyventojų aptarnavimą.
Nors sukurti vieną visoms viešojo sektoriaus įstaigoms tinkantį komunikacijos modelį būtų
sudėtinga, o veikiausiai net ir netikslinga, tačiau galima išskirti pagrindinius komunikacijos
principus, kuriais remiantis viešojo sektoriaus įstaigos informaciją apie teikiamas /
administruojamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą pateiktų gyventojams lengvai
prieinama bei aiškia ir suprantama forma.
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Pažymėtina, kad pateikiami komunikavimo apie teikiamas / administruojamas paslaugas ir
gyventojų aptarnavimą principai yra rekomendacinio pobūdžio, kiekviena įstaiga turėtų
įsivertinti savo vykdomą komunikaciją ir, jeigu reikalinga, ją patobulinti, siekiant
gyventojams užtikrinti greitesnį ir patogesnį aktualios paslaugos gavimą. Įsivertindama savo
komunikaciją viešojo sektoriaus įstaiga turėtų įsivardinti savo tikslinę paslaugų gavėjų
grupę, išanalizuoti, kokiomis komunikacijos priemonėmis paslaugų gavėjai naudojasi
dažniausiai, nusistatyti, kokią komunikaciją vykdant yra didžiausias paslaugų gavėjų
pasiekiamumas.
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