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

Aprašas

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

ir

pan.)
ES

Europos Sąjunga

EUPAN

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

Grįžtamasis ryšys

Nuomonės, pastabos ir domėjimasis produktu, paslauga ar skundų
valdymu2

Įstaiga

Viešojo sektoriaus įstaiga

Klientas

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

Klientų4 aptarnavimas

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

Paslaugų standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms, LR vidaus reikalų ministerija, 2016 m. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.855>.
2
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
3
Ten pat.
4
Pastaba – Teikėjas Studijoje pasirinko taikyti ne viešojo administravimo srities teisės aktuose paplitusią sąvoką „asmuo“,
o „klientas“, atsižvelgiant į pasaulyje plačiai taikomą „orientacijos į klientą“ principą.
5
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
1
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Sąvoka, santrumpa

Aprašas
priėmimo pas įstaigos vadovą ar kompetentingą valstybės tarnautoją
organizavimas ir kiti reikalingi veiksmai6

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

KAS
KAStd

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

aptarnavimo

aktualias aptarnavimo proceso dalis8

standartas)

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

LR

Lietuvos Respublika

Paslaugos standartas

Tai visuomenei aktualūs paslaugos kokybės parametrai, kurių
įsipareigoja laikytis paslaugas teikianti viešojo valdymo institucija9

LR vidaus reikalų ministerijos naudai vykdyto viešojo pirkimo „Pavyzdinio gyventojų aptarnavimo viešojo sektoriaus
įstaigose standarto sukūrimo ir jo įdiegimo paslaugų pirkimas (VRM-D7-136)“ sąlygų techninė specifikacija (dokumentas
„3
TVŪD
PD
TS.DOCX“).
[Žiūrėta
2019-09-25].
Prieiga
per
internetą:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=475938>.
7
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
8
LR vidaus reikalų ministerijos naudai vykdyto viešojo pirkimo „Pavyzdinio gyventojų aptarnavimo viešojo sektoriaus
įstaigose standarto sukūrimo ir jo įdiegimo paslaugų pirkimas (VRM-D7-136)“ sąlygų techninė specifikacija (dokumentas
„3
TVŪD
PD
TS.DOCX“).
[Žiūrėta
2019-09-25].
Prieiga
per
internetą:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=475938>.
9
Paslaugų standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms, LR vidaus reikalų ministerija, 2016 m. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.855>.
6
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Sąvoka, santrumpa

Aprašas
Tai visuomenei skirtas ir viešai skelbiamas dokumentas, kuriame
nurodyti visuomenei aktualūs paslaugos kokybės parametrai ir viešojo
valdymo institucijos įsipareigojimai dėl šių parametrų laikymosi10

Skundas

Kliento rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą,
kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti
interesai, ir prašoma juos apginti11
Nepasitenkinimo išreiškimas organizacijai dėl jos produkto ar
paslaugos arba paties skundų tvarkymo proceso, kai aiškiai ar
numanomai tikimasi atsakymo ar sprendimo12

Skundo pareiškėjas

Asmuo, fizinis ar juridinis arba jų atstovas, pateikiantis skundą

Studija

Studija „Pavyzdinis klientų13 aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose
standartas“

Suinteresuotoji šalis

Fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali turėti įtakos įstaigos veiklai ir
įstaigos sprendimams arba gali būti paveikti įstaigos veiklos14

Teikėjas

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

Vadybos sistema

Strategijų, procesų ir procedūrų rinkinys, kurį naudoja įstaiga, siekdama
užtikrinti kokybišką užduočių, reikalingų jos tikslams pasiekti, atlikimą
Susijusių ar sąveikaujančių organizacijos elementų visumą politikai ir
tikslams bei procesams, kurie reikalingi šiems tikslams pasiekti,
nustatyti15

VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

10

Ten pat.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr>.
12
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
13
Pastaba – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktas apibrėžimas pakeistas iš „gyventojų“ į „klientų“,
kadangi įstaigos aptarnauja tiek fizinius asmenis (gyventojus), tiek juridinius asmenis.
14
Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
15
Ten pat.
11
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Santrauka
Siekiant standartizuoto klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo Lietuvos viešajame
sektoriuje, jungtinės veiklos pagrindu veikianti teikėjų grupė, kurią sudaro UAB „Kvalitetas“ ir
Mykolo Romerio universitetas, parengė studiją „Pavyzdinis klientų aptarnavimo viešojo sektoriaus
įstaigose standartas“ pagal Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamą ir Europos socialinio fondo
finansuojamą projektą Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų
paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“.
Šios studijos tikslas – sudaryti sąlygas ir parengti metodologiją, kuri bus taikoma Lietuvos
viešojo sektoriaus įstaigose plėtojant standartizuotą klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo praktiką.
Remiantis gerųjų užsienio ir Lietuvos patirčių analize ir tarptautiniu mastu pripažintomis
vadybos priemonėmis, metodais, modeliais ir sistemomis buvo parengtas pavyzdinis klientų
aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose standartas.
Nors nuostatos, kurių įstaigos laikosi aptarnaudamos klientus bei teikdamos paslaugas šiuo
metu yra įtvirtintos skirtingos teisinės galios teisės aktuose (įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose,
ministrų įsakymuose, įstaigų vadovų įsakymuose ir kt.), šiuo metu reta įstaiga teikia informaciją
klientams apie pagrindinius aptarnavimo kokybės parametrus ir skelbia savo įsipareigojimus dėl jų
laikymosi. Šioje vadybos srityje yra pastebimas sisteminio požiūrio į klientų pasitenkinimo valdymą
trūkumas. Iki šiol nebuvo sistemiškai nustatytų ir viešai skelbiamų aptarnavimo kokybės parametrų
ir įstaigų įsipareigojimų dėl jų laikymosi. Todėl klientams sudėtinga suvokti savo lūkesčius dėl
aptarnavimo kokybės ir nėra aišku, kokios aptarnavimo kokybės galima tikėtis ir reikalauti iš įstaigų.
Rengiant šią studiją buvo išanalizuotos penkių valstybių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos,
Kanados, Airijos ir Maltos – gerosios klientų aptarnavimo standartizavimo patirtys, kurios gali būti
palygintos pagal šiuos kriterijus:
1. Centrinės valdžios vaidmuo: Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje centrinė valdžia pateikia
rekomendacijas standartų rengimui ir valdymui, bet nenustato standartų. Standartus pasitvirtina
viešojo sektoriaus įstaigos savo nuožiūra. Airijoje centrinė valdžia pateikia rekomendacijas chartijai,
veiksmų planams ir komunikavimui su klientais, sudaro sąlygas apsikeitimui gerąja patirtimi.
Skirtingai nuo Jungtinės Karalystės ir Kanados, Airijoje, Prancūzijoje ir Maltoje centrinė valdžia
nustato kokybiško aptarnavimo standartus (Prancūzijoje ir Airijoje – rekomenduojamus, Maltoje –
privalomus).
2. Kokybės apdovanojimai (kokybės ženklai) ir sertifikavimas: Prancūzijoje įstaigoms, kurios
atitinka Marianos chartijos (pranc. la Charte Marianne) įsipareigojimus ir standartus, suteikiamas
Marianos ženklas. Maltoje įstaigoms suteikiamas Kokybės apdovanojimas (angl. The Quality
Award). Jungtinėje Karalystėje įstaigoms suteikiamas Kokybiško aptarnavimo modelio (angl.
6

Customer Service Excellence) sertifikatas. Airijoje ir Kanadoje kokybės apdovanojimų suteikimo
praktika netaikoma.
3. Chartijos: Prancūzijoje ir Maltoje nustatytos bendros visoms įstaigoms chartijos,
Jungtinėje Karalystėje kiekviena įstaiga rengia savo chartijas.
4. Paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsena: Prancūzijoje vykdomi slaptojo kliento tyrimai
atrinktose įstaigose, Maltoje vykdomos klientų pasitenkinimo apklausos, slaptojo kliento tyrimai,
įstaigų vertinimai tose įstaigose, kurios pretenduoja į Kokybės apdovanojimą, Jungtinėje Karalystėje
vykdomas įsivertinimas pagal Kokybiško aptarnavimo modelį. Airijoje vykdomos klientų ir
organizacijų apklausos.
Taip pat šios studijos apimtyje analizuotos Lietuvoje veikiančių viešojo ir privataus sektorių
organizacijų gerosios klientų aptarnavimo standartizavimo praktikos (patirtys). Rengiant klientų
aptarnavimo standartus būdinga akcentuoti tiesioginį kontaktą, aptarnavimo aplinką bei integruoti
klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo procesus. Į klientų aptarnavimo standartus bei jų
įgyvendinimą ir tobulinimą vis dažniau įtraukiami elementai: i) specialiuosius poreikius turinčių
klientų aptarnavimas; ii) „sudėtingos situacijos“ (konfliktuojantys klientai, techniniai gedimai ir t. t.);
iii) mechanizmai skirti tobulinti aptarnavimo kokybę (mokymai, atvejų analizės (aptarimai), gerųjų
praktikų (patirčių) pasidalinimo vizitai į kitas institucijas, klientų įtraukimas į paslaugų tobulinimą ir
t. t.). Klientų įsitraukimo į paslaugų kūrimą svarba ir įstaigų pastangos klientų įtraukimui stebimi kaip
nauja tendencija, stiprinanti orientacijos į klientą ir klientų pasitenkinimo valdymo tendencijas.
Projekto apimtyje parengtas pavyzdinis klientų aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose
standartas bus adaptuotas ir įgyvendintas 120-tyje įstaigų. Todėl tikimasi, kad Lietuvos viešojo
sektoriaus įstaigų klientų aptarnavimo kokybė bei paslaugų teikimas pagerės taikant vieningus klientų
aptarnavimo standartus. Klientų aptarnavimo standartai apims aktualius elementus, įskaitant
veiksmus ir esminius aspektus visame klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo cikle. Šie standartai
palengvins tolesnį aptarnaujančiojo įstaigų personalo žinių ir kompetencijos tobulinimą. Tikimasi,
kad klientų aptarnavimo standartai taps vertingomis priemonėmis vertinant klientų aptarnavimo
kokybę ir lyginant esamus klientų aptarnavimo lygius su planuojamais. Tai suteiks įrodymais
pagrįstos informacijos ir pateiks naujas galimybes gerinant klientų aptarnavimą ir didinant klientų
pasitenkinimą.

7

Summary
In order to standardize customer service and provision of services in Lithuanian public sector,
the Study 'Typical customer service standard for public sector institutions' was conducted by joint
collaboration group consisting of JSC 'Kvalitetas' and Mykolas Romeris University. This study was
conducted in the scope of the European Union co-funded project No 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014
'Solutions for improving the quality of customer service and provision of services in public sector
institutions' that is leaded by the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania.
The objective of this Study is to create conditions and to provide a methodology for Lithuanian
public sector institutions in a development of standardized customer service and service delivery
practices.
Based on a better foreign and local practices, the internationally accepted management tools,
methods, models and systems, the recommended Customer Service Standard for a public sector
institutions was developed.
Despite the fact that currently there is established legal framework (laws, Governmental and
institutional resolutions, orders, etc.) that set and regulate principles and procedures for customer
service and provision of services in Lithuanian public sector, there is a problem that only the limited
number of public sector institutions provide the information to their customers on key public service
quality parameters and publishes its obligations in the field of customer service and provision of
services. A lack of systematic approach to client satisfaction management is observed in this
managerial area. Up to now, there have been no systematically defined and publicly communicated
service quality parameters and obligations to comply with them. Therefore, it is often difficult for the
customers express their service quality expectations and what can be required from service providing
institutions.
In the scope of this Study good customer service standards in the United Kingdom, France,
Canada, Ireland and Malta were analyzed. The comparison of Customer service standardization
approaches in those countries was based on the following criteria:
1. The role of Central Government: in Canada and the United Kingdom the central
governments provide guidance on the development and management of customer service standards,
however they do not impose the standards. Standards are approved at the discretion of public sector
bodies and institutions. The Central Government of Ireland provides recommendations for the
charters, action plans and communication with customers and facilitates the exchange of good
practices. Unlike the United Kingdom and Canada, Ireland, France and Malta set standards for service
quality. In France and Ireland those standards are optional and in Malta they are mandatory.
8

2. Customer service quality certification and awards: in France institutions that meet the
obligations and standards of the Marianne Charter are awarded with the Marianne label. In Malta
institutions are awarded with The Quality Award. In the United Kingdom institutions are awarded
with the Customer Service Excellence Certificate. In Ireland and Canada there is no practice of
awarding institutions with a quality awards.
3. Service charters: France and Malta have unified service charters for all institutions while in
the United Kingdom institutions develop individual charters.
4. Service quality monitoring: in France mystery customer surveys are carried out at selected
institutions, in Malta applicants for the Quality Award carry out customer satisfaction and 'mystery
client' surveys in addition to quality auditing. In the United Kingdom the public institutions perform
self-assessment in order to apply for the Customer Service Excellence Certificate. In Ireland the
adoption of customer surveys is common practice.
Also, in the scope of this Study customer service standardization good practices in Lithuania
were analyzed. In the development of customer service standards in Lithuania there is a trend to
emphasize the direct contact and the service place/environment, also to link and to integrate it with
customer service and provision of services processes. The following elements are increasingly applied
and implemented in the scope of the customer service standards: i) customer service aspects for the
clients with special needs; ii) management of challenging service situations (conflicts, technical
failures of systems, etc.); iii) the managerial tools applied for the improvement of the quality of
services (training, case analysis, best practice sharing followed by the visits to the other institutions,
customer involvement in service improvement initiatives, etc.). The importance of client engagement
in the design of the services is observed as a novel trend in addition to customer focus and customer
satisfaction management.
A proposed Customer Service Standard for public sector institutions that is developed in the
scope of this Study, will be further adjusted and implemented in 120 Lithuanian public sector
institutions. Therefore, it is expected that the quality of customer service and provision of the services
will be improved in Lithuanian public sector due to the application of a unified customer service
standards. Customer service standards will cover all relevant elements, including the actions and
essential aspects from the beginning to the end of customer service cycle and provision of services
processes. These standards will facilitate the further development of knowledge and competencies of
service personnel. It is expected that customer service standards will become valuable solutions for
assessing the quality of customer service and comparing the current levels of customer service with
the planned. This will provide the evidence-based information in order to determine new
opportunities for the improvement of customer service and customer satisfaction.
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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) įgyvendina iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014
„Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo
sprendimai“ (2019 m. birželio 20 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 V-918-01-0014 ,,Viešojo sektoriaus įstaigų
teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ sutartis Nr. 10.1.3ESFA-V-918-01-0014/1S-222).
Pagal nurodytą projektą įgyvendindama 2020 m. sausio 30 d. paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį Nr. 1S-28 (toliau – Sutartis), sudarytą su VRM, teikėjų grupė – UAB „Kvalitetas“
ir Mykolo Romerio universitetas (toliau – Teikėjas) – parengė šią studiją „Pavyzdinis klientų
aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose standartas“ (toliau – Studija), kuria siekiama paskatinti
viešojo sektoriaus įstaigas (toliau – įstaigos) įgyvendinti aptarnavimo gerinimo iniciatyvas ir formuoti
bendrą asmenų informavimo apie įstaigų įsipareigojimus aptarnavimo srityje ir klientų aptarnavimo
standartų (toliau – KAStd) nustatymo praktiką viešajame sektoriuje:
1. parengiant pavyzdinį klientų aptarnavimo įstaigose standartą ir,
2. atsižvelgiant į konkrečių įstaigų specifiką, jį pritaikant (adaptuojant) šiose įstaigose.

Standartų rengimo ir diegimo viešajame sektoriuje reikšmė
Klientai (paslaugų vartotojai ir aptarnaujami gyventojai, juridiniai asmenys bei kitos
organizacijos) turi būti informuoti apie įstaigų įsipareigojimus, kuriais remiantis siekiama geresnės
paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo (toliau – aptarnavimas) kokybės. Aptarnavimas – tai įstaigos
darbuotojo veiksmai, pradedant kliento sutikimu (kai kreipiasi tiesiogiai) ar kreipimosi gavimu (kai
gaunama kitomis priemonėmis) ir baigiant paslaugos ir (arba) informacijos suteikimu: kliento
sutikimas ir kontakto užmezgimas; kliento išklausymas; susipažinimas su prašymo ir (arba) skundo
bei pateiktų dokumentų turiniu; informavimas apie paslaugos suteikimo eigą; prireikus prašymo
įforminimas raštu; prašymo ir (arba) skundo įregistravimas ir perdavimas vykdymui; prireikus kliento
informavimas apie prašymo ir (arba) skundo nagrinėjimo eigą; priėmimo pas įstaigos vadovą ar
kompetentingą valstybės tarnautoją, arba darbuotoją organizavimas ir kiti reikalingi veiksmai. Tik
informuojant klientus yra užtikrinami klientų teisėti lūkesčiai tikėtis įstaigų viešai deklaruotos
aptarnavimo kokybės.
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Nuostatos, kurių įstaigos privalo laikytis aptarnaudamos klientus yra įtvirtintos skirtingos
teisinės galios teisės aktuose (įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, ministrų įsakymuose, įstaigų
vadovų įsakymuose ir kt.). Įstaigos nors ir laikosi šiuose teisės aktuose įtvirtintų nuostatų, tik dalis iš
jų teikia informaciją klientams apie pagrindinius aptarnavimo kokybės parametrus ir skelbia savo
įsipareigojimus dėl jų laikymosi. Nesant nustatytų ir viešai skelbiamų aptarnavimo kokybės
parametrų ir įstaigų įsipareigojimų dėl jų laikymosi, klientams dažnai sunku suvokti savo lūkesčius
dėl aptarnavimo kokybės, t. y. jiems nėra aišku, kokios aptarnavimo kokybės jie gali tikėtis ir
reikalauti iš įstaigų.
Vienas iš pagrindinių šios problemos sprendimo būdų – KAStd parengimas. KAStd – tai
elgesio principų ir pavyzdžių rinkinys, kuris apima visas įstaigai aktualias aptarnavimo proceso dalis.
KAStd nauda įstaigai yra ta, kad jis ne tik informuoja asmenis apie įstaigos prisiimtus įsipareigojimus
dėl aptarnavimo kokybės, bet taip pat padeda suvienodinti įstaigos darbuotojų žinias apie tai, ką ir
kaip derėtų daryti, kas yra nepriimtina, aptarnaujant į įstaigą besikreipiančius asmenis, ir atitinkamai
nukreipti įstaigos darbuotojų elgesį norima linkme. Tai dar viena galimybė supažindinti darbuotojus
su klientų aptarnavimo kultūra, įstaigos vertybėmis, įtvirtinti ir perteikti įstaigos darbuotojams
reikalaujamo aptarnavimo lygmens gaires. Be to, standartas taip pat yra ir aptarnavimo kokybės
vertinimo priemonė, kuri leidžia palyginti esamą aptarnavimo įstaigoje lygį su siekiamu. Kai visa tai
yra pakankamai aiškiai apibrėžta, galima lengviau pamatuoti ir įvertinti aptarnavimo kokybę, tiksliau
įsivardinti stipriuosius ir tobulintinus aptarnavimo aspektus, priimti įrodymais pagrįstus sprendimus
dėl aptarnavimo gerinimo priemonių, tobulinti veiklą ir kt.
KAStd yra specifinės taisyklės, užtikrinančios paslaugų teikimo, administravimo proceso
stabilumą bei užtikrinančios kokybę. Šie taisyklių, reikalavimų rinkiniai formalizuoja ir mažina
aptarnavimo procesų lankstumą, unifikuoja individualių klientų problemų sprendimą, riboja
personalizuotą aptarnavimą (Brunsson ir kt. 2012; Pivoras ir kt. 2017, p.59).
Įvairiose įstaigose, siekiant standartizuoti bei kitaip gerinti klientų aptarnavimą, yra rengiami
KAStd, paslaugų standartai, standartizuojami ir tobulinami veiklos procesai bei taikomi kiti vadybos
metodai.

Studijos rengimui panaudoti tyrimų metodai
Rengiant studiją ir siekiant parengti praktiškai pritaikomą pavyzdinį KAStd, būtiną siekiant
pagerinti paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybę, panaudoti šie tyrimų metodai:
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1. užsienio šalių16 gerųjų praktikų (patirčių) ir gerųjų pavyzdžių analizė (apimant tiek KAStd
rengimo ir įgyvendinimo praktikas, tiek kitus pažangius ir klientų aptarnavimo standartizavimui bei
tobulinimui taikomus vadybos metodus, modelius, sistemas, standartus ir kitas priemones);
2. Lietuvos gerųjų praktikų (patirčių) ir gerųjų pavyzdžių analizė (viešojo sektoriaus17 ir
privataus (verslo) sektorių): apimant antrinių duomenų bei dokumentų analizę, kokybinius interviu
su įstaigų atstovais ir kt.

Studijos struktūra
1. Studijos pirmajame skyriuje apžvelgiama klientų aptarnavimo standartizavimo patirtis
penkiose užsienio valstybėse.
2. Antrajame skyriuje pateikiama klientų aptarnavimo standartizavimo Lietuvos viešojo
sektoriaus įstaigose analizė.
3. Trečiajame skyriuje pristatomas Teikėjo parengtas ir rekomenduojamas pavyzdinis KAStd,
o 2 priede – pateikiamas visas pavyzdinio KAStd dokumentas.
4. Ketvirtajame skyriuje pateikiami reikalavimai, keliami KAStd kūrimui, įdiegimui ir
tobulinimui ir KAStd susiejimo su klientų pasitenkinimo valdymu galimybės, o 1 priede – nuostatos
dėl klientų aptarnavimo kokybės vertinimo.
5. Penktajame skyriuje pateikiamos bendrosios studijos išvados ir rekomendacijos.

Detaliausiai išnagrinėtos 5 valstybės, iš kurių 3 Europos Sąjungos valstybės narės (Prancūzija, Airija, Malta) ir 2 kitos
valstybės (Jungtinėje Karalystė ir Kanada).
17
Įskaitant atliktus interviu su atsakingais darbuotojais šiose viešojo sektoriaus įstaigose:
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje;
- Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje;
- Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos;
- Nacionalinėje teismų administracijoje;
- Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos;
- Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
- Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
16
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1. KLIENTŲ APTARNAVIMO STANDARTŲ IR VALDYMO
SISTEMŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
ĮSTAIGOSE PRAKTIKŲ ANALIZĖ
Klientų aptarnavimo standartizavimas yra viena iš viešojo administravimo kokybės politikos
krypčių. Europos Sąjungoje viešojo administravimo kokybės tobulinimui skiriama daug dėmesio, tai
yra vienas Europos viešojo administravimo tinklo (toliau – EUPAN) uždavinių. 2008 m. EUPAN
parengė praktinį vadovą, kuriame pateikė septynių žingsnių planą viešojo sektoriaus įstaigoms kaip
rengti piliečių chartijas18 ir paslaugų standartus19, tie praktiniai pasiūlymai buvo paremti ir iliustruoti
to meto įvairių šalių gerų praktikų pavyzdžiais20. Tais pačiais metais buvo pristatyta kokybės valdymo
ES šalių viešajame administravime lyginamosios analizės studija21. Po dešimties metų, 2018 m.
Bulgarijos pirmininkavimo ES taryboje laikotarpiu, EUPAN parengė dar vieną leidinį, kuriame
apžvelgtos ES šalių viešojo administravimo kokybės tobulinimo iniciatyvos 22. Šis dokumentas
pristatė ES šalių atstovų anketinės apklausos rezultatus.
ES šalių viešojo administravimo kokybės tobulinimui dėmesio skiria ir Europos Komisija,
kuri 2015 m. paskelbė praktinį vadovą, skirtą ES šalių viešojo administravimo kokybės iniciatyvų
gerųjų praktikų apžvalgai23. Šiame dokumente šalia kitų kokybiško viešojo administravimo praktikų
išnagrinėtos aptarnavimo tobulinimo iniciatyvos, tarp jų ir piliečių chartijos, aptarnavimo bei
paslaugų standartai, taip pat kokybės stebėsenos metodai tokie kaip: slaptojo kliento tyrimai, klientų
pasitenkinimo apklausos.
Klientų aptarnavimo standartizavimas kaip viešojo sektoriaus kokybės politikos instrumentas
taikomas ne tik Europos Sąjungoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių.

Viešojo valdymo institucijos ir paslaugų vartotojų susitarimas dėl jiems teikiamų paslaugų kokybės.
Tai visuomenei aktualūs paslaugos kokybės parametrai, kurių įsipareigoja laikytis paslaugas teikianti viešojo valdymo
institucija.
20
Septyni žingsniai iki piliečių chartijų ir paslaugų standartų: įgyvendinimo planas viešojo administravimo institucijoms
(angl. Seven Steps to a Citizen Charter with Service Standards: Implementation Plan for Governmental Organizations.
Practitioners handbook). EUPAN, Paryžius, 2008. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.eupan.eu/wpcontent/uploads/2019/05/2008_2_FR_Seven_Steps_to_a_Citizen_Charter_with_Service_Standards.pdf>.
21
Kokybės valdymo ES šalių viešajame administravime lyginamosios analizės studija (angl. Quality Management in
Public Administrations of the EU Member States: Comparative Analysis). EUPAN, Lublijana, 2008. [Žiūrėta 2020-0406]. Prieiga per internetą: <https://www.eupan.eu/wpcontent/uploads/2019/02/2008_1_SI_Quality_Management_in_Public_Administrations_of_the_EU_Member_States.pd
f>.
22
Piliečių chartijos ir viešųjų paslaugų standartai (angl. Citizen’s Charters And Public Service Delivery Standards).
EUPAN,
Sofija,
2018.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.eupan.eu/wpcontent/uploads/2019/02/2018_1_BG_Citizens_Charters_and_Public_Service_Delivery_Standards.pdf>.
23
Viešojo administravimo kokybė – praktinis vadovas (angl. Quality of Public Administration: A Toolbox for
Practitioners). Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas, 2015. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/opevs/dokumenty/Quality%20of%20Public%20Administration%2
0-%20A%20Toolbox%20for%20Practitioners.pdf>.
18
19
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Toliau bus detaliau nagrinėjamos penkių valstybių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos,
Kanados, Airijos ir Maltos – klientų aptarnavimo standartizavimo patirtys.

1.1. Jungtinė Karalystė
Jungtinėje Karalystėje standartizuoti viešąsias paslaugas pradėta 1991-aisiais metais,
tuometinei Vyriausybei priėmus piliečių chartiją. Piliečių chartija rėmėsi keliais principais: standartų
nustatymo, informacijos ir atvirumo, pasirinkimo teisės, konsultacijų, mandagumo ir paslaugumo,
teisingumo ir vertės, kuriamos už pinigus. Piliečių chartijos programą buvo pavesta įgyvendinti už
valstybės tarnybos politiką atsakingoje Valstybės tarnybos agentūroje įsteigtam specialiam
padaliniui. Buvo įvesta Chartijos ženklo (angl. Charter Mark) apdovanojimų sistema, siekiant
paskatinti viešojo sektoriaus įstaigas gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę pagal Chartijos
įsipareigojimus. Chartijos kokybės standartų įgyvendinimo kontrolę vykdė Nacionalinė audito
agentūra ir Audito komisija (Bowerman 1995; Torres 2005).
1997-aisiais metais Piliečių chartijos programa buvo pertvarkyta į iniciatyvą „Paslaugoms
pirmenybė“ (angl. Service First). Šios iniciatyvos pagrindiniai bruožai buvo klientų ir aptarnaujančių
darbuotojų įtraukimas į chartijos rengimą, sustiprintas dėmesys kokybei, prioriteto teikimas klientų
požiūriui į paslaugas, reguliari chartijos standartų įgyvendinimo stebėsena ir jos rezultatų viešinimas,
reguliari chartijoje pateikiamų standartų peržiūra ir atnaujinimas. Chartijos tuo metu Jungtinės
Karalystės viešojo sektoriaus įstaigose buvo diegiamos tuo pačiu metu įgyvendinant „Geriausios
vertės“ programą, pagal kurią buvo kuriama centralizuota vietos valdžios įstaigų stebėsenos rodiklių
sistema ir buvo vykdomi įstaigų veiklos rezultatų pagal tuos rodiklius tarpusavio palyginimai.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. The Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD)) ir Piliečių chartijos padalinio prie Vyriausybės kabineto
duomenimis, 1999-aisiais metais buvo patvirtinta 40 nacionalinių chartijų (pvz., tokių kaip Pacientų
chartija, Tėvų chartija, Mokesčių mokėtojų chartija, Teismų chartija ir kt.) ir chartijos savivaldybėse
(OECD 2001; Torres 2005).
Nors ir formulavo paslaugų kokybės lūkesčius klientams, Jungtinės Karalystės piliečių
chartija neturėjo įstatymams prilygstančios teisinės galios, kad ja remiantis klientų teisės galėtų būti
ginamos teismuose. Piliečių chartija buvo rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriuo buvo
remiamasi rengiant konkretiems viešųjų paslaugų sektoriams ar įstaigoms pritaikytas paslaugų
chartijas, tokias kaip Tėvų chartija, Darbo ieškančiųjų asmenų chartija ir pan. (Drewry 2005, p. 333).
Piliečių chartija, kurioje daug dėmesio skiriama viešųjų paslaugų teikimui ir veiklos
valdymui, gali būti laikoma pirmuoju žingsniu siekiant įvesti atskaitomybę už paslaugų kokybę.
Tačiau vėlesnėse Jungtinės Karalystės Vyriausybės veiklos valdymo iniciatyvose buvo plėtojamas
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labiau sisteminis ir tarpinstitucinis požiūris, daugiau dėmesio skiriant ne tik išeigai, bet ir pasekmėms,
siekiant finansinės ir veiklos rezultatų integracijos, pavyzdžiui, nuo 2015-ųjų metų rengiant
integruotus planus, apimančius finansus, planavimą ir vykdymą politikos formavimo procese
(Casteliani 2015).
Atlikus Jungtinės Karalystės Vyriausybės interneto platformos www.gov.uk ir vyriausybei
pavaldžių įstaigų interneto svetainių analizę, galima konstatuoti, jog šiuo metu dauguma Jungtinės
Karalystės

viešojo

sektoriaus

įstaigų

turi

pasitvirtinusios

klientų

aptarnavimo

kokybę

standartizuojančius dokumentus: chartijas, paslaugų standartus arba skundų nagrinėjimo procedūras.
Tačiau Jungtinės Karalystės Vyriausybė centralizuotą standartizavimo politiką vykdo tik
skaitmeninių paslaugų standartų srityje, kitų viešojo sektoriaus įstaigų paslaugų standartai, KAStd ir
chartijos rengiamos pačių įstaigų iniciatyva ir centrinės valdžios lygmenyje nėra koordinuojamos.
Taipogi tikėtina, kad daugelio viešojo sektoriaus įstaigų standartai ir chartijos buvo patvirtintos
ankstesnių Vyriausybių, kurios chartijų ir standartų viešajame sektoriuje plėtrą laikė politikos
prioritetu, valdymo laikotarpiu.
Vyriausybės kabineto Vyriausybės skaitmeninė tarnyba24 vykdo skaitmeninės Vyriausybės
transformacijos politiką ir jos funkcija yra teikti pagalbą Vyriausybės departamentams skaitmeninių
technologijų ir duomenų valdymo srityse, kuria ir palaiko interneto platformas (Vyriausybės
informacijos ir paslaugų platformą (prieiga per internetą: <www.gov.uk>), standartus, teikia
skaitmenines paslaugas. Lietuvoje iš dalies panašias funkcijas vykdo Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. Vyriausybės kabineto Vyriausybės skaitmeninė
tarnyba yra parengusi paslaugų standartą (skaitmeninių paslaugų standartas nuo 2019-ųjų metų yra
vadinamas tiesiog paslaugų standartu, taigi apima ne tik skaitmeniniais kanalais teikiamas paslaugas)
ir jo diegimo vadovą (angl. Service Manual)25, kuriuo remdamosi Jungtinės Karalystės viešojo
sektoriaus įstaigos gali gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę.
Vyriausybės skaitmeninės tarnybos parengtas paslaugų standartas vadovaujasi dizainu
paremtu mąstymu26 (angl. Design Thinking) ir susideda iš 14-os kokybiškos paslaugos kūrimo
principų27 (žr. 1 pav.).

Valdžios elektroninės paslaugos (angl. Government Digital Service). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga
per internetą: <https://gds.blog.gov.uk/about/>.
25
Paslaugų standarto diegimo vadovas (angl. Service Manual). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per
internetą: <https://www.gov.uk/service-manual>.
26
Tai požiūris padedantis kurti naujus sprendimus, paslaugas, produktus, tarnauja kaip vadybos įrankis, galintis pakeisti
požiūrį į daromas veiklas ir veiksmus.
27
Paslaugų standartas (angl. Service Standard). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.gov.uk/service-manual/service-standard>.
24
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Kokybiškos
paslaugos
kūrimo principai
Jungtinėje
Karalystėje:

1.1. Supraskite paslaugų gavėjus ir jų poreikius
2. Spręskite esmines paslaugų gavėjų problemas
3. Suteikite visus sąveikos kanalus apimančią bendrą patirtį
4. Suteikite visus sąveikos kanalus apimančią bendrą patirtį
5. Užtikrinkite, kad visi galėtų pasinaudoti paslauga
6. Sudarykite tarpdisciplininę komandą
7. Naudokite lanksčius (angl. agile) darbo metodus
8. Kartokite ir dažnai tobulinkite
9. Sukurkite saugią paslaugą, kuri saugo paslaugų gavėjų privatumą
10. Apibūdinkite sėkmę ir viešinkite veiklos rezultatus
11. Pasirinkite tinkamus įrankius ir technologijas
12. Naujai sukurtą programinį kodą padarykite viešai prieinamą
13. Naudokite atvirus standartus, modelius ir prisidėkite prie jų kūrimo
14. Užtikrinkite paslaugos patikimumą

1 pav. Kokybiškos paslaugos kūrimo principai Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis – parengta Teikėjo28
Paslaugų standarto diegimo vadovas pateikia praktinius patarimus viešojo sektoriaus
įstaigoms, kaip turėtų būti projektuojamos geros standarto reikalavimus atitinkančios paslaugos.
Standarto diegimo struktūrą sudaro aštuoni proceso elementai29 (žr. 2 pav.).

Pastaba – remiantis Vyriausybės skaitmeninės tarnybos parengtu paslaugų standartu (angl. Service Standard). Jungtinė
Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.gov.uk/service-manual/service-standard>.
29
Paslaugų standarto diegimo vadovas (angl. Service Manual). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per
internetą: <https://www.gov.uk/service-manual>.
28
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1. Pagalba ir
paskatinimas
naudotis paslauga

2. Duomenų
panaudojimas
paslaugos
tobulinimui

3. Paslaugų
komandos
valdymas

4. Lankstus
paslaugos teikimas

5. Paslaugų
vertinimai ir
paslaugų standarto
taikymas

6. Paslaugų gavėjų
poreikių supratimas

7. Paslaugų
projektavimas
(dizainas)

8. Technologijų
panaudojimas ir
plėtojimas

2 pav. Paslaugų standarto diegimo struktūra Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis – parengta Teikėjo30
Taip pat Paslaugų standarto diegimo vadove svarbus dėmesys teikiamas bendradarbiavimui
su ekspertų grupėmis, kurios prisideda prie standarto kūrimo ir naudojimo, tobulinimo31 ir telkia
skirtingų sričių skirtingose įstaigose ir sektoriuose dirbančius profesionalus. Tai, jog paslaugų
standarto kūrimas patikėtas ekspertų grupėms, patvirtina, jog ne tik standarto turinys, bet ir jo kūrimo
procesas remiasi inovatyviais dizainu paremtu mąstymo ir bendrakūros32 (angl. co-creation)
požiūriais, o standartas kuriamas bendradarbiaujant su visuomene ir kitomis suinteresuotosiomis
šalimis.
Analizuojant klientų aptarnavimo standartizavimo iniciatyvų atskirose Jungtinės Karalystės
viešojo sektoriaus įstaigose struktūrą ir turinį, gali būti formuluojamos šios įžvalgos bei praktinio
įgyvendinimo pavyzdžiai:
1. daugelis Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus įstaigų turi paslaugų ir aptarnavimo
standartus. Pavyzdžiui, Finansų priežiūros įstaigos (angl. Financial Conduct Authority)33 paslaugų ir
aptarnavimo standartai yra sugrupuoti pagal tris įstaigos įsipareigojimus („Atvira komunikacija“,
„Verslo įgalinimas“ ir „Prisitaikymas prie pokyčių“);
2. paslaugų standartų įgyvendinimo vertinimui yra matuojamas klientų pasitenkinimas
paslaugomis, vykdant klientų apklausas. Pavyzdžiui, Finansų priežiūros įstaigoje nustatyti standartai,

Pastaba – remiantis Paslaugų standarto diegimo vadovu (angl. Service Manual). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-0406]. Prieiga per internetą: <https://www.gov.uk/service-manual>.
31
Ekspertų grupės (angl. Communities). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.gov.uk/service-manual/communities>.
32
Bendrakūra (angl. co-creation), kuriant individualią ir viešąją vertę, pasižymi aktyviu bendradarbiavimu: klientai
dalyvauja paslaugų teikime; klientai įsitraukia į paslaugų kūrimą ir projektavimą; paslaugos personalizuojamos
(individualizuojamos).
33
Paslaugų standartai (angl. Service Standards). 2018-2019. Finansų priežiūros įstaiga (angl. Financial Conduct
Authority). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.fca.org.uk/print/data/servicestandards-2018-19>.
30
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pagal kuriuos vertinamas fizinių asmenų ir įmonių pasitenkinimas aptarnavimu tiek telefonu, tiek
susirašinėjant;
3. paslaugų standartai yra adaptuojami pagal paslaugų teikimo kanalų specifiką ir klientų
poreikius. Pavyzdžiui, Finansų priežiūros įstaigoje yra standartai, nustatantys neatsakytų telefono
skambučių limitą (pvz., šioje įstaigoje tokių skambučių gali būti ne daugiau nei 5 proc.);
4. kai kuriose viešojo sektoriaus įstaigose (pavyzdžiui, Prekybos ir investicijų departamente
(angl. Department of Trade and Investment)34, Veterinarinės medicinos direktorate (angl. Veterinary
Medicines Directorate)35) formuluojami KAStd, apibūdinantys pageidautiną aptarnaujančių
darbuotojų elgseną, pavyzdžiui: darbuotojai turi prisistatyti, nešiotis identifikacines korteles, būti
malonūs ir paslaugūs; jeigu klientas paskambina į balso paštą, jis turi būti informuojamas, kuris
darbuotojas jį aptarnaus ir kada; jeigu darbuotojas negali pateikti klientui atsakymo iš karto, turi
paaiškinti, koks, jų manymu, būtinas tyrimas ir kada galima tikėtis galutinio atsakymo; informuoti
apie tyrimo eigą; saugoti kliento duomenų privatumą ir pan.;
5. daugelis Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus įstaigų yra pasirengusios skundų
nagrinėjimo procedūras. Pavyzdžiui, Būsto ir bendruomenių agentūros (angl. Home and Communities
Agency) skundų nagrinėjimo procedūroje36 apibrėžta, kuriais atvejais galima ir kuriais negalima
pateikti skundą, kaip skundas turi būti pateiktas ir kokie yra skundo nagrinėjimo etapai (yra trys
skundo nagrinėjimo etapai; jeigu skundą pateikęs asmuo yra nepatenkintas sprendimu pirmajame
etape, inicijuojamas kitas skundo nagrinėjimo etapas; jeigu sprendimas netenkina po trečiojo etapo,
besiskundžiantis asmuo turi galimybę kreiptis į Parlamentinį ir sveikatos paslaugų ombudsmeną
(angl. the Parliamentary and Health Service Ombudsman). Kai kuriose įstaigose skundų nagrinėjimo
procedūros yra detalesnės (pvz., Socialinio būsto reguliatoriaus (angl. Social Housing Regulator)37,
jose apibrėžta, kaip įstaiga turi reaguoti, jeigu besiskundžiantis asmuo yra piktas ir neadekvatus.
Pajamų ir muitų departamentas (angl. HM Revenue & Customs) turi pasirengęs vadovą38 klientus

Paslaugoms pirmenybė (angl. Service First Document). Prekybos ir investicijų departamentas (angl. Department of
Trade and Investment). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.economyni.gov.uk/sites/default/files/publications/deti/service-first-document.pdf>.
35
Veterinarinės medicinos direktorato paslaugų standartai (angl. VMD Service Standards). Veterinarinės medicinos
direktoratas (angl. Veterinary Medicines Directorate). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.gov.uk/guidance/vmd-service-standards>.
36
Skundų nagrinėjimo procedūra (angl. Complaints procedure). Būsto ir bendruomenių agentūra (angl. Home and
Communities
Agency).
Jungtinė
Karalystė.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.uk/government/organisations/homes-and-communities-agency/about/complaints-procedure>.
37
Skundų nagrinėjimo procedūra (angl. Complaints procedure). Socialinio būsto reguliatorius (angl. Social Housing
Regulator).
Jungtinė
Karalystė.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.uk/government/organisations/regulator-of-social-housing/about/complaints-procedure#contents>.
38
Pajamų ir muitų departamento vadovas, skirtas skundų nagrinėjimui akcijų ir turto vertinimo procesuose (angl.
Correspondence and Customer Service: Handling of Complaints. HMRC internal manual. Shares and Assets Valuation
Manual). Pajamų ir muitų departamentas (angl. HM Revenue & Customs). Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06].
Prieiga per internetą: <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/shares-and-assets-valuation-manual/svm103030>.
34
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aptarnaujančiam personalui kaip bendrauti su skundą pateikusiais asmenimis, kaip tokiais atvejais jie
turėtų elgtis ir kaip nesielgti;
6. kai kurios Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus įstaigos turi pasitvirtinusios paslaugų
chartijas (pvz., Pajamų ir muitų departamentas39, Jungtinės Karalystės Vizų ir imigracijos tarnyba
(angl. UK Visas & Immigration)40) arba aptarnavimo sąlygas (pvz., Jūros reikalų valdymo
organizacija (angl. Marine Management Organization)41), kuriose nustatyti tiek pačių įstaigų
įsipareigojimai klientams, tiek ir tai, ko įstaigos tikisi iš savo klientų (pvz., jeigu įmanoma, pateikti
paraiškas elektroniniu būdu; jeigu prašoma papildomos informacijos, atsakyti kaip galima greičiau;
nesiųsti grasinančių laiškų; nerašyti įžeidžiančių komentarų socialiniuose tinkluose ir pan.);
7. Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus įstaigos, vykdančios veiklą Velso teritorijoje, turi
pasitvirtinusios standartą dėl klientų aptarnavimo valų ir anglų kalbomis42. Standartas nustato, kad
susirašinėjimas raštu, telefoniniai pokalbiai, klientų aptarnavimas jiems atvykus į įstaigą (pavyzdžiui,
nurodoma, kad tais atvejais, jeigu valų kalbą mokantis darbuotojas negali iš karto aptarnauti, paimami
kliento kontaktiniai duomenys, kad valų kalbą mokantis darbuotojas galėtų su juo vėliau susisiekti),
susirinkimai ir susitikimai su visuomene turi vykti arba anglų, arba valų kalbomis ir turi būti
užtikrinta, kad visi dokumentai būtų parengti abejomis kalbomis.
Taip pat pažymėtina, kad Jungtinėje Karalystėje įgyvendinama Kokybiško klientų
aptarnavimo (angl. Customer Service Excellence) iniciatyva43, kurios pagrindas yra Kokybiško
klientų aptarnavimo standartas. Įstaigas, kurios siekia pripažinimo, jog jų paslaugų teikimo ir klientų
aptarnavimo procesai atitinka šį standartą, turi įvertinti viena iš kelių licenzijuotų sertifikavimo
įstaigų. Įstaigoms, surinkusioms ne mažiau 80 proc. maksimalaus balų skaičiaus pagal visus standarto
kriterijus, suteikiamas Kokybiško aptarnavimo modelio sertifikatas.

Jūsų chartija (angl. Your Charter). Pajamų ir muitų departamentas (angl. HM Revenue & Customs). Jungtinė Karalystė.
[Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.gov.uk/government/publications/your-charter/your-charter>.
40
Įsipareigojimai klientams (angl. Customer commitments). Jungtinės Karalystės Vizų ir imigracijos tarnyba (angl. UK
Visas
&
Immigration).
Jungtinė
Karalystė.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.uk/government/publications/customer-service-commitments-uk-visas-and-immigration/uk-visas-andimmigration-customer-commitments>.
41
Įsipareigojimai (angl. Terms of Reference). Jūros reikalų valdymo organizacija (angl. Marine Management
Organization).
Jungtinė
Karalystė.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.uk/government/organisations/marine-management-organisation/about/terms-of-reference#contents>.
42
Klientų aptarnavimo valų ir anglų kalbomis standartai:
i) angl. Welsh language scheme. Office of the Secretary of State for Wales. Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-secretary-of-state-forwales/about/welsh-language-scheme#contents>.
ii) angl. Welsh language scheme. Ministry of Housing, Communities & Local Government. Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communitiesand-local-government/about/welsh-language-scheme>.
43
Kokybiško klientų aptarnavimo (angl. Customer Service Excellence) iniciatyva. Jungtinė Karalystė. [Žiūrėta 2020-0406]. Prieiga per internetą: <https://www.customerserviceexcellence.uk.com/>.
39
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1.2. Prancūzija
Prancūzijoje Viešojo administravimo ir valstybės reformų ministerija, atlikusi keletą pilotinių
taikymų Prancūzijos regionuose, 2005-aisiais metais šalies mastu patvirtino Marianos chartiją44. Šioje
chartijoje, kuri buvo rengiama remiantis paskutiniojo XX-ojo a. dešimtmečio Jungtinės Karalystės
Piliečių chartijos pavyzdžiu, nustatyti į klientą orientuoti paslaugų teikimo tikslai Prancūzijos viešojo
sektoriaus įstaigoms. Po poros metų, sulaukusi teigiamų chartijos vertinimų, Prancūzijos vyriausybė
parengė chartijos įsipareigojimų standartą (pranc. un référentiel d'engagement) ir įvedė Marianos
ženklą (pranc. le label Marianne) kaip klientams teikiamų paslaugų kokybės garantiją. 2016-ais
metais Marianos chartijos įsipareigojimai ir standartas buvo atnaujinti atsižvelgiant į naujas viešojo
sektoriaus įstaigų sąveikos su klientais galimybes, kurias atvėrė skaitmeninių technologijų plėtra45.
Marianos chartiją sudaro dvylika įsipareigojimų46. Pirmieji dešimt chartijos įsipareigojimų
yra tiesiogiai skirti klientams, kuriems viešojo sektoriaus įstaigos teikia paslaugas. Jie yra suskirstyti
į keturias temines sritis:
I. Klientų lūkesčius atitinkanti informacija ir veiksmingas nukreipimas
1-as įsipareigojimas: mes teikiame jums informaciją, reikalingą procedūroms atlikti, ir
užtikriname, kad ji būtų atnaujinama visose medijose.
2-as įsipareigojimas: mes palengviname naudojimąsi mūsų elektroninėmis paslaugomis ir
veiksmų, reikalingų paslaugoms suteikti, atlikimą.
3-as įsipareigojimas: mes nukreipiame jus link jums tinkamos paslaugos ar tinkamo
administravimo ir padedame atlikti reikalingus veiksmus.
II. Draugiškumas ir dėmesingumas priimant klientus
4-as įsipareigojimas: mes aptarnaujame jus su abipuse pagarba, informuojame jus apie
laukimo laiką ir rūpinamės, kad jums būtų patogu.
5-as įsipareigojimas: mes palengviname prieigą prie procedūrų žmonėms su negalia.
6-as įsipareigojimas: mes mielai aptarnaujame sunkumus patiriančius žmones.
III. Aiškūs atsakymai klientams su paskelbtais terminais
7-as įsipareigojimas: į jūsų prašymus ir skundus reaguojame aiškiai ir tiksliai:

Viešojo valdymo politikų Prancūzijoje bendrasis įvertinimas tarptautinės perspektyvos aspektu (angl. Public
Governance Reviews: France. An International Perspective on the General Review of Public Policies). Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), 2012-08-21, p. 140. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-france_9789264167612-en#page4>.
45
Naujasis Marianos standartas paslaugų kokybės gerinimui (pranc. Un nouveau référentiel Marianne pour améliorer la
qualité des services aux usagers), 2016-09-29. Le portail de la transformation de l'action publique. Prancūzija. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/unnouveau-referentiel-marianne-pour-ameliorer-la-qualite-des-services-aux-usagers>.
46
Marianos chartijos santrauka (pranc. Le referientiel Marianne. Marianne en bref). Prancūzija. [Žiūrėta 2020-04-06].
Prieiga per internetą: <https://kitmarianne.modernisation.gouv.fr/marianne/je-decouvre/marianne-en-bref/>.
44

20

- per savaitę, jeigu jie atsiųsti elektroniniu būdu (elektroniniai laiškai, kontaktinės formos,
elektroninės paslaugos);
- per dvi savaites, jeigu jie atsiųsti paprastu paštu.
8-as įsipareigojimas: mes atsakome į visus jūsų skambučius ir stengiamės sumažinti laukimo
laiką.
IV. Įsiklausymas siekiant tobulėti
9-as įsipareigojimas: mes įsiklausome į jūsų komentarus ir pasiūlymus, kad galėtume
patobulinti savo paslaugas.
10-as įsipareigojimas: mes reguliariai vertiname jūsų pasitenkinimą ir viešiname šių
įvertinimų rezultatus.
Kadangi gerinant paslaugų kokybę viešojo sektoriaus įstaigų ir jų darbuotojų vaidmuo yra
svarbus, 11-as ir 12-as įsipareigojimai yra skirti įstaigų darbuotojams.
V. Viešoji tarnyba yra įsipareigojusi savo darbuotojams
11-as įsipareigojimas: mes mokome savo darbuotojus ir suteikiame jiems reikalingas
priemones, kurios padėtų jiems tinkamai aptarnauti klientus ir palengvinti jų atliekamus veiksmus.
12-as įsipareigojimas: vertiname savo veiklą, įtraukiame darbuotojus ir atsižvelgiame į jų
atsiliepimus, kad pagerintume paslaugų kokybę.
Marianos

chartijos

įsipareigojimų

įgyvendinimo

standartas47

pateikia

kiekvieno

įsipareigojimo įgyvendinimui būtinus aptarnavimo reikalavimus, pritaikytus skirtingiems sąveikos su
klientais kanalams – fiziniam kontaktui, aptarnavimui telefonu, paštu, elektroniniu paštu,
aptarnavimui interneto svetainės, mobilaus įrenginio ar socialinių tinklų pagalba. Taip pat
pateikiamos nuorodos į teisės aktus, kuriuose numatytos atitinkamos įsipareigojimų įgyvendinimą
užtikrinančios procedūros.

Marianos chartijos įsipareigojimų įgyvendinimo standartas (pranc. Référentiel Marianne: le service public s’engage
pour améliorer la qualité de service). Prancūzija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/referentiel_marianne-sept-2016-web.pdf>.
47
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Pavyzdys Nr. 1. 1-ojo įsipareigojimo paaiškinimas Marianos chartijos įsipareigojimų
įgyvendinimo standarte48
Teikiant paslaugą klientai turi gauti šią informaciją:
▪ fizinį adresą (-us), el. pašto adresą (-us) ir telefono numerį (-ius);
▪ darbo valandas fiziniam ir telefoniniam priėmimui;
▪ piko ir ne piko valandas;
▪ naudingą informaciją apie patekimą į patalpas (netoliese esančios automobilių stovėjimo
aikštelės, susisiekimo viešuoju transportu sąlygos, specialios sąlygos žmonėms su judėjimo
negalia, žemėlapis) <...>);
▪ dokumentus, būtinus bylų sudarymui ir tvarkymui;
▪ susitikimų organizavimo būdus;
▪ bendro portalo „service-public.fr“ adresą, skirtą bet kuriai informacijai apie teises ir
procedūras, kurios turi būti vykdomos siekiant gauti valstybės institucijų paslaugas.
Vartotojai taip pat informuojami apie galimybes atlikti procedūras nuotoliniu būdu:
registracijos internetu modulis, elektroninės paslaugos <...> Formos, kurių naudojimas yra būtinas
vykdant administracinę procedūrą, pateikiamos internete (*).
Informacija reguliariai atnaujinama visais informacijos kanalais, įskaitant viešojo
administravimo katalogą.
Interneto svetainė ir socialiniai tinklai
Visa informacija, reikalinga procedūroms paruošti, yra svetainėje ir pritaikyta mobiliajam
telefonui (pavyzdžiui, yra galimybė naudoti mobiliąją svetainės versiją ir (arba) mobiliąją
programą).
Administracija užtikrina visų informacijos internete šaltinių (administravimo svetainių,
administravimo katalogo „service-public.fr“ ir kt.) tikslumą ir nuoseklumą.
Informacija taip pat gali būti perduodama per socialinius tinklus.
Fizinis kanalas
Dienos ir valandos, kai įstaiga aptarnauja klientus, yra užrašytos ir aiškiai matomos prie
pagrindinio pastato įėjimo. Šalia pirmojo langelio, prie kurio aptarnaujami klientai, pateikiamas
paryškintas įstaigos interneto adresas, kad klientai būtų informuoti apie alternatyvius aptarnavimo
kanalus.
Telefono kanalas
Jei naudojamasi interaktyviu balso serveriu (IVS) arba atsakikliu, pateikiama informacija
apie paslaugos kontaktinę informaciją, darbo laiką ir informaciją.

22

Elektroninis paštas
Kontaktinė informacija apie telefono numerius pateikiama klientams skirtuose
elektroniniuose laiškuose. Įstaigos adresas ir darbo valandos gali būti nurodomos pateikiant
nuorodą į interneto svetainėje pateiktą kontaktinę informaciją.
Paštas
Kontaktinė paslaugos informacija nurodoma vartotojams siunčiamuose laiškuose. Įstaigos
adresas ir darbo valandos gali būti nurodomos pateikiant nuorodą į interneto svetainėje pateiktą
kontaktinę informaciją.
Marianos standarto interneto svetainėje taip pat pateikiama viešojo sektoriaus įstaigoms,
pageidaujančioms gerinti savo paslaugų ir aptarnavimo kokybę, naudinga informacija: galimų
kokybės gerinimo veiksmų sąrašai, aptarnavimo kokybės gerinimo pagal skirtingus Marianos
chartijos įsipareigojimus vadovai, įvairių viešojo sektoriaus įstaigų gerosios patirtys49.
Viena iš aprašytų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių yra Marianos ženklas50. Marianos
ženklas yra nepriklausomos organizacijos viešojo sektoriaus įstaigoms suteikiamas kokybės ženklas,
pažymintis, jog viešojo sektoriaus įstaigose klientų aptarnavimas atitinka Marianos chartijos
įsipareigojimus. Toks ženklas paslaugų gavėjams yra garantija, jog įstaigų teikiamos paslaugos yra
kokybiškos, pačioms įstaigoms, įgyvendinusioms standartą, Marianos ženklas yra motyvavimo
gerinti aptarnavimo kokybę įrankis, jis suteikia galimybę toliau vykdyti kokybės gerinimo veiklas,
reguliariai vertinant atitikimą įsipareigojimams.
Marianos ženklo sertifikatas (o kartu su juo – ir teisė naudoti Marianos ženklo logotipą)
suteikiamas trejiems metams. Įstaigos dėl šio ženklo įgijimo gali kreiptis į vieną iš keturių
nepriklausomų sertifikavimo organizacijų, įgaliotų už viešojo valdymo reformas atsakingos
valstybinės institucijos Viešosios veiklos modernizavimo generalinis sekretoriato. Įgaliota įstaiga
atlieka auditą ir, jeigu aptarnavimo kokybės atitikimas standartui patvirtinamas, suteikia Marianos
ženklą. Pakartotinis vertinimas atliekamas po 18 mėnesių. 2017-ų metų duomenims 230 Prancūzijos
viešojo sektoriaus įstaigos buvo gavusios Marianos ženklo sertifikatą.
Kasmet nuo 2009-ųjų metų Prancūzijoje vykdoma klientams skirtų (t. y. pirmųjų dešimties)
Marianos chartijos įsipareigojimų įgyvendinimo stebėsena, pavadinta Marianos kokybės barometru

Marianos chartijos įsipareigojimų įgyvendinimo standartas (pranc. Référentiel Marianne: le service public s’engage
pour améliorer la qualité de service). Prancūzija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/referentiel_marianne-sept-2016-web.pdf>.
49
Įvairių viešojo sektoriaus įstaigų gerosios patirtys, Marianos duomenų bazė (pranc. J’améliore la qualité de service. Le
référentiel
Marianne).
Prancūzija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://kitmarianne.modernisation.gouv.fr/marianne/jameliore/>.
50
Marianos ženklas. Pokyčių priemonės (pranc. Le Label Marianne. Outils et méthodes pour transformer). 2016-09-19.
Prancūzija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pourtransformer/le-label-marianne>.
48
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(pranc. le baromètre Marianne de la qualité). Šią stebėseną organizuoja Tarpministerinis viešosios
transformacijos direktoratas (pranc. la Direction Interministérielle de la Transformation Publique
(DITP)). 2018-ųjų ir 2019-ųjų metų Marianos barometro stebėsenoje51 dalyvavo apie 600 viešųjų
paslaugų iš penkių viešųjų paslaugų tinklų: gyventojų pajamų mokesčių administravimo paslaugų,
aukščiausios instancijos teismų, nacionalinio švietimo paslaugų, universitetų bibliotekų ir viešųjų
paslaugų centrų52. Šios stebėsenos metu vykdomi tyrimai apsilankant viešojo sektoriaus įstaigose
(slaptojo kliento tyrimai), tikrinant elektroninius ir paprastus laiškus, analizuojant interneto svetainių
informaciją. Barometro stebėsenos rezultatai panaudojami gerinant paslaugų ir aptarnavimo kokybę
ir teikiant ataskaitas apie Prancūzijos viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo
kokybės būklę visuomenei.

Marianos barometras (pranc. Baromètre Marianne de la qualité de l’accueil et de la relation usagers). Kantar Public,
2018.
Prancūzija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/baro_marianne_2018_-181218.pdf>. Marianos
barometro rezultatų ir Marianos apdovanojimų pristatymas (pranc. Présentation des résultats du Baromètre Marianne et
remise des prix Marianne Kantar Public). Kantar Public, 2019-12-03. Prancūzija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per
internetą: <https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/barometre_marianne.pdf>.
52
Viešųjų paslaugų centrai (pranc. maisons de services au public) yra įstaigos, teikiančios gyventojams paslaugas
skirtingoms gyvenimo situacijoms (nedarbo, išėjimo į pensiją, pagalbos šeimai, socialinės pagalbos, sveikatos priežiūros,
būsto, energetikos, teisinės pagalbos ir kt.) vienoje vietoje arba elektroniniu būdu.
51
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1.3. Kanada
Svarbus Kanados vyriausybės strateginį požiūrį į jai pavaldžių įstaigų paslaugų projektavimą
ir plėtrą, apibūdinantis dokumentas yra „Paslaugų politika” (angl. Policy on Service)53. Šis
dokumentas įsigaliojo 2014-ais metais, pakeitęs nuo 2000-ųjų metų galiojusią „Paslaugų tobulinimo
Kanados vyriausybėje politikos programą“. „Paslaugos politikos“ dokumente nustatytas pagrindinis
šios politikos tikslas ir laukiami rezultatai, principai, kuriais remiantis projektuojamos geresnės ir
veiksmingesnės paslaugos (orientacija į klientą, veiklos efektyvumas, paslaugų valdymo kokybė),
reikalavimai šios politikos įgyvendinimui ir stebėsenos bei atsiskaitymo reikalavimai. Šis
dokumentas tiesiogiai taikomas vyriausybei pavaldžioms įstaigoms, tačiau turi rekomendacinę galią
ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms.
Siekdamas užtikrinti paslaugų ir aptarnavimo standartų suderinamumą vyriausybei
pavaldžiose įstaigose, Kanados iždo valdybos sekretoriatas (angl. Treasury Board of Canada
Secretoriat), 2012-ais metais parengė Paslaugų standartų gaires (angl. Guideline on Service
Standards)54. Šiose gairėse nustatyti paslaugų standartai, taikomi visoms Kanados valdžios įstaigoms,
ir aprašyti žingsniai plėtojant ir įgyvendinant standartus, taip pat vykdant jų įgyvendinimo stebėseną
paslaugų ir organizaciniame lygmenyse. Gairės buvo rengiamos įvertinus gerąsias patirtis ir
konsultuojantis su departamentais ir agentūromis. Šiose gairėse paslaugų standartas apibrėžiamas
kaip įsipareigojimas išmatuojamam paslaugos lygmeniui, kurio klientai gali tikėtis esant įprastoms
aplinkybėms55. Taip pat gairėse apibūdinamos gero paslaugos standarto savybės56 (žr. 3 pav.).

Paslaugų politika (angl. Policy on Service). Kanados Vyriausybė (angl. Government of Canada). Kanada. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27916>.
54
Paslaugų standartų gairės (angl. Guideline on Service Standards). Kanados Vyriausybė (angl. Government of Canada).
Kanada. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25750>.
55
Ten pat. Paslaugų standartų nustatymas (angl. Defining Service Standards).
56
Ten pat. Gero paslaugos standarto savybės (angl. Characteristics of a Good Service Standard).
53
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1. Atitinka
kliento
poreikius
9. Nuolat
atnaujinamas

8. Vertinamas
ir aiškus

2. Parengtas
konsultuojantis

Gero
paslaugos
standarto
savybės

3. Išmatuojamas

4. Vienodas
visoms
analogiškoms
paslaugoms

7. Iškomunikuotas

6. Palaikomas
įstaigos
vadovybės

5. Ambicingas,
bet realistiškas

3 pav. Gero paslaugos standarto savybės Kanadoje. Šaltinis – parengta Teikėjo57
Taip pat paslaugų standartų rengimo gairėse apibūdinti šie paslaugų standartų tipai ir pateikti
jų pavyzdžiai:
 prieinamumo (angl. access) standartai;
 savalaikiškumo (angl. timeliness) standartai;
 tikslumo (angl. accuracy) standartai.
Toliau apibūdinamas paslaugų standartų valdymo ciklas ir detalizuojami penki jo etapai (žr.
žemiau pateiktą pavyzdį Nr. 2). Likusi gairių dalis apžvelgia metodus ir naudingus įrankius, kurių
pagalba galima sėkmingai įdiegti paslaugų standartus.

Pastaba – remiantis Paslaugų standartų gairėmis (angl. Guideline on Service Standards). Kanados Vyriausybė (angl.
Government of Canada). Kanada. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=25750>.
57
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Paslaugų standartų rengimo gaires papildo Paslaugų valdymo gairės (angl. Guideline on
Service Management)58, patvirtintos 2017-ais metais, jos pateikia rekomendacijas vyriausybei
pavaldžioms įstaigoms kaip gerinti paslaugų kokybę ir įgyvendinti paslaugų politikos principus bei
paslaugų standartus. Gairėse paslaugų valdymas apibrėžiamas kaip veiklų, kuriomis projektuojamos,
įgyvendinamos, stebimos ir nuolat tobulinamos paslaugos, visuma. Taip pat yra išskirti ir apibūdinti
šie klientų pasitenkinimo veiksniai:
 prieinamumas;
 savalaikiškumas;
 teigiami rezultatai;
 profesionalumas;
 patirtis, susieta su paskutiniąja gauta paslauga.
Paslaugų valdymo gairėse pateikta paslaugų klasifikacija (išskirtos išorinės ir vidinės bei jų
tipai, prioritetinės paslaugos ir jų nustatymo būdai, taip pat elektroninės paslaugos), aprašyti paslaugų
susitarimai tarp skirtingų įstaigų kaip paslaugų valdymo įrankis. Paslaugų valdymo gairėse apibūdinti
pagrindiniai paslaugų valdymo elementai:
 paslaugų katalogai (t. y. įstaigose teikiamų paslaugų duomenų bazės; kiekviena įstaiga turi
turėti savo teikiamų paslaugų katalogą);
 mokymosi galimybės ir klientus aptarnaujančių darbuotojų kompetencijos;
 klientų grįžtamojo ryšio nustatymo ir probleminių klausimų sprendimo mechanizmai ir
metodai;
 prioritetinių paslaugų peržiūra (t. y. reguliarus įstaigoje teikiamų paslaugų vertinimas pagal
nustatytus kriterijus siekiant nustatyti paslaugų tobulinimo galimybes);
 paslaugų valdymo strategijos (jose įvertinamas kontekstas, nustatoma vizija, tikslai,
tobulinimo iniciatyvos, veiklos stebėsena, rizikos valdymo planas, įgyvendinimo planas);
 paslaugų gavėjų įtraukimo į elektronines paslaugas požiūris (t. y. planas, kaip informuoti
paslaugų gavėjus apie elektroninių paslaugų ir galimybes, kaip apmokyti naudotis tomis
paslaugomis);
 paslaugų standartai ir informacija apie veiklos rezultatus (apibūdinamas paslaugų standartų
valdymo ciklas, paslaugų standartų tipai, gero paslaugų standarto charakteristikos, realiu laiku
gaunamos informacijos samprata ir tipai pagal informacijos atnaujinimo dažnį, veiklos rezultatų
siekinių (angl. operational performance targets) samprata ir pavyzdžiai, informacijos apie veiklos
rezultatus panaudojimas organizacijos valdyme);

Paslaugų valdymo gairės (angl. Guideline on Service Management). Kanados Vyriausybė (angl. Government of
Canada). Kanada. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28422>.
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 privalomos paslaugos (t. y. paslaugos, kurių teikimas yra reglamentuotas teisės aktais);
 elektroninės paslaugos;
 prioritetinės elektroninės paslaugos, kurių saugumas turi būti užtikrinamas (angl. priority
authenticated services) (šios paslaugos teikiamos vien tik elektroniniu būdu, todėl jų metu turi būti
naudojamas elektroninis parašas ar kitokie tapatybės nustatymo būdai).
Pavyzdys Nr. 2. Paslaugų standartų valdymo ciklas59
I-as etapas: Nustatykite paslaugų standarto prioritetus
1.

Surinkite esamas iniciatyvas

2.

Susiekite su organizacijos prioritetais

II-as etapas: Planuokite ir parenkite paslaugų standartus
3.

Parenkite paslaugų standartus

4.

Įvertinkite stebėsenos pajėgumus

5.

Testuokite pasiūlytus paslaugų standartus

6.

Nustatykite veiklos rezultatų vertinimo metodus

III-as etapas: Įgyvendinkite paslaugų standartus
7.

Parenkite įgyvendinimo planą

8.

Nustatykite, ar naujos sistemos ir procesai yra būtini

9.

Apmokykite darbuotojus ir paslaugų teikimo partnerius

10. Komunikuokite apie paslaugų standartus
IV-as etapas: Atlikite paslaugų standartų stebėseną
11. Matuokite veiklos rezultatus
12. Įvertinkite gautus rezultatus ir praneškite aukštesniems vadovams
13. Viešinkite rezultatus, informuokite klientus
V-as etapas: Veikite remdamiesi stebėsenos rezultatais
14. Nustatykite veiklos kryptį
15. Įgyvendinkite pokyčius

Paslaugų standartai ir jų įgyvendinimo informacija. Paslaugų valdymo gairės (angl. Service Standards and Performance
Information. Guideline on Service Management). Kanados Vyriausybė (angl. Government of Canada). Kanada. [Žiūrėta
2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28422>.
59
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1.4. Airija
1997-ais metais Airijos Vyriausybė patvirtino Kokybiško klientų aptarnavimo iniciatyvą,
kurioje nustatė 9 pagrindinius kokybiško klientų aptarnavimo principus. 2000-ais metais principų
skaičius buvo padidintas iki 1260. Kokybiško klientų aptarnavimo iniciatyva yra suderinta ir su 2017ais metais patvirtinta viešojo sektoriaus reformų strategija „Mūsų valstybės tarnyba 2020“ ir prisideda
prie šios strategijos krypties „Paslaugų teikimas visuomenei“ ir veiklos „Tobulinti paslaugas
klientams“ įgyvendinimo61. Kokybiško klientų aptarnavimo principus elementai, nurodyti 4 pav.

1. Paslaugų
kokybės standartai

1.2. Lygybė /
įvairovė

1.3. Fizinis
prieinamumas

1.4. Informacija

1.5.
Savalaikiškumas ir
mandagumas

1.6. Skundai

1.7. Apeliacijos

1.8. Konsultacijos
ir vertinimas

1.9. Pasirinkimas

1.10. Oficialios
kalbos

1.11. Geresnis
koordinavimas

1.12. Vidiniai
klientai

4 pav. Kokybiško klientų aptarnavimo principai Airijoje. Šaltinis – parengta Teikėjo62
Siekiant užtikrinti Kokybiško klientų aptarnavimo iniciatyvos įgyvendinimą, 2000-ais metais
įsteigtas Kokybiško klientų aptarnavimo tinklas (angl. Quality Customer Service Network), kurio
veiklą koordinuoja Reformų ir paslaugų teikimo biuras (angl. Reform and Delivery Office) ir Viešųjų
išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure and Reform), o vadovauja
Pajamų komisionierių biuro (angl. Office of Revenue Commisioners) sekretoriaus padėjėjas. Tinklas

Kokybiško klientų aptarnavimo principai (angl. Guiding Principles of Quality Customer Service). Viešųjų išlaidų ir
reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure and Reform). 2019-03-01. Airija. [Žiūrėta 2020-04-06].
Prieiga per internetą: <https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customerservice/>.
61
Klientų veiksmų planai ir chartijos, kokybiško klientų aptarnavimo tinklas (angl. Customer Action Plans & Charters.
Quality Customer Service Network). Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure
and
Reform).
2018-12.
Airija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/7426/0b9255a998ee44f886ec54f100b5021d.pdf#page=1>.
62
Pastaba – remiantis Kokybiško klientų aptarnavimo principai (angl. Guiding Principles of Quality Customer Service).
Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure and Reform). 2019-03-01. Airija.
[Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą: <https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-ofquality-customer-service/>.
60
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teikia platformą klientų aptarnavimo gerųjų praktikų nustatymui ir apsikeitimui patirtimi tarp viešojo
sektoriaus įstaigų. Tinkle, kurio susitikimai vyksta reguliariai, viešojo sektoriaus įstaigas atstovauja
už kokybišką klientų aptarnavimą atsakingi pareigūnai, kurie apžvelgia savo organizacijų KAStd,
klientų aptarnavimo veiksmų planus ir chartijas, rengia metodinę medžiagą (pvz., Komunikavimo su
klientais valstybės tarnyboje vadovą, Klientų aptarnavimo veiksmų planų ir chartijų gaires)63.
Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas kasmet organizuoja Kokybiško klientų aptarnavimo
konferenciją, kurioje keičiamasi klientų aptarnavimo Airijos viešojo sektoriaus įstaigose gerąja
patirtimi, ir organizuoja viešojo sektoriaus įstaigų klientų anketines apklausas64. Viešojo sektoriaus
įstaigų klientų pasitenkinimo apklausos siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie aptarnavimo kokybę buvo
atliktos 2015-ais65 ir 2017-ais metais66, 2018-ais metais buvo atlikta verslo organizacijų, kurioms
paslaugas teikė viešojo sektoriaus įstaigos, apklausa telefonu67. Valstybės tarnybos atnaujinimo
plane68, kuris yra vienas pagrindinių Airijos valstybės tarnybos reformas planuojančių strateginių
dokumentų, numatyta tokias viešojo sektoriaus įstaigų klientų apklausas vykdyti reguliariai.
Komunikavimo

su

klientais

valstybės

tarnyboje

vadove69

pateikiamos

išsamios

rekomendacijos Airijos valstybinėms įstaigoms, kaip jos skirtingais būdais (žodžiu, raštu,
skaitmeniniu būdu) turėtų bendrauti su klientais. Pavyzdžiui, patariama, kad bendraujant su klientais
raštu, būtų stengiamasi suprasti ir atsižvelgti į klientų ypatumus, kad tekstas ir terminai būtų jiems
suprantami, kad būtų rašoma trumpais sakiniais, vengiama išsireiškimų kitomis kalbomis, kad
santrumpos ir akronimai būtų paaiškinami. Kad tekstai būtų aiškesni klientams, taip pat siūloma
dokumentuose vartoti tuos pačius terminus toms pačios sąvokoms išreikšti ir standartinius

Kokybiškų paslaugų klientams iniciatyva (angl. Quality Customer Service Initiative (QCSI)). Viešųjų išlaidų ir reformų
departamentas (angl. Department of Public Expenditure and Reform). 2019-03-05. Airija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga
per internetą: <https://www.gov.ie/en/policy-information/3274fd-quality-customer-service-initiative/>.
64
Ten pat.
65
Airijos viešojo sektoriaus įstaigų klientų pasitenkinimo 2015 m. apklausa (angl. Irish Civil Service Customer
Satisfaction Survey 2015). Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure and
Reform).
Airija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/7429/5ef76a4ac3424982a678a4e48a2f8920.pdf#page=1>.
66
Airijos viešojo sektoriaus įstaigų klientų pasitenkinimo 2017 m. apklausa (angl. Irish Civil Service Customer
Satisfaction Survey 2017. Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure and Reform).
Airija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/7427/768740d3331942eaab3a8a360f9c8e39.pdf#page=1>.
67
Verslo organizacijų, kurioms paslaugas teikė viešojo sektoriaus įstaigos, apklausa (angl. Civil Service Business
Customer Survey). Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public Expenditure and Reform). Airija.
[Žiūrėta
2020-04-06].
Prieiga
per
internetą:
<https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/7434/3f941b8a7588401b804482b6cc779553.pdf#page=1>.
68
Valstybės tarnybos atnaujinimo planas (angl. Civil Service Renewal). Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl.
Department of Public Expenditure and Reform). 2014-10-31. Airija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.gov.ie/en/policy-information/fd9c03-civil-service-renewal/>.
69
Komunikavimo su klientais valstybės tarnyboje vadovas (angl. Customer Communications Toolkit for the Public
Service — A Universal Design Approach. Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas (angl. Department of Public
Expenditure and Reform). Centre for Excellence in Universal Design. 2017-06. Airija. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per
internetą: <http://universaldesign.ie/Products-Services/Customer-Communications-Toolkit-for-the-Public-Service-AUniversal-Design-Approach/Customer-Communications-Toolkit-for-the-Public-Service-A-Universal-DesignApproach1.pdf>.
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paaiškinimus, dažniau naudoti klausimų ir atsakymų formą, atlikti rengiamų dokumentų redagavimą.
Komunikavimo su klientais valstybės tarnyboje vadovas taip pat apibūdina susirašinėjimo su klientais
skirtingomis kalbomis (airių ir anglų) ypatumus, nors tai reglamentuojama ir atskirame teisės akte
(2003 m. priimtame Oficialių kalbų įstatyme), standartizuoja datų, skaičių, procentų, adresų, telefono
numerių rašymą valstybinių įstaigų dokumentuose, pateikia rekomendacijas dokumentų formatui
(pavyzdžiui, raidžių šriftui ir dydžiui; siūloma tekstuose vengti didžiųjų raidžių, pabraukimų,
pasvirusių raidžių, naudoti paveikslus ir grafikus tik tuomet, kai tai reikalinga, tekstą išdėstyti
horizontaliai ir kt.; dokumentus spausdinti ant gero popieriaus), valstybinių įstaigų ženklų dizainui
(ženklų ir simbolių dydžiui, spalvai ir kt.).
Gairėse, skirtose žodiniam bendravimui, patariama, kad valstybės tarnautojai su klientais turi
bendrauti aiškiai ir paprastai, lėtai, apgalvodami, ką nori pasakyti, informaciją pateikdami nuosekliai.
Bendraudami su klientais jie turi apibūdinti pokalbio tikslą, išklausyti ir pateikti atsakymą,
nepertraukinėti pokalbio dalyvių, tinkamu metu panaudoti atvirus ir uždarus klausimus, jei ko nors
nesuprato, mandagiai paprašyti, kad pašnekovai pakartotų, užbaigti pokalbį padėkodami ir
atsisveikindami. Bendraudami tiesioginio susitikimo metu jie turi prisistatyti, visuomet nešioti
ženkliuką su vardu ir pavarde, kreiptis į asmenį tiesiogiai, paklausti, kuo galėtų padėti. Pateikiami
patarimai kaip bendrauti su klausos negalią turinčiais asmenimis, taip pat problemiškais asmenimis.
Komunikavimo su klientais valstybės tarnyboje vadovas pateikia patarimus valstybės tarnautojų
neverbaliniam bendravimui: jie turi būti kantrūs, išklausantys; turi būti atsisukę veidu į pašnekovą;
gebantys panaudoti alternatyvius klientams priimtinus bendravimo būdus; stengtis sumažinti foninį
triukšmą; suprasti kultūrines normas; laikytis pašnekovui priimtino atstumo; primygtinai nesiūlyti
pagalbos, jei klientas nesutinka; nediskriminuoti vienų klientų kitų atžvilgiu.
Lyginant su KAStd kitose šalyse, naujoviškai atrodo Komunikavimo su klientais valstybės
tarnyboje vadove pateikiamos rekomendacijos skaitmeninio komunikavimo ir elektroninių paslaugų
dizainui. Komunikavimo su klientais valstybės tarnyboje vadovas remiasi ES tarybos patvirtinta
direktyva dėl viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų aplikacijų prieinamumo70.
Jame pateikiamos rekomendacijos teksto įstaigų interneto svetainėse formatui (raidžių dydžiui ir
šriftui; siūloma vengti didžiųjų raidžių, pabraukimų, pasvirusių raidžių), spalvų derinimui,
paveikslams, garso ir vaizdo įrašams, pavadinimams ir aprašymams, nuorodoms ir mikro turiniui.
Taip pat pateikiami patarimai interneto svetainių turinio kokybei – įstaigos turi užtikrinti, kad
interneto svetainių turinys būtų nuolat atnaujinamas, kad nebūtų sintaksės klaidų, kad būtų vartojami

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 „Dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir
mobiliųjų programų prieinamumo“, 2016 m. spalio 26 d. (angl. Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament
and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies).
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tie patys terminai, kad būtų užtikrinamas turinio kokybės kontrolės procesas. Palyginimui, Lietuvoje
panaši iniciatyva yra susijusi su Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 48071, įgyvendinimu. Airijoje įstaigos turi užtikrinti, kad naršymas jų interneto
svetainėse būtų klientams patogus, pritaikytas skirtingiems įrenginiams, kad klientams būtų patogu
internetu užpildyti įvairias formas, kad būtų paaiškinama, kaip sukurti slaptažodžius. Pateikiamos
gairės, kaip turėtų būti pateikiami priminimai, jeigu klientai delsia suvesti informaciją reikalingą
formų užpildymui, kaip turėtų būti užtikrinama, kad interneto svetainės būtų matomos paieškų
svetainėse (t. y. atliktas svetainių optimizavimas paieškos algoritmams, angl. search engine
optimization (SEO)), kaip turėtų būti organizuotos pačių įstaigų svetainių paieškos sistemos. Taip pat
Komunikavimo su klientais valstybės tarnyboje vadovas pateikia gaires ir rekomendacijas aplikacijų
išmaniems telefonams ir mobiliesiems įrenginiams turiniui ir dizainui, elektroniniams laiškams ir
naujienlaiškiams, atsisiunčiamiems dokumentams, automatiniams atsakikliams, bendravimui SMS
žinutėmis, bendravimui socialinėse medijose (pavyzdžiui, kaip pateikti saitažodžius (angl. hashtag) ,
socialiniame tinkle „Twitter“, parengti video įrašus „YouTube“ kanalams, rašyti „Facebook“
pranešimus ir kt.).

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
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1.5. Malta
Maltoje kokybiško aptarnavimo standartai (angl. Standards for Service of Excellence), buvo
patvirtinti 2010 metais ir vėliau atnaujinti 2017 metais72. Standartai yra privalomi visoms viešojo
administravimo įstaigoms ir viešojo sektoriaus organizacijoms. Kaip nustatyta šiuos standartus
reglamentuojančioje direktyvoje, kokybiško aptarnavimo standartai remiasi keturiais principais (žr.
5 pav.).

2. Politikos,
atitinkančios klientų
lūkesčius,
projektavimas ir
įgyvendinimas

1. Kliento
supratimas ir
išklausymas

4. Atskaitomybė

Kokybiškas
aptarnavimas

3. Kokybiško
aptarnavimas,
teikiant savalaikes,
aukštų standartų ir
lengvai prieinamas
paslaugas

5 pav. Principai, kuriais remiasi kokybiško aptarnavimo standartai Maltoje. Šaltinis – parengta
Teikėjo73
Kokybiško aptarnavimo standartai apima bendravimą raštu (vidinį ir išorinį – tiek tradiciniu,
tiek elektroniniu paštu), bendravimą telefonu, bendravimą socialiniuose tinkluose, susitikimų
organizavimą, eilių ir klientų aptarnavimo zonų valdymą, informacijos teikimą, skundų nagrinėjimą,
elektronines paslaugas74. Direktyvoje atsakomybė už standartų įgyvendinimą patikėta viešojo
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administravimo įstaigų vadovams, o atitikties standartams stebėsena – ministro pirmininko
kanceliarijos padaliniui. Už vengimą įgyvendinti standartus numatytos administracinės sankcijos75.
Korespondencijos raštu standartai nustato, jog valstybės tarnautojai, bendraudami su
visuomene turi būti pagarbūs (tai apima titulų naudojimą kreipiantis į klientus (pavyzdžiui, prof., dr.,
ponas, ponia ir kt.; korespondencijos pradžios reglamentavimą nurodant vengti tiesmukiškų atsakymų
į pateiktas užklausas). Korespondencijoje visuomet turi būti nurodyti ją siunčiančių pareigūnų
duomenys, ji turi būti pasirašyta. Bendravimas turi vykti ta kalba, kurios pageidauja klientais (galimos
anglų arba maltiečių kalbos)76.
Elektroniniu paštu ir tradiciniu paštu gaunamos užklausos turi būti patikrinamos ir
patvirtinamos per 24 valandas nuo jų gavimo. Jeigu prašymas yra nepilnas, klientai apie trūkstamą
informaciją turi būti informuojami per 24 valandas. Į nesudėtingas užklausas, kurioms nereikia
papildomų konsultacijų, taip pat turi būti atsakyta per 24 valandas. Į užklausas, gautas socialinių
tinklų kanalais, turi būti atsakoma per 2 valandas nuo jų gavimo, jei tokie prašymai gaunami praros
metu nuo 07:00 iki 20:00. Į užklausas, gautas pasibaigus nurodytam laikotarpiui, turi būti atsakoma
kitą darbo dieną. Jeigu socialinius tinklus administruojantis darbuotojas neturi įgaliojimų pateikti
galutinio atsakymo, jis turi pagarbiai pasiūlyti klientui kreiptis į tinkamą organizaciją. Atsakymai į
sudėtingas užklausas, gautas tiek elektroniniu, tiek tradiciniu paštu, pateikiami ne vėliau kaip per 3
darbo dienas (dėl pagrįstų priežasčių šį terminą galima pratęsti iki 5 arba 10 darbo dienų, o išimtiniais
atvejais ir ilgesniam laikotarpiui).
Standartuose taip pat nustatyta, kad, valstybės tarnautojui daugiau nei vieną dieną nesant
darbo vietoje, elektroniniame pašte visuomet turi būti naudojami apie tai pranešantys automatiniai
atsakymai. Atsakydami į užklausas socialinėse medijose pareigūnai privalo identifikuoti save77.
Taip pat detaliai reglamentuojamas pareigūnų bendravimas telefonu. Atsakydami į telefono
skambučius, pareigūnai turi pasisveikinti „labas rytas“ ir (arba) „laba diena“, nurodyti savo įstaigą,
vardą ir pavardę. Telefonu turi būti bendraujama pagarbiai, nenaudojant neoficialios ir šnekamosios
kalbos žodžių, į nepagarbius klientų skambučius turi būti atsakoma išlaikant ramybę ir neutralų toną.
Kiekvienas pareigūnas yra atsakingas už atsakymą į bet kurį telefono skambutį, įskaitant skambučius
iš telefonų ant kolegų, kurių nėra darbo vietoje, stalų. Kai pareigūnų nėra biure, skambučiai į jų
telefonus turi būti nukreipiami į biure esančių kitų darbuotojų telefonus. Į telefono skambučius turi
būti atsakoma greitai, telefonu skambėjimas daugiau nei tris kartus yra nepriimtinas.
Kai į gaunamus telefono skambučius negalima atsakyti iš karto, pareigūnai turi kliento
paprašyti kontaktinių duomenų ir pranešti jam, kada jam bus pateikta reikalinga informacija.
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Galutinis atsakymas turi būti pateiktas per 24 valandas nuo telefono skambučio gavimo. Jei prieš
pateikiant galutinį atsakymą, reikalinga pasitarti, klientas turi būti informuotas, kada bus pateiktas
galutinis atsakymas. Galutinis atsakymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (dėl
pagrįstų priežasčių šį terminą galima pratęsti iki 5 arba 10 darbo dienų, o išimtiniais atvejais ir
ilgesniam laikotarpiui).
Kai pareigūnas, atsiliepęs į skambutį, negali atsakyti į užklausą, taikoma ši procedūra:
 klientui turėtų būti pranešta, kad jo skambutis bus perduotas atsakingam asmeniui ar
įstaigai;
 prieš perduodamas telefono skambutį, atsiliepęs pareigūnas turėtų nurodyti pareigūno, su
kuriuo bus pratęstas pokalbis, telefono numerį, kad nepavykus perduoti, klientas galėtų tiesiogiai
paskambinti nurodytu numeriu;
 perduodami iškvietimą, pareigūnai turėtų įsitikinti, kad sujungimas pavyko;
 pareigūnas, perduodantis skambutį, pirmiausiai turi susisiekti su pareigūnu, kuriam
perduodamas skambutis, ir jam apie tai pranešti. Jei linija užimta, klientas turi būti informuojamas,
kad galėtų vėliau susisiekti su pareigūnu, atsakingu už jo užklausą.
Kai paskambinęs klientas prašo pakviesti kitą pareigūną, kurio tuo metu nėra darbo vietoje,
atsiliepęs pareigūnas turi užsirašyti kontaktinius duomenis ir informuoti klientą, kad su juo bus
susisiekta vėliau. Atsiliepęs pareigūnas turi perduoti informaciją atitinkamam specialistui ir užtikrinti,
kad su klientu bus susisiekta78.
Standartuose nustatytos susitikimų su klientais organizavimo, eilių ir aptarnavimo zonų
valdymo procedūros. Nustatyta, kad klientai turi būti aptarnaujami per 15 minučių nuo paskirto
susitikimo laiko pradžios. Susitikimai turi būti suplanuoti tai, kad būtų paskirstytas lankytojų srautas
ir sumažintas laukimo laikas – kad lankytojai eilėse nelauktų per ilgai. Jei susitikimas vėluoja dėl
neišvengiamų priežasčių, apie tai turi būti informuojami klientai. Jei įmanoma, su asmenimis, su
kuriais susitikimai suplanuoti vėliau, reikėtų susisiekti telefonu ir patikslinti susitikimo laiką.
Klientams, atvykusiems į susitikimą anksčiau, turi būti mandagiai atsakyta, kad jie bus aptarnauti
vėliau, jie turi būti informuoti, kad jie bus aptarnauti tuomet, kai ateis jų eilė.
Eilės turi būti valdomos tvarkingai ir skaidriai panaudojant tradicines arba elektronines eilių
valdymo sistemas. Atvejai, kai eilėse laukiantys lankytojai patys nusistato eilės tvarką, yra
nepriimtini. Eiles valdantys ir klientus nukreipiantys pareigūnai turi prisistatyti, būti pagarbūs ir
mandagūs. Klientai turi teisę laukti, kol jie bus aptarnauti, švarioje, draugiškoje ir svetingoje
aplinkoje, todėl turi būti užtikrinta, kad laukimo zonos būtų švarios ir svetingos. Taip pat turi būti
prižiūrėtos ir klientų priėmimo zonos. Pertraukų laikas turi būti paskirstytas taip, kad priėmimo

78

Ten pat, 4 punktas.

35

zonose būtų bent vienas pareigūnas. Turi būti užtikrinta, kad pareigūnai, aptarnaujantys klientus
priėmimo zonose, būtų tinkamai apsirengę ir apmokyti klientų aptarnavimo įgūdžių, kad jie gerai
žinotų savo padalinių siūlomas paslaugas ir gebėtų profesionaliai padėti klientams. Pareigūnai,
aptarnaujantys klientus priėmimo zonose, turi pasveikinti klientus ir visą aptarnavimo laiką išlikti
pagarbūs ir mandagūs, išlikti ramūs ir elgtis profesionaliai bendraudami su nepagarbiais klientais.
Priėmimo zonų darbo valandos turi būti aiškiai matomos lankytojams (pvz., turi būti įrašytos lentelėse
prie įėjimo durų). Įstaigose, priimančiose klientus, turi būti pritvirtinti aiškiai matomi ženklai,
nurodantys kryptis į skirtingus aptarnavimo padalinius. Turi būti pritvirtinti ženklai, nurodantys
kryptį į liftus ir WC. Įstaigos, priimančios klientus, turi būti pritaikytos pagyvenusiems asmenims ir
asmenims su negalia79.
Informacijos pateikimo standartuose nustatyta, kad viešosios įstaigos turi pateikti aiškią,
tikslią ir naujausią informaciją apie savo paslaugas. Privaloma užtikrinti, kad naujausia ir tiksli
informacija būtų pateikiama įstaigų interneto svetainėse, kad jose būtų sudarytos galimybės atsisiųsti
dokumentų formas ir šablonus. Standartuose taip pat nustatyta, kad įstaigos turi nuolat atnaujinti
informaciją, kuri apie jas pateikiama specialiu nemokamu telefono numeriu.
Taip pat standartai įtvirtinta klientų ir darbuotojų duomenų apsaugą vadovaujantis duomenų
apsaugos įstatymu. Tuo pačiu nustatyta, kad nepriimtina duomenų apsaugos pretekstu teikti
informaciją, kurią visuomenė turi teisę gauti. Įstaigų vadovai turi gebėti atskirti asmeninę informaciją,
kurios teikimą riboja duomenų apsaugos įstatymas, nuo informacija, kuri turi būti teikiama
visuomenei pagal informacijos laisvės įstatymą80.
Kokybiško aptarnavimo standartuose nustatyta, jog klientams paslaugas teikiančios viešosios
įstaigos turi turėti pasitvirtinusios skundų nagrinėjimo tvarką tiems atvejais, jeigu klientai būtų
nepatenkinti gaunamų paslaugų kokybe. Tam tikslui tarnauja elektroninis skundų ir užklausų
mechanizmas, prieinamas svetainėje servizz.gov.mt, kurį remia Vyriausybės įsteigtas klientų
aptarnavimo pareigūnų tinklas (angl. Network of Customer Care Officers). Valdžios įstaigos,
priklausančios šiam tinklui, turi nagrinėti ir vykdyti prašymus pagal patvirtintus standartus
naudodamos šio tinklo programinę įrangą. Kitos valdžios įstaigos turi suteikti visą būtiną paramą
savo ministerijos klientų aptarnavimo pareigūnui, kad būtų užtikrinta, jog prašymai būtų tinkamai
išnagrinėti ir įvykdyti laiku. Taipogi valdžios įstaigos turi įsteigti kontaktinį centrą, per kurį būtų
pateikiami klientų skundai, atsiliepimai ir užklausos elektroniniu paštu ir neelektroninėmis
priemonėmis. Šio centro kontaktiniai duomenys turi būti skelbiami įstaigos tinklalapyje ir bet kokioje
kitoje įstaigos parengtoje informacinėje medžiagoje. Skundai ir užklausos, gauti per klientų
aptarnavimo pareigūnų tinklą, turi būti tvarkomi laikantis šio tinklo standartų ir terminų. Valstybės
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tarnautojai, teikiantys skundus dėl personalo valdymo klausimų, turi vadovautis specialioje
direktyvoje išdėstytomis nuostatomis81.
Elektroninėms paslaugoms skirtose kokybiško aptarnavimo standartų nuostatose numatyta,
jog, vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta „skaitmeninės Maltos“ strategija, valdžios įstaigos turi
investuoti į elektroninių paslaugų teikimo mechanizmus internetu ir, jei įmanoma, į mobiliųjų
telefonų aplikacijas. Panaudojant technologijas, elektroninės paslaugos turi būti integruotos su kitų
valdžios įstaigų, taip pat privačių ir nevyriausybinių organizacijų teikiamomis paslaugomis. Kai
paslaugos teikiamos įprastomis priemonėmis, būtina užtikrinti, kad visos būtinos paraiškos formos
būtų prieinamos ir elektroniniais būdais. Taip pat standartuose nustatyta, kad internetu teikiamos
paslaugos būtų pritaikytos žmonėms su negalia82.
Viešojo administravimo įstaigos, kurių paslaugų teikimas atitinka direktyvose ir strategijose
nustatytus kokybiško aptarnavimo principus ir standartus, taip pat SERVQUAL83 kokybės įrankiu
apibrėžtus paslaugų kokybės determinantus (tokius kaip patikimumas, reagavimas, kompetencija,
prieiga, mandagumas, komunikacija, patikimumas, saugumas, kliento ir materialiųjų daiktų
supratimas), gali pretenduoti į Kokybės apdovanojimą (angl. The Quality Award)84. Kandidatus
apdovanojimui gali pateikti už kokybės stebėseną atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys
(angl. People and Standards Division), taip pat Kokybės apdovanojimui gauti paraiškas gali teikti ir
pačios viešojo administravimo įstaigos. Gavęs paraišką atsakingas Vyriausybės kanceliarijos
padalinys pradeda įstaigos paslaugų ir procesų peržiūros procedūrą. Šiam skyriui pavaldus Kokybės
ir standartų direktoratas (angl. Quality and Standards Directorate) atlieka vertinimą panaudodamas
tokius metodus kaip klientų apklausos, įstaigos paslaugų kokybės vertinimai ir (arba) slaptojo kliento
tyrimai. Kokybės apdovanojimas suteikiamas, jeigu įstaiga kandidatė atitinka Kokybės ir standartų
direktorato nustatytus kriterijus ir standartus.
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1.6. Užsienio valstybių praktikų (patirčių) palyginimas
Aptartų penkių užsienio šalių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Kanados, Airijos ir Maltos
– klientų aptarnavimo standartizavimo gerosios praktikos gali būti palygintos pagal šiuos kriterijus:
1. Centrinės valdžios vaidmuo
Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje centrinė valdžia pateikia rekomendacijas standartų rengimui
ir valdymui, bet nenustato standartų. Standartus pasitvirtina viešojo sektoriaus įstaigos savo nuožiūra.
Airijoje centrinė valdžia pateikia rekomendacijas chartijai, veiksmų planams ir komunikavimui su
klientais, sudaro sąlygas apsikeitimui gerąja patirtimi. Skirtingai nuo Jungtinės Karalystės ir
Kanados, Airijoje, Prancūzijoje ir Maltoje centrinė valdžia nustato kokybiško aptarnavimo standartus
(Prancūzijoje ir Airijoje – rekomenduojamus, Maltoje – privalomus).
2. Kokybės apdovanojimai (kokybės ženklai) ir sertifikavimas
Prancūzijoje įstaigoms, kurios atitinka Marianos chartijos įsipareigojimus ir standartus,
suteikiamas Marianos ženklas, Maltoje įstaigoms suteikiamas Kokybės apdovanojimas (angl. The
Quality Award). Jungtinėje Karalystėje įstaigoms suteikiamas Kokybiško aptarnavimo modelio (angl.
Customer Service Excellence) sertifikatas. Airijoje ir Kanadoje kokybės apdovanojimų suteikimo
praktika netaikoma.
3. Chartijos
Prancūzijoje ir Maltoje nustatytos bendros visoms įstaigoms chartijos, Jungtinėje Karalystėje
kiekviena įstaiga rengia savo chartijas.
4. Paslaugų ir aptarnavimo kokybės stebėsena
Prancūzijoje vykdomi slaptojo kliento tyrimai atrinktose įstaigose, Maltoje vykdomos klientų
pasitenkinimo apklausos, slaptojo kliento tyrimai, įstaigų vertinimai tose įstaigose, kurios
pretenduoja į Kokybės apdovanojimą, Jungtinėje Karalystėje vykdomas įsivertinimas pagal
Kokybiško aptarnavimo modelį. Airijoje vykdomos klientų ir organizacijų apklausos.
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2. LIETUVOJE ĮGYVENDINAMŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO
STANDARTŲ IR VALDYMO SISTEMŲ ANALIZĖ
2.1. Klientų aptarnavimo standartai Lietuvos viešajame sektoriuje
Asmenų aptarnavimo standartizavimas yra vienas iš viešojo valdymo tobulinimo politikos
Lietuvoje uždavinių. 2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino prašymų ir skundų
nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles85. Šiomis
taisyklėmis reglamentuojami būdai, kaip gyventojai gali pateikti prašymus ir skundus, viešojo
administravimo subjektų darbuotojų veiksmai priimant ir nagrinėjant skundus, taip pat laikotarpis,
per kurį skundai turi būti išnagrinėjami ir pateikiami atsakymai, aptarnavimo vieno langelio principu
procedūros, kokybės vertinimas. Taip pat taisyklėse nustatyta, kaip turi būti atliekamas asmenų
aptarnavimo kokybės vertinimas.
Vėliau 2018 m. buvo parengtas Ūkio subjektų ir jų atstovų aptarnavimo viešojo
administravimo subjektuose standartas86 – t. y. dar viena centrinės valdžios kokybės vadybos
viešajame sektoriuje iniciatyva, kuria buvo parengtos rekomendacinės gairės, siekiant padėti
įstaigoms geriau tenkinti verslo klientų poreikius ir greičiau suteikti verslui reikalingą paslaugą.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programoje numatyta Lietuvos viešojo sektoriaus
įstaigose diegti piliečių chartijas ir paslaugų standartus87.
Toliau poskyriuose apžvelgiame detaliau keletą atskirų gerųjų asmenų aptarnavimo standartų
rengimo ir taikymo pavyzdžių Lietuvoje88.

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo
subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 2007-09-01.
86
Ūkio subjektų ir jų atstovų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose standartas. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga
per internetą:
<http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Investicijos/Verslo%20aptarnavimo%20standartas.pdf>.
87
LR vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 54-2701 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programos
įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 2013-05-25.
88
Pastaba – dalis gerųjų praktikų pavyzdžių nėra detaliau aprašomi, nors gerųjų praktikų turi ir kitos įstaigos, su kuriomis
buvo atlikti interviu rengiant studiją.
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2.2. Gerieji klientų aptarnavimo standartų rengimo ir taikymo pavyzdžiai
2.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK) KAStd pasitvirtino 2019 m.
liepos mėnesį. Pasikeitus LRVK struktūrai ir sukūrus asmenų aptarnavimo padalinį, buvo įvertintos
silpnybės ir stiprybės ir imtasi veiksmų stiprinti asmenų aptarnavimo sritį remiantis gerąja Lietuvos
ir užsienio šalių (tiek verslo, tiek viešojo sektorių) klientų aptarnavimo praktika. Buvo nustatyti
kritiniai trūkumai, įvertintos galimos naujovės, ir priimti sprendimai dėl to, kokie pokyčiai yra
reikalingi. KAStd LRVK buvo rengiamas išlaikant visus standarto rengimo etapus: pradedant nuo
situacijos įvertinimo, susitarimo su darbuotojais, apibrėžiant kokia yra įstaigos misija aptarnaujant
klientus, nustatytos vertybės ir veiklos kryptys. Kadangi rengiant KAStd svarbu atsižvelgti į klientų
nuomonę ir lūkesčius, dėl to buvo atliktas išsamus klientų lūkesčių bei poreikių tyrimas ir elektroninė
apklausa. Remiantis respondentų atsakymais, buvo suformuluota misija, vertybės ir tikslai. Diegiant
KAStd LRVK buvo organizuoti praktiniai mokymai darbuotojams.
Diegiant KAStd Lietuvos ir užsienio šalių gerųjų praktikas LRVK adaptavo pagal savo
veiklos specifiką, nes LRVK analizuojant praktikas nustatė, kad dažnu atveju negalima automatiškai
perkelti KAStd nuostatų ir jo įgyvendinimo praktikos iš vienos įstaigos į kitą. Pavyzdžiui, jei vienoje
įstaigoje labiau tinkamas vienoks pasisveikinimo formatas, kitoje įstaigoje tas formatas gali būti
kitoks – tai, kas įtraukiama į KAStd, priklauso nuo įstaigos statuso, kompetencijos ir turi būti
priimtina darbuotojams. Todėl LRVK mokantis iš užsienio šalių patirties daugiau dėmesio buvo
skiriama ne konkrečioms KAStd nuostatoms, bet tam, kaip KAStd yra rengiamas, tobulinamas, kaip
vyksta KAStd valdymas.
LRVK KAStd kaip formalus dokumentas yra integruotas į asmenų aptarnavimo taisykles,
KAStd nuostatos yra įtrauktos į LRVK kanclerio įsakymu patvirtintą tvarką. Tačiau taip pat yra
parengtas neformalus dokumentas, kuris nuolat pildomas konkrečiais gerojo aptarnavimo
pavyzdžiais, formuluotėmis, frazėmis, pavyzdžiui, kaip valdyti konfliktus, kokius naudoti terminus,
kaip suvaldyti problemines situacijas ir pan. LRVK taip pat diegiamos ir kitos kokybės gerinimo
iniciatyvos: parengta piliečių chartija, aptarnavimo kokybės vertinimo sistema, kurioje numatyti
rodikliai, atsakomybės paskirstymas, rezultatų panaudojimas.
LRVK specifika yra šiek tiek kitokia nei ministerijų ar pavaldžių įstaigų. LRVK teikia vos
keletą paslaugų, didžioji jų dalis nustatytos Lietuvos viešojo administravimo įstatymu – tai
konsultavimas, informacijos teikimas, prašymų ir skundų nagrinėjimas. LRVK teikiami paklausimai,
susiję su ministerijų veikla, ir LRVK organizuoja tų klausimų sprendimą, pagal kompetenciją
persiunčia klausimus kompetentingoms įstaigoms, rengia Ministro Pirmininko pavedimus, kad
atsakingos įstaigos pateiktų išsamius atsakymus. Taip pat teikiamos ir tokios paslaugos kaip: pažymų
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dėl darbo užmokesčio, dėl darbo stažo išdavimas, tačiau klientų srautas nėra didelis, lyginant su
kitomis įstaigomis (per metus gaunama apie 1500 kreipimųsi dėl paslaugų, per dieną – apie 10-15
skambučių). Todėl diegti didelių klientų aptarnavimo naujovių tokių kaip, pavyzdžiui, eilių valdymo
sistema ar skambučių centro priemonės, LRVK nėra poreikio.
KAStd stebėsena LRVK vykdoma pagal bendrąją kokybės stebėsenos tvarką. Kadangi
slaptojo kliento tyrimai nėra vykdomi, nes klientų srautai yra nedideli, pagrindinis kokybės vertinimo
metodas yra klientų pasitenkinimo apklausa. Iki KAStd patvirtinimo apklausa buvo vykdoma pagal
Vyriausybės nutarimu patvirtintas asmenų aptarnavimo taisykles, anketoje buvo bendro pobūdžio
klausimai, kuriais buvo vertinama, ar klientas patenkintas paslaugos kokybe, ar atsakyta į kliento
klausimą ir pan. KAStd nustatė pagrindinius aptarnavimo kokybės principus, dimensijas ir stebėsenos
rodiklius tokius kaip aptarnavimo trukmė, greitis, gaunamų skundų dėl įstaigos veiklos skaičius,
mandagumas, atsakymų išsamumas, pagrįstumas. LRVK kokybės stebėsenos anketoje yra parengti
konkretūs teiginiai, kurie apibrėžia darbuotojų mandagumą, kompetenciją, aptarnavimo aplinką ir
kitus LRVK svarbius kriterijus. LRVK kokybės stebėsenos metodiką stengiasi išlaikyti iš esmės
nepakitusią, kad būtų galima palyginti skirtingų metų stebėsenos duomenis ir įvertinti tendencijas.
Elektroniniu būdu tiek LRVK internetiniame tinklalapyje, tiek LRVK priimamajame skelbiama
viešai prieinama anketa, tačiau sulaukiama nedaug atsakymų, nes klientai nėra linkę dalyvauti
kokybės vertinimo apklausose (2019 m. apie 50 respondentų užpildė grįžtamojo ryšio anketas, todėl
apklausos reprezentatyvumas nėra užtikrinamas). Asmens duomenų apsaugos reikalavimai riboja
kokybės vertinimo apklausų atlikimo galimybes – įstaiga negali klientams proaktyviai siųsti
elektroninių laišku su prašymais pateikti vertinimus, kaip jie buvo aptarnauti, ne visomis formomis
leidžiama skatinti klientus teikti grįžtamąjį ryšį.

2.2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
Klientų aptarnavimo gerinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) buvo prioritetiniu uždaviniu ir tuomet, kai
KAStd dar nebuvo sukurtas. 2002 m. Sodroje buvo patvirtina piliečių aptarnavimo tvarka89, vėliau ji
buvo keičiama90. Sodroje, remiantis tuometinės Sodros klientų aptarnavimo strategijos nuostatomis,
KAStd pradėta rengti 2004 m91. Kartu su KAStd buvo kuriama kokybės vertinimo sistema, numačiusi
reguliarų kokybės vertinimą ir apklausų atlikimą. Sodroje KAStd buvo kuriamas su išorės ekspertų

LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas Nr. V-511 „Dėl piliečių ir kitų asmenų
aptarnavimo Fondo valdyboje“, 2002-11-21.
90
LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas Nr. V-273 „Dėl asmenų aptarnavimo
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje aptarnavimo taisyklių“, 2006-06-22.
91
Valstybinis socialinis draudimas Lietuvoje. VSDFV Komunikacijos skyrius. Vilnius, p.21-25.
89
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pagalba. Tačiau, nors buvo vykdoma stebėsena, paremta skundų analize, klientų pasitenkinimo
apklausomis ir slaptojo kliento tyrimais, sistema neveikė taip, kaip buvo sumanyta – nors siekta, kad
kokybės užtikrinimą pagal sukurtą standartą įgyvendintų Sodros valdyba, faktiškai už KAStd taikymą
ir kokybės užtikrinimą tiesiogiai buvo atsakingi teritoriniai skyriai (filialai)92. Taip pat 2009 m. buvo
parengtas Vieningo stiliaus vadovas, skirtas aptarnavimo kultūrai stiprinti93.
Antrasis KAStd Sodroje diegimo etapas prasidėjo 2011 m. 2014 m. patvirtinus naują KAStd94,
aptarnavimo procesai buvo centralizuoti, išskirti iš kitų funkcinių veiklų, susijusių su paslaugų
rengimu. KAStd ir kokybės užtikrinimo sistemos sudarė sąlygas centralizuotai vykdyti paslaugų
valdymą.
Naująjį KAStd rengti padėjo išorės ekspertai, kurie pravedė mokymus Sodros darbuotojams
ir vadovams. Buvo perimta praktika iš privataus sektoriaus ir Europos Sąjungos šalių, remiamasi:
Gero administravimo vadovu, kuriame nustatomos su aptarnavimu susijusios taisyklės; principais,
kaip valstybės tarnautojai turi aptarnauti asmenis, kurie įtvirtinti Viešojo administravimo ir Valstybės
tarnybos įstatymuose. Praktikoje buvo susiduriama su daugybe situacijų, kai klientų aptarnavimo
specialistai nevienodai elgdavosi tam tikrose konfliktinėse situacijose. Kliento kelias nuo jo atvykimo
iki išėjimo aptarnavus buvo skirtingas. KAStd rengėjų tikslas buvo padaryti, kad tas kelias būtų kaip
įmanoma vienodesnis pasinaudojant gerąja kitų šalių ir privataus sektoriaus praktika. Sodros KAStd
detaliai aprašo įvairias klientų aptarnavimo situacijas nuo akių kontakto reguliavimo ir
pasisveikinimo iki neįgaliųjų aptarnavimo. Sodros KAStd, kuris nustato, kaip turi būti bendraujama
su klientais (tiesiogiai, telefonu, elektroniniu paštu), skiriasi nuo asmenų aptarnavimo tvarkos, kuri
reglamentuoja prašymų priėmimą ir nagrinėjimą. Pavyzdžiui, Sodros KAStd yra papildomos
nuostatos, jog draudžiama rašyti elektroniniu paštu didžiosiomis raidėmis.
Kadangi Sodroje taip pat taikoma Lean vadybos filosofija, buvo patvirtintas Lean vadybos
metodą 5S atitinkantis darbo vietos standartas (nustatantis, kas leidžiama darbuotojo darbo vietoje ir
kas yra neleistina – kad darbo vieta būtų tvarkinga ir švari, kad darbo vieta užtikrintų asmens
duomenų apsaugą).
Kad KAStd būtų veikiantis, Sodroje vykdoma atitikties standartui stebėsena. Pagal KAStd yra
sudaryti klausimynai, kiekvieną ketvirtį vyksta vizitai į Sodros klientų aptarnavimo skyrius. Pagal
atliktų slaptojo kliento tyrimų rezultatus sudaromi klientų aptarnavimo skyrių reitingai. Skyriai yra
suinteresuoti kuo geriau pasirodyti šiuose reitinguose, todėl reaguoja į kiekvieną neatitikties detalę,
stengiasi išsiaiškinti neatitikties priežastis ir atlikti reikalingus veiklos pagerinimus. Jeigu KAStd

Auditoriaus išvada, užsakomasis auditas. „Dėl Sodros konsoliduotų ataskaitų”, 2007-12-31.
LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas Nr. V-434 „Dėl Vieningo stiliaus vadovo
patvirtinimo“, 2005-11-16.
94
LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas Nr.V-639 „Dėl Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimo standarto patvirtinimo“, 2014-10-16.
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atitiktis pirmaisiais metais po KAStd įdiegimo buvo 60-70 proc., tai praėjus tam tikram laikui buvo
pasiekta, kad klientų aptarnavimas atitiktų KAStd 90-92 proc. Sunkiausiai įgyvendinama KAStd dalis
yra kliento poreikių išsiaiškinimas. Nors standarte yra aprašyta, ką klientų aptarnavimo specialistas
turi daryti (pavyzdžiui, pateikti patikslinančius klausimus), kliento poreikių supratimą dažnai lemia
žmogiškasis faktorius.

2.2.3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Valstybinės mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) paslaugų ir aptarnavimo standartas pradėtas
diegti 2005-ais metais, patvirtinus Mokesčių mokėtojų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje metodines rekomendacijas95, kurios papildė 2003-ais metais buvo priimtas konsultacijų
teikimo VMI klientams taisykles96. Šiose rekomendacijose buvo formalizuota, kaip mokesčių
inspekcijos darbuotojai turėtų bendrauti su klientais. Taip pat buvo parengtas standartų įgyvendinimo
veiksmų planas97. Siekiant, kad standartas įneštų realius pokyčius VMI darbuotojų elgsenoje, buvo
organizuojami mokymai darbuotojams, pakeisti apskričių mokesčių inspekcijų vidaus darbo tvarkos
aprašai98. 2007-ais metais VMI su standarto nuostatomis supažindino visuomenę specialiame
leidinyje „Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartas“, kuriame buvo pateikta informacija apie
darbuotojams keliamus reikalavimus bendraujant su klientams, aptarnavimo sąlygas ir būdus,
darbuotojų elgesio vertinimo kriterijus99.
Aptarnavimo standartizavimas VMI buvo pradėtas įgyvendinti pagal schemą „iš viršaus į
apačią“, tačiau taip pat buvo naudojamasi įgyvendinimo variantu „iš apačios į viršų“, kuris stiprina
tarnautojo orientaciją į klientą, padeda tarnautojui tinkamai pasirinkti prioritetus, paskirstyti turimus
išteklius.
Vienas reformų įgyvendinimo sėkmės garantų – darbuotojų informuotumas (kas tai yra ir
kodėl tai daroma), todėl VMI didelį dėmesį skyrė mokymams. Pirmiausia iš darbuotojų tarpo buvo
parengti mokymo mokytojai, per kurios vyko visa su aptarnavimo standartizavimo projektu susijusi
sklaida, kad darbuotojai žinotų, dėl ko viskas daroma. Lygiagrečiai darbuotojai buvo skatinami

LR Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas Nr. VA-77 „Dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje metodinių rekomendacijų“, 2005-11-21.
96
LR Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas Nr. V-119 „Dėl individualių paaiškinimų rengimo ir teikimo
taisyklių patvirtinimo“, 2003-04-24.
97
LR Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas Nr. V-218 „Dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje standartų įgyvendinimo“, 2006-06-13.
98
LR Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas Nr. 81-3244 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2006-07-25.
99
Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartas. VMI. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/4808155/MM+aptarnavimo+standarto+nuostatos/d1b75282-72f0-4ef3ac15-3f99dd005e6d>.
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dalyvauti rengiamuose „Gero aptarnavimo mėnesio“ akcijose. Šios priemonės sužadino darbuotojų
nusiteikimą gerai aptarnauti klientus.
Pats standartų diegimas apėmė tris etapus: 1) metodinių rekomendacijų sudarymas bei
mokymai; 2) diegimas; 3) testavimas. Įdiegus aptarnavimo standartus buvo pereita prie nuolatinio
monitoringo.
Aptarnavimo standartizavimas VMI buvo susijęs su elektroninių sistemų kūrimu bei darė
įtaką paslaugų teikimo kokybės vertinimui ir stebėsenai. Įstaigoje buvo pertvarkomos vidinės
struktūros ir veiklos procesai, o šių pertvarkų pagrindu tapo aptarnavimo standartizavimas. VMI
adaptavo kokybės valdymo sistemas, kitas kokybės užtikrinimo priemones (slaptojo kliento metodas,
apklausos ir kt.).
Slaptojo kliento metodu VMI buvo siekiama atkreipti dėmesį į problemas bei siūlomi
sprendimai jas spręsti. Monitoringo metu surinkta informacija buvo teikiama visiems VMI
padaliniams, kad jie susipažintų su identifikuotomis klaidomis ir galėtų imtis prevencinių priemonių.
Kriziniu laikotarpiu buvo organizuojami vidiniai vertinimai tarp padalinių, kur vieno padalinio
darbuotojai vykdavo vertinti savo kolegų darbą kitame padalinyje.
Vėliau slaptojo kliento metodo buvo atsisakyta. Atsisakymą lėmė keli veiksniai. Pirmiausia
tai žemas pačio proceso efektyvumas, nes kiekvieną kartą laimint skirtingam tiekėjui buvo
neįmanoma gauti tinkamų palyginimui rezultatų, kadangi kiekvienas tiekėjas naudoja individualią
tyrimo metodiką, kuri nebūtinai sutampa su kito tyrėjo metodika. Antra, šis metodas labiau tinka
organizacijoms, kurios dar neturi jokios metodologijos tirti savo teikiamų paslaugų kokybei arba
standarto diegimo metu.
VMI KAStd buvo integruotas į VMI kokybės vadybos sistemą.

2.2.4. Nacionalinė teismų administracija
Nacionalinės teismų administracija (toliau – NTA100) KAStd pradėjo diegti pasitelkdami ES,
Norvegijos finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos, Valstybės investicijų projektams skirtų lėšų projektų lėšas ir
prieinamas tarptautines gerąsias praktikas. Pavyzdžiui, 2008-2013 m. pagal priemonę VP1-4.3VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ NTA įgyvendino projektą „Lietuvos
Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei

NTA, veikiančios nuo 2002 m., misija yra siekti, kad Lietuvos teismų sistemos institucijos veiktų efektyviai, padėti
užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą bei teismų organizacinį savarankiškumą. Pagrindinės NTA veiklos sritys:
teismų savivaldos institucijų ir jų sudarytų komisijų aptarnavimas, dalyvavimas formuojant teisėjų korpusą, teisėjų ir kitų
teismų darbuotojų mokymai, teismų veiklos analizė ir statistika, informacinių technologijų ir sistemų diegimas ir
priežiūra, biudžeto projektų rengimas, centralizuotas teismų aprūpinimas, teismų auditas, visuomenės informavimas,
tarptautinis bendradarbiavimas.
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jų sertifikavimas“. Projektu buvo siekiama prisidėti prie viešojo sektoriaus administravimo
efektyvumo didinimo atliekant išsamią Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizę
bei diegiant kokybės vadybos sistemas (KVS), atitinkančias kokybės vadybos standarto LST EN ISO
9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus, bendrojo vertinimo modelį
(BVM101), taip pat KAStd teismuose ir NTA. Kadangi iki tol Lietuvos Respublikos teismuose nebuvo
įgyvendinti jokie kokybės vadybos projektai, šis projektas padėjo kokybės vadybos pagrindus teismų
sistemoje. Projekte dalyvavo skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai, buvo tikimasi, kad ateityje
jie taps pavyzdžiais panašaus dydžio ir kompetencijos teismams. Buvo atlikta teismų sistemos veiklos
procesų analizė, parengti kokybės vadybos sistemos dokumentai ir diegiamos sistemos NTA ir
teismuose. Pirmajame etape dalyvavo skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai. Pirmajame projekto
etape buvo organizuoti specializuoti mokymai NTA ir projekte dalyvaujančių teismų vadovybei bei
personalui kokybės vadybos sistemų įgyvendinimo temomis. 2010 metais šiuose teismuose ir NTA
pradėtos diegti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios kokybės vadybos standarto LST EN ISO
9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus, o 2012 metais visoms šešioms
institucijoms po atliktų nepriklausomų sertifikacinių auditų suteikti akredituoti sertifikatai.
Įgyvendinant antrąjį projekto etapą prie Kokybės valdymo sistemos vartotojų prisijungė Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos vyriausias administracinis teismas ir Klaipėdos miesto apylinkės
teismas. Projekte dalyvaujančiuose teismuose bei NTA įdiegtas KAStd, kuriuo buvo siekiama padėti
aiškiai apibrėžti klientų aptarnavimo teisme politiką, klientus aptarnaujančio darbuotojo elgesio
etaloną ir pan. NTA ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme įvestas savęs vertinimo modelis, pagrįstas
BVM metodika, siekiant sistemingai ir reguliariai vertinti bei tobulinti šių institucijų veiklą bei gerinti
minėtų įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus. Vyko darbas fokus grupėse, buvo parengtas
KAStd ir kokybės vadybos standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos.
Reikalavimai“ reikalavimų bei BVM įgyvendinimas papildytas naujomis priemonėmis.
Vidinės ir išorinės sąlygos KAStd kūrimui apėmė tai, kad visuomenėje buvo susiformavęs
požiūris, kad teismuose klientai yra blogai aptarnaujami. Pavyzdžiui, prisiskambinimo galimybių
trūkumas. NTA vadovybė suprato KAStd reikalingumą, palankias sąlygas taip pat formavo
iniciatyvos bei priemonės tiek iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tiek iš užsienio.
2013 m. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“
ir NTA pasirašė sutartį dėl programos Nr. LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos
teismuose“ įgyvendinimo, kuri buvo 2009-2014 m. finansuojama Lietuvos Respublikos ir Norvegijos
finansinio mechanizmo lėšomis, kurios tikslas – nešališkesnė ir efektyvesnė teismų sistema. Vykdant
Programą įgyvendinti 3 tiesioginio finansavimo projektai:
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1) Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų)
kompetencijos gerinimas (mokymas);
2) Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo
teismų pastatuose sustiprinimą;
3) Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų)
modernizavimas.
Projekto metu atlikta procesų ir gerosios praktikos (patirties) ir pavyzdžių užsienyje ir kitose
Lietuvos Respublikos institucijose analizė. Lietuvos teismų ir NTA administracijos darbuotojai vyko
į Norvegijos teismus, sėmėsi gerosios praktikos (patirties) ir pavyzdžių. Daug dėmesio buvo skirta
teismų aplinkos ir infrastruktūros gerinimui. Pavyzdžiui, buvo įdiegtos tokios KAStd priemonės:
geriamasis vanduo teismų patalpose, vaikų kambariai, informacijos viešinimas ekranuose, atitvarai,
psichologinė pagalba. Pasikeitė ir klientų aptarnavimo kokybė Lietuvos teismuose. Kokybės gerinimą
reikšmingai skatino tai, kad teismų ir NTA darbuotojai dalyvavo reikiamos apimties mokymuose.
Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatyme numatytas kokybės valdymas – 10
straipsnio 2 skirsnyje teigiama, kad „Svarbiausias valstybės lygio viešojo administravimo kokybės
valdymo būdas yra viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsena. Šiuo būdu siekiama laiku
pastebėti viešojo administravimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti neigiamų pasekmių prevencijos
priemones. Stebėseną organizuoja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija“. Remiantis šia nuostata
Lietuvos teismai patys sprendžia, kokį metodą taikyti kokybės valdymui (stebėsenos, apklausos,
slaptojo kliento ir pan.). Stebima klientų apklausos metodo ir grįžtamojo ryšio trūkumo problema
(sulaukiama 3-8 užpildytų klausimynų (anketų) per metus). Paprastai anketą užpildo klientai, kurie
yra nepatenkinti teismo sprendimu ir dažniausiai remiamasi emocine būsena. Nors yra galimybės
klausimynus pildyti ir praėjus kiek laiko po teismo (anketas galima nuolat rasti teismų interneto
svetainėse), sulaukiama mažai užpildytų anketų arba jų visai nesulaukiama. Anketos turinys priklauso
nuo teismo proceso vaidmens ir etapo. Kai kurie teismai taiko kompleksinę kokybės valdymo sistemą
KAStd požiūriu – dažniausiai anketavimą ir stebėseną (teismų darbuotojai stebi vieni kitų darbą).
Kokybės stebėsena ir priežiūra – tiesioginis išlikęs projektų rezultatas. Veiklos kokybės matavimui
buvo pritaikyti fokus grupių su teismų darbuotojais susitikimai, slaptojo kliento, stebėsenos metodai,
kurie padėjo geriau vertinti kokybę. Kadangi slaptojo kliento paslauga yra santykinai brangi,
pasibaigus projektui buvo jos atsisakyta ir pereita prie sociologinio tyrimo – apklausos metodo, kuris
daugiau remiasi žmogiška patirtimi, emocine būsena.
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2.2.5. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Viena iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA)
vertybių yra „orientacija į klientą“, o vienas iš strateginių NMA tikslų – „skaidriai teikti kokybiškas
paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius“. Taigi, NMA yra labai svarbus klientų poreikius
atitinkančių paslaugų teikimas, sklandus ir laiku atliktas komunikavimas su klientais.
Siekiant įgyvendinti asmenų aptarnavimą, taikant „vieno langelio“ principą, 2008 m. buvo
parengta teisinė bazė, įsteigtas asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ koordinuojantis padalinys,
įvestas bendrasis informacijos teikimo telefonas. Pradėta matuoti asmenų aptarnavimo funkciją
atliekančių darbuotojų teikiamų paslaugų kokybė, pradėtos atlikti klientų apklausos. Pagrindiniai
pokyčiai dėl klientų poreikius atitinkančių paslaugų teikimo atlikti iki 2011 m., tačiau tobulinimo
veiksmai atliekami nuolat ir bus atliekami ateityje.
2010 m. NMA buvo viena pirmųjų Lietuvos viešojo administravimo įstaigų, pradėjusi rengti
KAStd. Siekiant sukurti dokumentą, padėsianti ne tik tinkamai aptarnauti klientus, bet ir sukurti
pozityvų santykį su besikreipiančiais asmenimis, NMA KAStd rengė už klientų aptarnavimą „vieno
langelio“ principu atsakingi darbuotojai, konsultuodamiesi su išorės ekspertais. Parengtas
dokumentas pirmą mokymų forma buvo pristatytas visiems NMA darbuotojams, o tik vėliau oficialiai
patvirtintas NMA direktoriaus įsakymu. Asmenų aptarnavimo standartą NMA patvirtino 2011 m.
Šiam dokumentui atsirasti didelę įtaką turėjo tuometinis vadovas, kuris teikė visokeriopą palaikymą
„vieno langelio“ principu klientus aptarnaujantiems darbuotojams nuolat pabrėždamas šio
dokumento svarbą kuriant atitinkamą įstaigos įvaizdį. Sukurtas KAStd sudarė prielaidas bendravimui
su klientais standartizuoti, ugdyti vieningą darbuotojų supratimą dėl bendravimo su klientais ir kitų
su aptarnavimu susijusių sričių. Vienodas elgesio tinkamumo supratimas padėjo ir padeda užtikrinti,
kad į įstaigą besikreipiantys asmenys visų darbuotojų būtų tinkamai aptarnaujami, o vėliau teigiamai
prisimintų bendravimą. NMA KAStd yra skirtasi aptarnavimui žodžiu. Tinkamam aptarnavimui raštu
bei elektroniniu būdu, NMA skirtingiems raštų bei pranešimų tipams yra parengusi rekomendacinio
pobūdžio gaires, kurios padeda raštuose bei elektroniniuose atsakymuose išvengti sudėtingų
formuluočių bei perteklinės informacijos.
Siekiant, kad NMA KAStd būtų veikiantis, kiekvienais metais yra vykdoma KAStd priežiūra
bei atliekami reikiami asmenų aptarnavimo tobulinimo veiksmai:
 vykdomi KAStd taikymo bei asmenų aptarnavimo vidiniai ir išoriniai mokymai, kurių
metu atnaujinamos bei gilinamos darbuotojų žinios;
 vertinama darbuotojų, konsultuojančių telefonu į NMA besikreipiančius asmenis, elgesio
atitiktis KAStd įtvirtintoms normoms (atliekamas NMA darbuotojų pokalbių įrašų vertinimas, o
darbuotojams, kurių pokalbių įrašų klausoma, teikiamos telefoninių pokalbių kokybės vertinimo
anketos ir pokalbių vertinimo ataskaitos dėl jų tobulintinų konsultavimo telefonu aspektų). 2015 m.
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išorės ekspertai parengė Asmenų aptarnavimo telefonu kokybės vertinimo metodiką bei pravedė
NMA darbuotojams, atliekantiems telefoninių pokalbių kokybės vertinimą, mokymus;
 siekiant įvertinti darbuotojų, aptarnaujančių atvykusius į NMA konsultuotis asmenis,
elgesio atitiktį KAStd įtvirtintoms normoms, kas porą metų NMA atliekamas slaptojo kliento tyrimas,
kuris yra orientuotas į aptarnavimo proceso vertinimą, padeda atskleisti tikrą darbuotojo
geranoriškumą, norą padėti klientui bei leidžia koncentruotis į tam tikrų elgesio aspektų vertinimą.
Slaptojo kliento tyrimo rezultatai padeda ne tik nustatyti tobulintinas tiesiogiai besikreipiančių į NMA
asmenų aptarnavimo sritis, bet ir naudojami kaip mokymų poreikio identifikavimo įrankis;
 kas porą metų atliekamas reprezentatyvus 1000 respondentų (pareiškėjų bei paramos
gavėjų) aptarnavimo kokybės tyrimas;
 siekiant laiku identifikuoti galimus veiklos trūkumus bei nustatyti asmenų poreikius
atitinkantį paslaugų teikimą, nuolat vykdoma asmenų nuomonės apie NMA bei jos teikiamas
paslaugas stebėsena. Išsakyti savo nuomonę dėl aptarnavimo kokybės bei teikti pasiūlymus dėl jos
gerinimo į NMA besikreipiantys asmenys nuolat gali užpildydami anonimines asmenų aptarnavimo
kokybės vertinimo anketas, pateikiamas asmenų aptarnavimo vietose bei interneto svetainėje.
Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketose pateiktos pastabos ar pasiūlymai yra analizuojami
ir, esant galimybei, įgyvendinami. Grįžtamojo ryšio iš klientų rinkimas anketuojant, NMA vertinimu
nėra optimalus, nes tinkamas daugiau stebėsenai, mažiau problemų sprendimui;
 siekiant pagerinti komunikavimą su klientais, NMA vykdoma komunikavimo raštu bei
elektroniniu būdu stebėsena, nustatomos tobulintinos komunikavimo sritys, organizuojami vidiniai
mokymai dėl raštų rengimo reikalavimų ir teisės aktų rengimo rekomendacijų taikymo.
Pažymėtina, kad visų čia paminėtų KAStd priežiūros ir atliekamų tyrimų rezultatai yra
pristatomi NMA vadovybei bei struktūrinių padalinių vadovams, teikiami siūlymai dėl asmenų
aptarnavimo NMA tobulinimo bei galimo KAStd keitimo poreikio, priimami atitinkami veiklos
tobulinimo sprendimai ir tvirtinamas vienerių metų trukmės veiklos planas. Atliekamų tyrimų
rezultatai kartu su NMA metine klientų aptarnavimo ataskaita skelbiami įstaigos interneto svetainėje.
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2.3. Klientų aptarnavimo standartai Lietuvos verslo ir valstybės įmonėse
Daugelis stambesnių verslo bei valstybės įmonių turi KAStd. Vienas iš pavyzdžių yra
draudimo bendrovės „Seesam“ klientų aptarnavimo nuostatai ir standartai102. Šiame dokumente
išdėstyti klientų aptarnavimo, kurio bendrovė „Seesam“ tikisi iš savo darbuotojų visų klientų
atžvilgiu, principai, normos ir praktika, jie grindžiami bendrovės „Seesam“ požiūriu į klientų
pasitenkinimą užtikrinantį ir malonią darbo aplinką kuriantį darbuotojų elgesį. Dokumentas
pradedamas nuo bendrovės vizijos, misijos ir vertybių, kuriomis standartai remiasi, formulavimo.
Pirmoji standartų dalis apibūdina tuos klientų aptarnavimo elementus, nuo kurių priklauso, kokį
įspūdį bendrovė palieka klientams: darbo vietos parengimą, darbuotojų pasirengimą aptarnauti
klientus, nuo kurio priklauso, ar klientams bus sukurtas patikimumo įspūdis, ar jie jausis laukiami,
darbuotojų išvaizdą, akių kontaktą, šypseną, pasisveikinimą, korektišką bendravimą, atsisveikinimą.
Taip pat pateikiami pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazių, kurias darbuotojai gali pasakyti
klientams, pavyzdžiai. Kitose standartų dalyje išdėstomos bendrosios aptarnavimo taisyklės.
Pateikiami teiginiai, apibūdinantys darbuotojų požiūrį į klientus, kontakto su klientu užmezgimą,
bendravimo kalbos pasirinkimą, pokalbio su klientais eigą, žodyną, informacijos teikimą klientui
(pavyzdžiui, formuluojama nuostata, jog klientui neturėtų būti perduodama informacija apie
bendrovės produktų / paslaugų trūkumus, kuria jis galėtų pasinaudoti), bendravimą siekiant
išsiaiškinti kliento poreikius, susijusius su bendrovės teikiamomis paslaugomis, lankstumą, darbo
tvarkos laikymąsi, problemų sprendimą, atsiprašymą, jei klientai patyrė problemų, ir klaidų
pripažinimą. Toliau seka standartų dalys, skirtos konkretiems bendravimo su klientais kanalams:
bendravimui telefonu ir bendravimui raštu ir elektroniniu paštu. Standartai nustato, jog bendraudami
su klientais darbuotojai turi kalbėti lėtai, draugišku balsu, šypsotis, apibūdina, kokiomis frazėmis turi
kreiptis į klientus jiems skambindami ir atsiliepdami į skambučius, kaip turi elgtis, jei asmens su
kuriais klientai norėtų pasikalbėti, tuo metu nėra, kaip turi užbaigti pokalbį. Bendraudami su klientais
raštu ir elektroniniu paštu darbuotojai turi išlaikyti teigiamą nuostatą ir vartoti kuo tikslesnius
sakinius, rašydami raštą ar laišką, jie turi atsižvelgti į galimą gavėjo reakciją. Standartuose pateikiami
frazių, kurias darbuotojai turi naudoti laiškuose klientams, pavyzdžiai, konstatuojamas būtinumas
naudoti bendrovės laiško blanką ir logotipą, pateikiamos kitos praktinės nuostatos. Bendrovės
„Seesam“ standartai išdėstyti patrauklia forma, kad jie būtų lengvai suprantami darbuotojams –
standarto nuostatos išdėstytos pirmuoju asmeniu, dokumento tekstą pagyvina iliustracijos ir
nuotraukos.

Draudimo bendrovės „Seesam“ klientų aptarnavimo nuostatai ir standartai. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.seesam.lt/uploads/files/Seesam_KlientuAptarnavimoNuostatai&Standartai_2014.pdf>.
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Panaši ir farmacijos „Northway“ įmonių grupės KAStd struktūra103. Šio dokumento pradžioje
formuluojami klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Panašiai, kaip ir „Seesam“ bendrovės KAStd,
„Northway“ įmonių grupės KAStd pirmiausiai išdėstytos nuostatos dėl darbuotojų darbo laiko, darbo
aplinkos ir darbuotojų išvaizdos – t. y. tai, nuo ko labiausiai priklauso įspūdis, kurį apie grupės įmones
susidaro klientais. Tiesa, aprangos reikalavimai šiame KAStd apibūdinti detaliau – nustatyti aprangos
reikalavimai atskirai vyrams ir moterims, avalynei, plaukams, rankoms, aksesuarams. Toliau KAStd
nustato veiksnius, lemiančius kokybišką aptarnavimą, ir bendravimo su klientais principus,
konfliktinių situacijų valdymo ypatumus, dalykinio bendravimo etiketo nuostatas. KAStd
užbaigiamas išdėstant reikalavimus bendravimui telefonu ir bendravimui raštu. Dokumento pabaigoje
pateikiami pagrindinių frazių pavyzdžiai ir kita naudinga informacija. „Northway“ įmonių grupės
KAStd taip pat parengtas patrauklia forma, iliustruotas nuotraukomis.
VĮ „Lietuvos oro uostai“ KAStd104 susideda iš bendrosios dalies, kurios struktūra iš esmės
nesiskiria nuo aukščiau aptartų įmonių KAStd ir kuri taikoma visiems oro uosto ir jame veikiančių
įmonių darbuotojams, ir specialiosios dalies, kurią sudaro skyriai, aprašantys atskirus keleivių
aptarnavimo procesus, ir kurios nuostatomis darbuotojai vadovaujasi atsižvelgdami į savo darbo sritį.
Bendrojoje standarto dalyje šalia ir kitoms įmonėms būdingų klientų aptarnavimo elementų (darbo
aplinkos, darbuotojų išvaizdos, klientų aptarnavimo principų, bendravimo telefonu ir raštu) išdėstytos
nuostatos, apibūdinančios bendravimą su specialių poreikių klientais ir bendravimas su kolegomis ir
kitų kompanijų atstovais klientų akivaizdoje, taip pat su oro uostų veiklos specifika susijęs garsinis
klientų informavimas. Specialiojoje dalyje apibūdinti pagrindiniai procesai (keleivių registracija,
aviacijos saugumo patikra, keleivių patikra greitojo aptarnavimo paslaugos poste, klientų
aptarnavimas verslo klube, klientų laipinimas, labai svarbių asmenų aptarnavimas ir kt.) ir detalizuoti
kiekvieno proceso veiksmai (pavyzdžiui, klientų registracijos proceso veiksmai: pasiruošimas
registracijai, dokumentų tikrinimas, keleivių informavimas, bagažo registravimas, įlaipinimo kortelių
išdavimas). Kiekvienai proceso veiksmui KAStd nustato konkrečius reikalavimus, kaip atlikdami
tuos veiksmus turi elgtis oro uostų darbuotojai. Pažymėtina, kad VĮ „Lietuvos oro uostai“ KAStd yra
išsamesnis nei aukščiau aptartų įmonių KAStd, nors jis taip pat iliustruotas ir parengtas patraukliu
stiliumi (KAStd nuostatos išdėstytos pirmuoju asmeniu).
Nuo jau aptartų KAStd kitos valstybės įmonės – VĮ „Regitra“ – KAStd 105 skiriasi savo forma,
bet ne turiniu. Šis KAStd, patvirtintas įmonės generalinio direktoriaus įsakymu, turi teisės akto formą.

Klientų aptarnavimo standartas. „Northway“ įmonių grupė. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://issuu.com/tarela.agency/docs/2014_northway_-_klientu_aptarnavimo>.
104
Klientų aptarnavimo standartas. VĮ „Lietuvos oro uostai“. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
<https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-oro-uostus/galimybes-verslui/Patalpu-nuomoskonkursai/Priedas%20Nr6_%20KAS%202020.pdf>.
105
Valstybės įmonės „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas, patvirtintas Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio
direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-186. [Žiūrėta 2020-04-06]. Prieiga per internetą:
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Jo pradžioje išdėstytos bendrosios nuostatos (paskirtis, vartojamos sąvokos, atsakomybė už KAStd
laikymąsi). Toliau, kaip ir kitų įmonių KAStd, pateiktos nuostatos, reglamentuojančios darbuotojų
aprangą ir išvaizdą, bendruosius klientų priėmimo reikalavimus, klientų aptarnavimo reikalavimus
padaliniuose, reikalavimus egzaminuotojams, reikalavimus bendraujant telefonu ir bendraujant
elektroninėmis priemonėmis, elgesį ypatingųjų situacijų metu, konfliktų sprendimą, pretenzijų
valdymą, darbuotojų tarpusavio santykius ir įvaizdžio kūrimą. Skirtingai nuo kitų aptartų įmonių
standartų, VĮ „Regitra“ KAStd nuostatos išdėstytos trečiuoju asmeniu.
Pažymėtina, kad VĮ „Regitra“ 2019 m. planavo KAStd reikšmingesnį tobulinimą, tačiau jį
atidėjo į 2020 m., atsižvelgiant į numatomą adaptuotų KAStd parengimą, remiantis šioje studijoje
pateiktu pavyzdiniu KAStd, skirtu įstaigoms.

<https://www.regitra.lt/uploads/documents/files/veikla/veiklossritys/Klient%C5%B3%20aptarnavimo%20standartas%202017.pdf>.
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2.4. Klientų aptarnavimo standartizavimo Lietuvos viešajame ir privačiame sektoriuose
analizės išvados
Apibendrinant šiame skyriuje detaliau atliktų Lietuvoje veikiančių viešojo ir privataus
sektorių organizacijų gerąsias praktikas ir tendencijas (įskaitant ir viešojo sektoriaus įstaigas, kurių
atvejų analizė šioje studijoje detaliau neaprašoma, nors jose taip pat nustatytos įvairios gerosios
praktikos), galima teigti, kad rengiant KAStd būdingos tendencijos akcentuoti tiesioginį kontaktą,
aptarnavimo aplinką bei aptarnavimo valdymą įgyvendinti kaip visos paslaugos dalį (t. y. klientų
aptarnavimas ir paslaugų teikimo procesai susieti bei integruojami). 6 paveiksle išskiriame kelis
pagrindinius ir apibendrintus akcentus, susijusius su klientų aptarnavimo standartizavimu, kuriuos
nustatėme taikant tyrimo metodus.

Į KAStd bei jų įgyvendinimą ir tobulinimą vis dažniau įtraukiami elementai:
 specialiuosius poreikius turinčių klientų aptarnavimas;
 „sudėtingos situacijos“ (konfliktuojantys klientai, techniniai gedimai ir t. t.);
 mechanizmai skirti tobulinti aptarnavimo kokybę (mokymai, atvejų analizės
(aptarimai), gerųjų praktikų (patirčių) pasidalinimo vizitai į kitas institucijas,
klientų įtraukimas į paslaugų tobulinimą ir t. t.).
Formuojasi kompleksinis požiūris instituciniu ir platesniu lygmenimis:
 įstaigų viduje – aptarnavimo principai yra dalis bendrų organizacinės
kultūros principų; paslaugos proceso ir aptarnavimo ryšys / santykis;
 viešajame sektoriuje – aptarnavimo rodikliai, reikalingas tarpžinybinis
susitarimas dėl siektinų rezultatų (rodiklių).

Taip pat yra svarbus kliento lūkesčių formavimas, įtraukimas į paslaugos
projektavimą.

6 pav. Tyrimo metu išskirti akcentai. Šaltinis – parengta Teikėjo
Taip pat pažymėtina, kad įstaigos veikloje turi būti pasirengusios proaktyviai planuoti bei
adaptuoti paslaugų teikimą ir aptarnavimą (įskaitant veiklos tęstinumo planavimą force majeure ir
krizinių situacijų atvejams) bei lanksčiai reaguoti atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką ir kontekstą.
Šių aspektų svarbą patvirtina ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. paskelbta ekstremali
situacija ir įvestas karantinas Lietuvoje, kuomet reikėjo operatyviai keisti tipinius paslaugų teikimo
ir asmenų aptarnavimo būdus.
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3. PAVYZDINIS KLIENTŲ APTARNAVIMO LIETUVOS VIEŠOJO
SEKTORIAUS ĮSTAIGOSE STANDARTAS
Atsižvelgiant į užsienio bei Lietuvos gerųjų patirčių analizę aptarnaujant klientus bei kokybės
vadybos klientų aptarnavimo modelių apžvalgas, formuluotinas pavyzdinis klientų KAStd, kuris
pateikiamas studijos 2 priede.
KAStd yra skirtas įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis (toliau – darbuotojas). KAStd pateikiami darbuotojų elgesio principai, normos, tvarkos ir
taisyklės bendraujant su klientais bei atitinkamų aptarnavimo sąlygų reikalavimai, kurių privalo
laikytis kiekvienas įstaigos darbuotojas.
KAStd grindžiamas įstaigos požiūriu į klientą, kuris užtikrina klientų pasitenkinimą ir sukuria
bendradarbiauti skatinančią malonią darbo aplinką. KAStd tarnauja tiek klientams, tiek
darbuotojams: (i) klientams padeda žinoti, kad jie gauna į klientus orientuotas, profesionalias
paslaugas; darbuotojas brangina jo laiką; darbuotojais galima pasitikėti sprendžiant aktualius
klausimus; (ii) darbuotojams standartas padeda aiškiai suprasti, ko reikalauja klientas ir ko tikisi
darbdavys; žinoti, kokios nuostatos ir veiksmai padeda klientui ir įstaigai pasiekti geriausius
rezultatus; žinoti, kaip elgtis įvairiomis aplinkybėmis, sumažinti galimą įtampą bei išvengti klaidų.
KAStd sudaro pagrindinės dalys apibrėžiančius kliento aptarnavimo pagrindines veiklas ir
priedai, kuriuose išsamiau pateikiamos elgesio rekomendacijos-šablonai, padedantys darbuotojui
lengviau taikyti šio standarto nuostatas.
KAStd pagrindinės dalys (temos) ir jų sudedamosios (potemės)106:
1. Pagrindiniai aptarnavimo principai: orientacija į klientą ir profesionalus elgesys;
pagarba ir bendradarbiavimas; reprezentuojanti išvaizda ir elgesys; įsipareigojimų vykdymas ir
atsakomybė; iniciatyvumas ir tobulėjimas; konfidencialumas.
2. Aplinka ir sąlygos kokybiškam aptarnavimui: aptarnavimo aplinka ir darbo vieta;
darbuotojo išvaizda ir apranga; informacijos konfidencialumas; racionaliai naudojamas laikas.
3. Kokybiškas elgesys tiesiogiai aptarnaujant klientus: bendravimo proceso nuoseklumas
(būtinosios jo dalys aptarnaujant); asmeninio ryšio su klientu kūrimas; kliento poreikių
išsiaiškinimas; informacijos teikimas; klientų su negalia aptarnavimas (sėdinčiu vežimėlyje, klausos,
intelekto negalia, su ramentais, bei kt.); elgesys suklydus.
4. Bendravimas su klientu dirbant nuotoliniu būdu (telefonu, paštu, el. paštu, „chat“,
„Facebook“ paskyroje): klientų aptarnavimas telefonu; klientų aptarnavimas, atsakant į
elektroninius laiškus; klientų konsultavimas pokalbiuose internetu (angl. chat); bendravimas su
klientais „Facebook“ paskyroje.
106

Pastaba – pilnas standarto tekstas pateikiamas šios studijos 2 priede.
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5. Sudėtingų aptarnavimo situacijų valdymas: elgesys esant techniniams gedimams;
pretenzijos ir skundai; konfliktinių situacijų valdymas; reikalavimai kviesti vadovą; netipinės
situacijos, „sudėtingesni“ klientai (agresyvūs, apsvaigę ir kt.).
6. Įstaigos įvaizdžio kūrimas ir bendravimas su žiniasklaida: įstaigos įvaizdžio
formavimas bendraujant su klientu; bendravimas su žiniasklaida, atstovaujant įstaigą.
Priedai (elgesio rekomendacijos-šablonai):
Nr. 1. Klientų aptarnavimo telefonu rekomendacijos;
Nr. 2. Klientų aptarnavimo raštu rekomendacijos;
Nr. 3. Konfliktinių situacijų valdymo rekomendacijos;
Nr. 4. Patarimai emocijų ir streso valdymui.
KAStd taikomas įprastomis įstaigos veiklos sąlygomis, esant nepaprastos situacijos
sąlygomis, kada būtina užtikrinti įstaigos veiklos tęstinumą, šis standartas taikomas tik tiek, kiek
neprieštarauja įstaigos veiklos tęstinumą reglamentuojantiems dokumentams (pavyzdžiui, 2020 m.
visuotino karantino laikotarpiu gali būti taikoma standarto dalys – Nr. 4. Klientų aptarnavimas dirbant
nuotoliniu būdu).
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4. REIKALAVIMAI,
KELIAMI
KLIENTŲ
APTARNAVIMO
STANDARTO KŪRIMUI, ĮDIEGIMUI IR TOBULINIMUI IR
KLIENTŲ APTARNAVIMO STANDARTO SUSIEJIMO SU
KLIENTŲ PASITENKINIMO VALDYMU GALIMYBĖS
Šiame skyriuje aprašomas KAStd valdymas: apibrėžiami bendrieji reikalavimai KAStd,
reikalavimai, keliami KAStd kūrimui, diegimui, taikymui ir gerinimui, o taip pat aprašomas KAStd
sąryšis su bendraisiais įstaigos reikalavimais, keliamais klientų pasitenkinimo valdymui ar klientų
aptarnavimui ir su juo susijusioms sistemoms (toliau – KAS).
Įstaigų kontekste KAStd kartu su jais papildančiais įstaigos vadovybės įsipareigojimais
aptarnavimo kokybei ir paslaugų teikimui (pavyzdžiui, kliento laukimo laikas, darbo valandos, visa
paslaugos trukmė) tampa įstaigų ir piliečių sąveikavimo principais ir taisyklėmis.
Tinkamai parengtas, taikomas ir valdomas KAStd:
1. informuoja klientus apie įstaigos prisiimtus įsipareigojimus dėl aptarnavimo kokybės;
2. suvienodina įstaigos darbuotojų žinias apie tai, kaip turi būti aptarnaujami klientai ir
atitinkamai nukreipia įstaigos darbuotojų elgesį;
3. įveda privalomus veiklos principus (klientų aptarnavimo kultūrą, įstaigos vertybes) ir
reikalaujamo aptarnavimo gaires, t. y. bendruosius reikalavimus, keliamus klientų aptarnavimui;
4. įveiklina įstaigą matuojant aptarnavimo kokybę pagal standartizuotus matuoklius
(rodiklius) ir suteikia palyginimo galimybę (lyginamas esamas aptarnavimo lygmuo su siektinu ar
esamas aptarnavimo lygmuo su geriausiųjų įstaigų pasiekimais);
5. aiškiai apibrėžia reikalavimus, keliamus aptarnavimui ir jo kokybei, todėl galima lengviau
pamatuoti ir įvertinti aptarnavimo kokybę, tiksliau įsivardinti stipriuosius ir tobulintinus aptarnavimo
aspektus ir priimti įrodymais pagrįstus sprendimus dėl aptarnavimo gerinimo;
6. suteikia galimybę lyginti įstaigos KAStd būklę su kitose įstaigose taikomais panašios
paskirties standartais.
Reikia taip pat pastebėti, kad KAStd yra glaudžiai susietas su įstaigos darbuotojų elgesio
standartais (pavyzdžiui, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, etikos kodeksu ar pan.), kuriuose
nustatomi bendrieji elgesio įstaigose principai ir reikalavimai, keliami ne tik klientų aptarnavimui bet
ir darbuotojų tarpusavio veiklai ir „vidiniam“ paslaugų teikimui („vidinis klientas“).
Įstaigoje taikomas KAStd – tai yra viena iš sudėtinių klientų aptarnavimo procesų grupės
normų ir klientų pasitenkinimo paslaugomis valdymo procesų grupės sudėtinių dalių. Šiai procesų
grupei keliami reikalavimai ir susiję procesai yra dažnai standartizuojami ir siejami su bendraisiais
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vadybos sistemose naudojamo ciklo „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ (PDTV, angl. PDCA)
principais107.
Šiame skyriuje siūlomame klientų pasitenkinimo valdymo modelyje KAStd detaliau
nagrinėjamas kaip reikalavimų, taisyklių ir tvarkų sąranga, skirta kliento aptarnavimo veiklos
valdymui.
Siekiant KAStd kūrimo, taikymo, valdymo ir gerinimo sistemiškumo, rekomenduotinas ne tik
standartizuotas – pavyzdinis KAStd, bet ir papildomi reikalavimai, apimantys tiesiogiai su KAStd
susietas procesų grupes, kurios taip pat gali būti standartizuotos. Šios KAS dalys dažniausiai apima
įstaigos vadovybės įsipareigojimus klientų aptarnavimui ir klientui, susietus su paslaugos teikimu
(pavyzdžiui, aptarnavimo trukmė, paslaugos trukmė, kliento grįžtamojo ryšio naudojimas paslaugų
gerinime), paslaugų gerinimo strateginius ir operacinius įstaigos planus ir su jais susietus rodiklius
(matuoklius), o taip pat reikalavimus, keliamus KAStd viešinimui, darbuotojų kompetencijų ugdymui
ir teikiamų paslaugų gerinimui.
Klientų pasitenkinimo valdymo procesų grupės ir jų sąryšiai pateikiami 7 pav.

Kokybės vadybos standarte LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ apibūdinamas
„Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ ciklas:
– planuoti: nustatyti sistemos ir jos procesų tikslus bei išteklius, reikalingus, kad būtų pateikti rezultatai pagal
klientų reikalavimus ir organizacijos politiką, ir identifikuoti riziką ir galimybes bei imtis dėl jų veiksmų;
– daryti: įgyvendinti tai, kas suplanuota;
– tikrinti: vykdyti monitoringą ir (kai taikytina) matuoti procesus ir gautus produktus bei paslaugas pagal
politikas, tikslus, reikalavimus ir planuotą veiklą bei pateikti rezultatus;
– veikti: kai būtina, imtis veiksmų siekiant pagerinti veiksmingumą.
107
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4. Paslaugų teikimo kanalai
ir vietos

1. Bendrieji
reikalavimai
(aptarnavimo
kodeksas)

2. Organiza-cijos bendrosios
nuostatos
(misija, veiklos
principai,
vizija),
Organizacijos
strateginė
kryptis

9. Klientų
pasitenkinimo
rodikliai
(matuokliai)
5. Paslaugų teikimo procesų
grupės

6. Paslaugas teikiantys
darbuotojai ir jų
kompetencijos

7. Įstaigos socialinės
atsakomybės gairės

11.
Klientų
aptarnavimo
veiklos
rezultatai

10. Įstaigos
darbuotojų
pasitenkinimo
rodikliai ir
matavimas

12. NACIONALINĖ STEBĖSENOS SISTEMA

3. Paslaugos ir jų atitiktis
klientų lūkesčiams

8. Įstaigos veiklos
tęstinumo gairės

7 pav. Sisteminis klientų pasitenkinimo valdymo modelis. Šaltinis – parengta Teikėjo
Reikia pažymėti, kad šiame skyriuje pateiktas sisteminis klientų pasitenkinimo valdymo
modelis yra labiau išplėstas, nei įprasti kokybės vadybos modeliai, priemonės ir standartai
(pavyzdžiui, ISO 9001108, BVM109, ar BSC110). Detalūs reikalavimai klientų aptarnavimui pateikiami
specializuotuose standartuose, tokiuose, kaip ISO 10001111, ISO 10002112, ISO 10003113, ISO
10004114, ICSS115 ar TISSE116). Pateiktas pasitenkinimo modelis gerai atspindi BVM prieigą, tačiau

Kokybės vadybos standartas LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.
Bendrasis vertinimo modelis (angl. The Common Assessment Framework (CAF)).
110
Subalansuotų rodiklių metodas (angl. Balanced Scorecard (BSC)).
111
Kokybės vadybos standartas ISO 10001:2018 „Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Gairės dėl organizacijų
elgesio kodeksų“.
112
Kokybės vadybos standartas ISO 10002:2018 „Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Skundų tvarkybos
organizacijose gairės“.
113
Kokybės vadybos standartas ISO 10003:2018 „Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Gairės dėl ne organizacijose
sprendžiamų ginčų“.
114
Kokybės vadybos standartas ISO 10004:2018 „Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Stebėsenos ir matavimo
gairės“.
115
Tarptautinis klientų aptarnavimo standartas (angl. International Customer Service Standard (ICSS)).
116
Tarptautinis paslaugų tobulumo standartas (angl. International Standard for Service Excellence (TISSE)).
108
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papildomai įveda tokias valdymo ir vertinimo sritis, kaip patalpas (vietas), kuriose teikiamos
paslaugos ar paslaugos teikimo kanalai. Taip pat 7 pav. yra pateikiama galima klientų pasitenkinimo
valdymo sąsaja su aukštesniojo lygmens nacionaline stebėsenos sistema (t. y. įstaigų orientacijos į
paslaugų ir aptarnavimo kokybę stebėsenos ir vertinimo sistema, kuri kuriama VRM įgyvendinamo
projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų
aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje).
Ypatingą vaidmenį KAS vaidina klientų pasitenkinimo paslaugomis matavimo (rodiklių)
sisteminė dalis, be kurios teikiamų paslaugų būklės vertinimas ir nuolatinis paslaugų ir procesų
kokybės gerinimas yra sunkiai įgyvendinamas.
Pateiktame sisteminiame klientų pasitenkinimo modelyje greta KAStd, esančio paslaugų
teikimo procesų dalyje (7 paveiksle esanti sritis Nr. 5) yra sritis, kuri neatsiejama nuo klientų
pasitenkinimo valdymo, tai – iškilusių klausimų ar problemų, susijusių su paslaugomis valdymas. Ši
sritis apima efektyvaus klientų skundų valdymą, t. y.:
a) skundų ar pretenzijų prevenciją;
b) vidinį skundų nagrinėjimą;
c) skundų ir ginčų nagrinėjimo procesus, kai skundai negali būti išspręsti įstaigos viduje.
Reikia taip pat atkreipti dėmesį, kad įstaigos įsipareigojimai klientui, pateikiami kaip klientų
ar piliečių chartija taip pat tampa sudėtine klientų aptarnavimo procesų ir su jais susijusios
dokumentacijos dalimi.
Toliau šios studijos aprėptyje bus pateikiamos rekomendacijos, tiesiogiai susietos su:
 bendraisiais reikalavimais, keliamais KAStd ir su juo susijusiems kūrimo, keitimo,
taikymo, vertinimo ir gerinimo procesams, kurie suderinami su vadybos ciklo „Planuok – Daryk –
Tikrink – Veik“ sisteminiais reikalavimais;
 sritimis ir procesų grupėms, kurių tinkamas parengtumas užtikrina KAStd praktinį taikymą
(reikalavimai aptarnaujančiųjų darbuotojų kompetencijoms ir jų ugdymui, aptarnaujančiojo
darbuotojo asmeninio veiklos plano ir rodiklių sistemos susiejimui su KAStd vykdymu; KAStd
viešinimui, su KAStd susijusiems rodikliams ir pasitenkinimu KAStd būklės vertinimui (matavimui);
 geresniosios KAStd patirties perėmimui iš kitų įstaigų.
Reikėtų pažymėti, kad šioje studijoje nėra analizuojami įstaigos socialinės atsakomybės (7
paveiksle esanti sritis Nr. 7) ar įstaigos veiklos tęstinumo (7 paveiksle esanti sritis Nr. 8) procesai,
tačiau įstaigoms, toliau gerinančioms klientų aptarnavimą, rekomenduojama įdiegti šias sudėtines
dalis, turinčias įtaką klientų pasitenkinimui.
Šioje studijoje analizuojamų KAStd ir susijusių sisteminių dalių sąryšis yra pateikiamas 8
pav.
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7.
KAStd
viešinimas ir
viešinimo planas

6.
KAStd rodikliai
ir jų susiejimas
su
aptarnaujančio
darbuotojo
asmeniniais
rodikliais

1.
Bendrieji klientų
aptarnavimo
principai ir
aptarnavimui
keliami
reikalavimai

2. Reikalavimai
KAStd kūrimui
ar atnaujinimui

KAStd
ir su KAStd
susijusios
KAStd
palaikymo
tvarkos

5.
Reikalavimai
aptarnaujančiojo personalo
kompetencijų
ugdymui

3. Reikalavimai
KAStd taikymui
(naudojimui)

4.
Reikalavimai
KAStd kuriamos
naudos
vertinimui

8 pav. KAStd ir susijusių sisteminių dalių, analizuojamų šioje studijoje sąryšis. Šaltinis – parengta
Teikėjo

8 pav. pateikiamos sisteminės dalys tampa KAStd kūrimo, naudojimo, vertinimo ir gerinimo
tvarkos aprašo sudėtinėmis dalimis. Įstaigoms rekomenduojama parenti tokius tvarkos aprašus ir
integruoti juos į įstaigų tvarkų ir taisyklių sąrangas.

4.1. Rekomendacijos dėl bendrųjų klientų aptarnavimo principų, taikytinų klientų
aptarnavimo standarte
Kaip buvo minėta įvadinėje 4 skyriaus dalyje, KAStd (kaip ir klientų aptarnavimo procesų
visumai) yra keliami bendrieji klientų aptarnavimo reikalavimai, kurie po to taikomi visuose su
klientų aptarnavimu susijusiuose procesuose, ar procesų grupėse. Šie bendrieji reikalavimai
pateikiami 2 lentelėje.
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2 lentelė. Pagrindiniai bendrieji reikalavimai, keliami KAS
Nr.

Bendrasis

reikalavimas

aptarnavimo

procesams

klientų Bendrojo reikalavimo išraiška klientų
ir

klientų aptarnavimo sistemoje

aptarnavimo sistemai
1.

Įsipareigojimas.

Įstaiga

įsipareigoja Įstaigos KAStd kūrimo, diegimo, naudojimo,

nuolatos gerinti klientų aptarnavimą.

vertinimo ir gerinimo tvarkos apraše ar
kitame susijusiame tvarkų ir taisyklių
yra

dokumente

įvardijamas

įstaigos

įsipareigojimas ir siekis gerinti klientų
aptarnavimą.
2.

Į

klientą

orientuotas

požiūris

ir Į klientą orientuotas požiūris deklaruojamas

grįžtamasis ryšys. Įstaiga laikosi į klientą visuose įstaigos lygmenyse, o taip pat ir
orientuoto požiūrio ir yra atvira gaunamam klientų
grįžtamajam ryšiui.

aptarnavimo

standarte.

Įstaigos

klientų aptarnavimo tvarkų ir taisyklių
dokumentacijoje

yra

paaiškinama,

kaip

įstaiga supranta į klientą orientuotą požiūrį.
3.

Įstaigos

veikimo

aplinka.

Klientų Įstaigos klientų aptarnavimo tvarkų ir

aptarnavimo veikla yra grindžiama įstaigos taisyklių dokumentacijoje yra akcentuojama
misija, vizija, vertybėmis ir specifiniais įstaigos veikimo aplinka (misija, vizija,
vertybės).

tikslais.
4.

Suinteresuotųjų šalių lūkesčiai.

Įstaiga Tai

vienas

ir

pagrindinių

veiksnių,

nuolatos analizuoja suinteresuotąsias šalis sąlygojantis klientų aptarnavimui keliamus
ir

atsižvelgia

į

atitinkamus

šių reikalavimus. Įstaigos klientų aptarnavimo

suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius.

tvarkų ir taisyklių dokumentacijoje yra ne tik
deklaruojama, kad KAStd suderintas su
atitinkamais suinteresuotų šalių poreikiais ir
lūkesčiais, kurie nuolatos stebimi, bet ir
vykdomas nuolatinis suinteresuotųjų šalių
poreikių ir lūkesčių tyrimas.

5.

Ištekliai. Įstaiga skiria pakankamai išteklių Įstaigos tvarkų ir taisyklių dokumentacijoje
klientų aptarnavimo standarto ir su juo yra

įvardijami

susijusių procesų kūrimui (adaptavimui), aptarnaujančiojo
įdiegimui,

naudojimui,

priežiūrai

ir efektyvumu,
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o

siekiai,

susiję

su

personalo

veiklos

aptarnavimo

veiklos

Nr.

Bendrasis

reikalavimas

aptarnavimo

procesams

klientų Bendrojo reikalavimo išraiška klientų
ir

klientų aptarnavimo sistemoje

aptarnavimo sistemai
tobulinimui.

Ištekliai

veiksmingai

ir efektyvumo valdymui įvedami su veiklos
efektyvumu susiję matuokliai (rodikliai).

efektyviai valdomi.
6.

Skaidrumas ir informacijos viešumas. Įstaigos tvarkų ir taisyklių dokumentacijoje
Įstaigos

įsipareigojimai

klientams, yra pateikiama informacija apie KAStd

personalui ir kitoms suinteresuotosioms prieinamumą
šalims yra viešai skelbiami.

klientui

ir

pagrindinius

reikalavimus, keliamus jo viešumui ir
prieinamumui.

7.

Atliepimas

į

Vykdydama

poreikius. Įstaigos

klientų

pasirinktame

dokumente

standarte apibrėžiamas grįžtamojo ryšio iš kliento

aptarnavimo

numatytas veiklas įstaiga atsižvelgia į užbaigus paslaugos teikimą gavimas (angl.
klientų poreikius ir lūkesčius bei kitų Post – Service Review).
susijusių suinteresuotų šalių lūkesčius.
8.

Informacijos

vientisumas.

Įstaiga Įstaigos klientų aptarnavimo tvarkų ir

užtikrina, kad informacija apie KAS ir su taisyklių dokumentacijoje yra nustatomi
KAS susijusiais procesais yra tiksli ir numatomi reikalavimai periodinei KAStd ir
neklaidinanti, o surinkti duomenys yra kitų susijusių reikalavimų peržiūrai ir
tikslūs, išsamūs ir svarbūs tolimesniam atnaujinimui.
klientų aptarnavimo veiklos gerinimui.
7.

Atskaitingumas (atsakomybė). Įstaiga yra KAStd laikymosi atskaitomybė siejama su
nustačiusi aiškias atsakomybes už veiksmus palaikančiųjų
ir

sprendimus,

susijusius

su

kūrimu, taikymu ir gerinimu.
Tobulinimas.

Didesnis

padalinių,

paslaugos

teikime,

klientų dalyvaujančių

aptarnavimo procesų ir KAStd standarto atskaitomybe.

9.

organizacinių
Tai

apibrėžiama

įstaigos

klientų aptarnavimo tvarkose ir taisyklėse.
klientų KAS ir su ja susijusiais KAStd taikomas

aptarnavimo sistemos veiksmingumas ir vadybos sistemose priimtas „Planuok –
efektyvumas yra nuolatinis įstaigos siekis.
10.

Daryk – Tikrink – Veik“ ciklas.

Konfidencialumas. Kliento tapatybės ir jo Įstaigos

klientų

aptarnavimo

asmeninė informacija ir duomenys, gauti dokumentacijoje pabrėžiama šio reikalavimo
paslaugos teikimo metu yra laikoma svarba ir nurodomi reikalavimai kliento
duomenų ir informacijos apsaugai.

konfidencialiais.
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Nr.

Bendrasis

reikalavimas

aptarnavimo

procesams

klientų Bendrojo reikalavimo išraiška klientų
ir

klientų aptarnavimo sistemoje

aptarnavimo sistemai
11.

Kompetencija. Įstaigos personalas turi Kompetencijos reikalavimai keliami ne tik
asmenines

savybes,

profesinius tiesiogiai klientą aptarnaujančiam asmeniui,

sugebėjimus,

išsilavinimą

ir

reikalingus

kokybiškam

patirtį, bet ir palaikančiųjų struktūrinių padalinių
klientų darbuotojams.

aptarnavimui.
12.

Integracija. KAS yra tinkamai susiejamas Įstaiga derina KAStd ir su juo susijusius
su kitomis įstaigos vadybos sistemomis. procesus su kitais ISO 9001 ar kito standarto
reikalavimais pagrįstos vadybos sistemos
reikalavimais ir procesais.

13.

Rizikų valdymas. Kurdama ir taikydama Įstaiga įtraukia rizikų, susijusiu su KAStd
KAStd įstaiga atsižvelgia į su KAS valdymą į bendrąją įstaigos rizikų valdymo
įgyvendinimu atsirandančias rizikas ir sistemą.
galimybes.

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
2 lentelėje pateiktų bendrųjų reikalavimų tūrėtų būti laikomasi visame KAStd cikle (kūrimas,
taikymas, vertinimas, gerinimas), tačiau įstaigai rekomenduojama patikrinti šių gairių sąsajas su
kitomis įstaigoje veikiančiomis gairėmis ar standartais ir jas tarpusavyje susieti (suintegruoti).
2 lentelėje taip pat apibūdinama, kuri reikalavimų klientų aptarnavimui dalis yra pateikiama
KAStd valdymo (kūrimo, taikymo, vertinimo ir gerinimo) apraše (ar kitame įstaigos pasirinktame
dokumente, pavyzdžiui, įstaigos vadovybės deklaruojamuose įsipareigojimuose klientų aptarnavimui
(chartijose,

aptarnavimo

lygmens

įsipareigojimuose

ir

kituose

su

KAStd

susijusiuose

dokumentuose)). Santykį tarp šių dokumentų įstaiga nustato atsižvelgdama į įstaigos veikimo aplinką
ir klientų poreikius bei lūkesčius.
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4.2. Reikalavimui klientų aptarnavimo standarto kūrimui (klientų aptarnavimo kūrimo
procesui ir klientų aptarnavimo standarto turiniui) ar jo atnaujinimui
Kaip jau buvo minėta, KAStd yra viena iš sudėtinių standartizuotos klientų aptarnavimo
procesų grupės dalių.
Kadangi KAStd naudojamas net tik įstaigos aptarnavimo veiklų standartizavimui, bet ir
aptarnavimo lygmens ir kokybės vertinimui ir gerinimui, siūlomi standartizuoti KAStd jo kūrimo
procesai, kurie pateikiami 3 lentelėje.
Reikia pažymėti, kad KAStd skirtingose įstaigose gali skirtis priklausomai nuo įstaigos dydžio
ir teikiamų paslaugų pobūdžio, tačiau bendrosios gairės yra rekomenduotinos.
3 lentelė. Gairės KAStd kūrimui
Nr.

KAStd kūrimo žingsniai Detalizavimas, komentarai

1.

Nustatyti

tikslus KAStd tikslai turėtų būti suformuluoti taip, kad jų pasiekimą

(siekinius), kurie keliami būtų galima įvertinti panaudojant įstaigos nustatytus veiklos
šiam standartui
2.

rodiklius (matuoklius).

(identifikuoti) Įstaiga identifikuoja klientų aptarnavimo problemų šaltinius jų

Nustatyti
problemas,
ketinama

kurias gilumines priežastis bei veiklos tobulinimo potencialą
išspręsti (galimybes).
Įstaiga nustato kaip ir kokia apimtimi šios problemos veikia

panaudojant KAStd

įstaigos klientų aptarnavimo veiklos kokybę ar efektyvumą.
Įstaiga nustato, kurios problemos gali būti išspręstos
panaudojant

KAStd

ar

atliekant

pakeitimus

KAStd.

Įstaiga išanalizuoja kaip kitos įstaigos ar organizacijos
sprendžia

panašias

problemas

(pasinaudoja

geresniąja

patirtimi).
Įstaiga nustato reikalingų išteklių (žmogiškųjų ir kitų) poreikį
šių problemų sprendimui panaudojant KAStd.
Įstaiga įvertina papildomas rizikas ar naujas galimybes,
susijusias su KAStd kūrimu ir (arba) keitimu, taikymu,
vertinimu ir gerinimu.
3.

Ištirti

ir

įvertinti Įstaiga gauna ir įvertina susijusių suinteresuotųjų šalių

pagrindinių
suinteresuotųjų

(pavyzdžiui, klientų, tiekėjų, klientų organizacijų, kitų
šalių susijusių valstybės įstaigų, taip pat klientus aptarnaujančiųjų

lūkesčius ir reikalavimus

įstaigos darbuotųjų) nuomonę, susijusią su KAStd turiniu ir jo
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Nr.

KAStd kūrimo žingsniai Detalizavimas, komentarai
taikymu. Įstaiga analizuoja ir supranta klientų lūkesčius, o taip
pat įvertina jų suvokimą apie įstaigos teikiamas paslaugas.

4.

Parengti

KAStd

standarto
dokumentą
tvarkų aprašą)

ir Bendroji rekomendacija KAStd tvarkų aprašui yra ši: aiški,

valdymo glausta, tiksli, parašyta suprantama kalba.
(KAStd Dokumente apibrėžiama KAStd paskirtis, atitinkanti įstaigos
ketinimus ir klientų lūkesčius ir jo taikymo sritis.
Nustatomi įstaigos pažadai ir (arba) įsipareigojimai, kuriuos ji
įsipareigoja įvykdyti savo klientams, o taip pat visi su jais
susiję apribojimai (geresniosios praktikos pavyzdžiuose šis
įsipareigojimas pateikiamas įstaigos vadovybės įsipareigojimų
apraše arba įstaigos Chartijoje; šie dokumentai yra vieši
klientams ir suinteresuotosioms šalims).
KAStd ir įstaigos įsipareigojimo dokumentuose nurodoma,
kaip ir kam turėtų būti pateikti klausimai ir skundai dėl veiklų,
susijusių su KAStd vykdymu.
Papildomose tvarkose ir taisyklėse aprašoma, kokių veiksmų
bus imamasi neįvykdžius KAStd numatytų pažadų ir (arba)
reikalavimų (pateikiamos aiškiai išdėstytos tvarkos ir procesai,
kurių reikia laikytis ir pasekmės, jei bus jų nesilaikoma).
Nustatoma KAStd taikymo aprėptis (pavyzdžiui, ar tai taikoma
visoms įstaigos paslaugoms, ar tik kai kurioms; ar KAStd
reikalavimai taikomi visoje Lietuvoje, ar tik nurodytose
aptarnavimo vietose ar aptarnavimo kanaluose). Nustatomos
KAStd taikymo išimtys (pavyzdžiui, ne visi įsipareigojimai
vykdomi esant neįprastoms aplinkybėms, tokioms kaip įstaigos
veiklos tęstinumo trikdžiai ar sunkiai prognozuojami klientų
srautų pasikeitimai). KAStd susiejamas su klientų skundų
tvarkymo ir ginčų įstaigos viduje ir išorėje sprendimo procesų
gairėmis. Nustatomi reikalavimai dėl klientui reikalingos
informacijos apie KAStd pateikimo (pavyzdžiui, paslaugas
teikianti įstaiga gali pateikti informaciją apie privatumo
apsaugą savo tinklalapyje, paslaugos pateikimo vietoje ar prieš
prasidėjus paslaugos teikimui). Pateikiama informacija apie
įstaigos darbuotoją, su kuriuo klientas gali susisiekti, jei kyla
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Nr.

KAStd kūrimo žingsniai Detalizavimas, komentarai
klausimų, skundų ar komentarų. Taip pat rekomenduojama
pabrėžti įstaigos netoleranciją korupcijai.
Pateikiami KAStd vartojamų pagrindinių terminų ir sąvokų
apibrėžimai.

5.

Parengti veiklos valdymo Rodiklių (matuoklių) sistema117, susijusi su KAStd kuriama ir
matuoklių

(rodiklių) diegiama visai klientų pasitenkinimo valdymo sistemai, kurioje

aprašą, nustatyti pradines KAStd rodikliai sudaro sudėtinę rodiklių sistemos dalį.
ir siektinas strategines
matuoklių

vertes.

Parengti

matuoklių

(rodiklių) apskaičiavimo
aprašus
6.

Standarto

tvarkų, Įstaiga parengia KAStd tvarkų aprašą, kuris apima ne tik

taisyklių ir reikalavimų reikalavimus KAStd vykdančiam darbuotojui, bet ir su
paslauga

parengimas

susijusių

įstaigos

struktūrinių

padalinių

darbuotojams.
7.

Parengti standarto vidinės Įstaiga parengia viešinimo (komunikacijos) planą, nurodantį
ir išorinės komunikacijos kaip KAStd ir su juo susijusi svarbi papildoma informacija
planą (vidinio ir išorinio (pavyzdžiui, įstaigos vadovybės įsipareigojimas aptarnavimo
komunikavimo
viešinimo

- kokybei, chartija ar aptarnavimo lygmens įsipareigojimai,
plano kliento grįžtamojo ryšio formos, skundų valdymas ir kt.)

parengimas)

pateikiama klientui, įstaigos suinteresuotosioms šalims ir
įstaigos

personalui.

Taip

pat

nustatomi

reikalavimai

viešinimui, neklaidinančiai reklamai ir t. t.
8.

Parengti kompetencijų ir Įstaiga parengia KAStd kompetencijų modelį, kurį naudoja
kvalifikacinių

darbuotojų

samdai,

įvedimui

į

aptarnavimo

procesus,

reikalavimų, susijusių su mokymams ir kompetencijų ugdymui, darbuotojų veiklos
paslaugos teikimu, aprašą vertinimui.
su

kvalifikaciniais

lygmenimis

Pažymėtina, kad VRM įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų
paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje 120-čiai įstaigų numatomas įstaigų teikiamų
/ administruojamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Dėl šios
priežasties bus tikslinga integruoti atitinkamus procesus ir rodiklius.
117
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Nr.

KAStd kūrimo žingsniai Detalizavimas, komentarai

9.

Parengti

tiesiogiai Ugdymo (mokymo) planas parengiamas laikantis KAStd

paslaugas teikiančio ir taikomo kompetencijų modelio reikalavimų. Mokymų planas
palaikančiąsias paslaugas individualizuojamas,
teikiančio

t.

y.

derinimas

su

klientus

personalo aptarnaujančiųjų darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikiais.

kompetencijų,

susijusių Tačiau įvedus kompetencijų lygmenis, galimas privalomųjų

su

taikymu, mokymo programų susiejimas su kompetencijų lygmenų

KAStd

mokymo ir ugdymo planą aprašais.

Formalios

mokymo

programos

ar

moduliai

papildomai praktinio mokymo, atliekamo darbo vietoje
mokymais (pameistrystės principas) ir ugdančiojo vadovavimo
(kuočingo) ar mentorystės metodais.
Rekomenduojama mokymo ir ugdymo mokymų planus susieti
su besimokančiųjų kategorijomis. Esant suskirstymui į
kategorijas, galimi:
-

visų įstaigos darbuotojų KAStd ir klientų aptarnavimo
suvokimo mokymai (apima mokymus apie bendruosius
klientų aptarnavimo principus);

-

specialistų mokymai asmenims, tiesiogiai susijusiems su
klientų aptarnavimu (apima detalius mokymus apie klientų
aptarnavimą, KAStd ir praktinius KAStd taikymo
mokymus).

10.

Nustatyti

reikalingus Įstaiga įvertina išteklius (resursus), kurių reikia su KAStd

išteklius ir įtraukti juos į susijusiems įsipareigojimams ir (arba) pažadams įvykdyti.
įstaigos biudžetą

Ištekliai apima KAStd procesų ir procedūrų parengimą, tvarkų
ir taisyklių parengimą, reikalingo personalo samdą, išlaidas,
susijusias su klientus aptarnaujančio personalo kompetencijų
ugdymu, paslaugų teikimo ir paslaugų kanalų infrastruktūros
priežiūra ir gerinimu, medžiagas ir įrangą, kompiuterinę
aparatinę ir programinę įrangą bei kitus finansinius išteklius.
Planuojami ištekliai apima kasdieninei (operacinei) veiklai
reikalingus išteklius, tačiau taip pat gali apimti ir veiklos
gerinimo projektų (iniciatyvų) vykdymui reikalingus resursus.

11.

KAStd įdiegimas

KAStd diegiamas sutinkamai su KAStd diegimo planu.
Geresniam KAStd diegimo valdymui rekomenduojama
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Nr.

KAStd kūrimo žingsniai Detalizavimas, komentarai
vadovautis projektų valdymo metodikomis, tokiomis kaip ISO
21500118, PMBOK119 ar PRINCE2120.

12.

KAStd

priežiūra KAStd priežiūra dažniausiai apima tuos klausimus ir

(palaikymas) ir KAStd problemas, kurias reikia spręsti neatidėliojant. Tokie KAStd
pagerinimai

gerinimas

atliekami

aptarnavimo veiklas.

vykdant

kasdienines

klientų

Šios priežiūros veiklos neapima

periodinių KAStd gerinimo veiklų, kurios atliekamos po
KAStd vertinimo, apimančio pasitenkinimą naudojamu
KAStd, standarto veiksmingumo (rezultatyvumo) ir standarto
efektyvumo vertinimą.
Įstaiga užtikrina, kad KAStd veiksmingai ir efektyviai
taikomas, t. y. jo taikymui naudojami įvertinti ir pagrįsti
resursai, infrastruktūra ir kompetentingas personalas.
13.

Pasitenkinimo

KAStd Pasitenkinimas įstaigoje įdiegtu ir taikomu KAStd tampa

matavimas (vertinimas)

klientų aptarnavimo procesų grupės ir klientų pasitenkinimo
vertinimo dalimi. Įstaigoje atliekamas periodinis pasitenkinimo
KAStd vertinimas, rekomenduojamas periodiškumas – vieneri
metai.

14.

Nuolatinis

KAStd KAStd gerinimas (ar priderinimas prie kliento lūkesčių,

gerinimas

įstaigos ketinimų ir įstaigos strateginių siekių) yra siejamas
kokybės vadybos sistemose apibrėžiama „Planuok – Daryk –
Tikrink – Veik“ ciklo „Veik” faze, kurioje pagrindinė
atsakomybė

tenka

kliento

vadovybės

atstovui

klientų

aptarnavimui.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.

Projektų valdymo standartas „LST ISO 21500:2012. Nurodymai dėl projektų vadybos“.
Projektų valdymo instituto (angl. Project Management Institute) parengtas projektų valdymo standartas (pilnas
pavadinimas anglų kalba A Guide to the Project Management Body of Knowledge).
120
Projektų valdymo metodika, skirta projektų kontroliuojamose aplinkose valdymui (angl. PRojects IN Controlled
Environments).
118
119
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4.3. Klientų aptarnavimo standarto ir su juo susijusių tvarkų taikymas įstaigos veikloje bei
klientų aptarnavimo veiklos valdymas
Įstaiga, vykdydama kliento aptarnavimo veiklas, integruoja KAStd ir su juo susijusius
procesus į įstaigos veiklų ir procesų valdymą. Pagrindinės sudėtinės tokių procesų grupės yra
pateikiamos 4 lentelėje.
4 lentelė. KAStd naudojimo įstaigos veikloje gairės ir rekomendacijos pavyzdiniam klientų
aptarnavimo aprašui
Nr.

Sritis

1.

Įstaiga

Srities detalizavimas ir srities sąsajos su KAStd
planuoja Rengdama ar atnaujindama įstaigos strategiją ar strateginį veiklos

klientų

planą, įstaiga:

aptarnavimo

-

patvirtina ar atnaujina įstaigos misiją ar įstaigai suteiktą mandatą,
kurioje įvardija įstaigos požiūrį į klientų aptarnavimą ir įstaigos

veiklas

siekius šioje srityje;
-

peržiūri ir, reikalui esant, papildo įstaigos vertybes ar įstaigos
veiklos principus į klientą ir jo pasitenkinimo didinimą
principais;

-

klientų aptarnavimo gerinimą įtraukia į įstaigos vizijos ar
strateginių siekių formulavimą;

-

įtraukia klientų aptarnavimą į įstaigos strateginių krypčių
(strateginių prioritetų) sąrašą;

-

parenka strateginius rodiklius (matuoklius) susietus su klientų
aptarnavimu ir klientų pasitenkinimu;

-

įveda kitus strateginius rodiklius (matuoklius), kurie neatsiejami
nuo klientų aptarnavimo rodiklių;

-

parengia strateginių projektų ir programų aprašus, užtikrinančius
strateginių rodiklių klientų aptarnavimo srityje pasiekimą;

-

parengia projektus ar iniciatyvas, susijusias su tolimesniu KAStd
tobulinimu.

2.

Įstaiga

vykdo Įvairiuose įstaigos organizaciniuose lygmenyse įstaiga taiko

(valdo)

klientų atitinkamas KAStd procedūras (tvarkas ir taisykles), apimančias:

aptarnavimą
klientų

su -

klientų aptarnavimą;
vidaus bei išorės komunikaciją;
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Nr.

Sritis

Srities detalizavimas ir srities sąsajos su KAStd

aptarnavimu

-

klientams teisių gynimo priemones;

susijusiuose

-

aptarnaujančių darbuotojų apmokymus;

įstaigos

vadybos -

būtinų veiksmų esant skubiems atvejams, kai nesilaikoma
KAStd, aprašus; šie veiksmai pradedami gavus skundą dėl

lygmenyse

veiklos atitikties KAStd arba įstaigai surinkus informaciją,
susijusią su KAStd taikymu;
-

atvejų, kai nesilaikoma KAS ar nevykdomi pažadai ir (arba)
įsipareigojimai, susiję su KAStd analize ir sprendimų priėmimu;

-

užklausų ir skundų, susijusių su KAStd, registravimą;

-

KAStd veikimo būklės stebėseną ir vertinimą;

-

su KAStd susijusių įrašų naudojimą ir tvarkymą;

-

informavimą apie KAStd reikalavimų vykdymą ir klientų
pasitenkinimo matavimo KAStd būklę.

3.

Įstaiga registruoja, Įstaiga kontroliuoja šias pagrindines sritis, susijusias su KAStd
matuoja,

stebi, išteklių panaudojimu KAStd taikyme:

kontroliuoja

-

tipus, trukmę, dalyvių skaičių;

resursus, susijusius
su KAStd

darbuotojų apmokymų ir instruktavimo, susijusių su KAStd,

-

informaciją apie vidaus ir išorės komunikacijos planų, susijusių
su KAStd taikymą;

-

užklausų ir klientų skundų dėl KAStd standarto taikymo
informaciją ir korekcinius veiksmus.

4.

Įstaiga susieja ir Įstaigos gerina veiklas, susijusias su KAStd taikydama vadybos
suderina KAStd su sistemose naudojamus veiklos gerinimo principus. Papildoma
vykdomomis

as informacija apie KAStd gerinimą pateikiama kituose šios studijos

klientų

skyriuose.

aptarnavimo
veiklomis
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Kaip matyti iš informacijos, pateiktos 4-oje lentelėje, KAStd procesai yra įveiklinami
bendrajame įstaigos „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ cikle.
4-oji lentelė neapima papildomų veiksnių, darančių įtaką kliento pasitenkinimo valdymui.
Siekdama geresnio klientų aptarnavimo, įstaiga turėtų papildomai išanalizuoti šiuos veiksnius:
a) vadovavimą (lyderystę) ir vyraujantį vadovavimo stilių;
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b) įstaigos klientų aptarnavimo organizacinę struktūrą;
c) rizikų (strateginių ir operacinių) valdymą;
d) informacinių ir ryšio technologijų taikymą klientų aptarnavime.
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4.4. Klientų pasitenkinimas taikomu klientų aptarnavimo standartu: stebėjimo ir matavimo
gairės
Šiame skyriuje pateikiamos klientų pasitenkinimo KAStd stebėsenos ir vertinamo gairės.
4.4.1. Klientų pasitenkinimo KAStd stebėsenos ir matavimo procesai
Klientų pasitenkinimą lemia atotrūkis tarp kliento lūkesčių ir to, kaip klientas suvokia
paslaugą, kurią teikia įstaiga, o taip pat įstaigos, teikiančios paslaugas, veiksnius, susietus su įstaigos
veikimo aplinka.
Planuodama, kurdama, taikydama ir tobulindama klientų pasitenkinimo KAStd stebėjimo ir
matavimo procesus, įstaiga turėtų atsižvelgti į jos veikimo aplinką, t. y.:
1) nustatyti ir spręsti išorinius ir vidinius klausimus, susijusius su įstaigos tikslais ir turinčius
įtakos jos klientų pasitenkinimo stebėjimui ir matavimui;
2) nustatyti suinteresuotąsias šalis, kurios yra svarbios stebint ir vertinant klientų
pasitenkinimą ir atsižvelgti į šių suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius;
3) nustatyti klientų pasitenkinimo stebėjimo ir matavimo procesų apimtį, įskaitant jų ribas
ir pritaikomumą.
Klientų pasitenkinimo stebėsenos ir matavimo procesai yra neatsiejami nuo grįžtamojo ryšio
iš kliento apie jam suteiktas paslaugas, nuo įstaigos darbuotojų kaupiamos ir analizuojamos klientų
pasitenkinimo valdymo informacijos, ir nuo įstaigos galimybių palyginti savo veiklą klientų
aptarnavimo srityje su kitų, panašias veiklas vykdančių įstaigų veikla.
4.4.2. Pasitenkinimo KAStd matavimas, stebėjimas ir vertinimas
KAStd priežiūra ir tobulinimas apima klientų pasitenkinimo KAStd matavimo, vertinimo ir
KAStd gerinimo ir su jais susijusių sprendimų priėmimo procesus. Šių procesų paaiškinimai
pateikiami 5 lentelėje.
5 lentelė. Pagrindiniai KAStd vertinimo aspektai ir vertinimo metodai
Vertinimo objektas

1.

KAStd ir su juo susijusių tvarkų Tikrinama, ar KAStd apraše Dokumentų analizė, kurią
ir

taisyklių

bendriesiems

Poreikio detalizavimas

Vertinimo būdas

Nr.

atitiktis yra

išlaikyti

formalūs atlieka paskirtasis įstaigos

klientų bendrieji klientų aptarnavimo atstovas - vertintojas

aptarnavimo reikalavimams

reikalavimai
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Nr.

Vertinimo objektas

Poreikio detalizavimas

2.

KAStd atitiktis KAStd kūrimo Tikrinama,
ar atnaujinimo gairėms

ar

Vertinimo būdas

išlaikyti Dokumentų ir analizė,

formalūs bendrieji KAStd kurią atlieka paskirtasis
kūrimo reikalavimai

įstaigos

atstovas

-

vertintojas
3.

KAStd ir su KAStd susijusių Tikrinama, ar patvirtintos Klientų

aptarnavimo

tvarkų taikymas (laikymasis) tvarkos veikia, t. y. jos stebėjimas, kurį atlieka
taikomos ir jų laikomasi
vykdant klientų aptarnavimą
paskirtasis
įstaigos
atstovas - vertintojas
4.

Įstaigos darbuotojų nuomonė Gaunamas grįžtamasis ryšys Įstaigos
(vertinimas)

apie

įstaigoje apie

taikomą KAStd

tai,

kaip

darbuotojų

įstaigos apklausa

darbuotojai vertina įdiegtą
KAStd

5.

Klientus
darbuotojų

aptarnaujančiųjų Klientus

aptarnaujančiųjų Taikomi

kompetencijų

kompetencijų darbuotojų kompetencijos ir įvertinimo

vertinimas

testai,

nuolatinis

jų

didinimas darbuotojų

įsivertinimo

stebimas

ir

vertinimas priemonės.

Klientus

įstaigos viduje, o taip pat aptarnaujančiųjų
gaunamas grįžtamasis ryšys darbuotojų
iš klientų

kompetencijos taip pat
vertinamos
klientų

vykdant
pasitenkinimo

vertinimus (apklausas).
6.

Įstaigos klientų aptarnavimo Paslaugos
fizinės

teikimo Vertinimas

aplinkos infrastruktūra,

(infrastruktūros) vertinimas

fizines

apimanti vykdant

atliekamas
klientų

paslaugos

teikimo pasitenkinimo apklausas,

atitiktį

klientų o taip pat vidinį įstaigos

patalpas,

išskirtiniams

ir

specialiems

poreikiams, atsakingas įstaigos asmuo

patalpose

(arba) vertinimą, kurį atlieka
pateiktą

informaciją, tampa sudėtine
klientų

pasitenkinimo

didinimo veiksnių dalimi.
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Vertinimo būdas

Nr.

Vertinimo objektas

Poreikio detalizavimas

7.

KAStd ir su juo susijusios Kliento informavimas ir su Viešinimo

atitikties

klientui svarbios informacijos klientu susijusios išorinės reikalavimams ir planams
viešinimas

informacijos

viešinimas vertinimas

(išorinis

ir

apima KAStd, kitų įstaigoje vidinis)
taikomų klientų aptarnavimo
reikalavimų ir įsipareigojimų
(įstaigos

vadovybės

įsipareigojimai,
aptarnavimo

kliento
procesai

kliento

–

žemėlapiai)

viešinimą. Viešinimas taip
pat apima ir vidinį viešinimą
– informavimą, kuris skirtas
įstaigos

visiems
darbuotojams
8.

Kliento pretenzijų ir skundų Kliento pretenzijų ir skundų Pretenzijų
sistema

valdymo
skundų

sistema
registrus,

valdymą,

klientų

apima procesų

ir
ir

skundų

jų

būklės

skundų vertinimas
teisių

skundų procese atskleidimą,
ir su jais susijusius procesus
9.

Klientų nuomonė (vertinimas) Matuojama,

kaip

klientai Klientų

apklausa,

ryšio
iš
vertina KAStd ir su KAStd grįžtamojo
susijusias tvarkas, taisykles ir klientų gavimas ir analizė

apie KAStd

procesus
10.

Klientų
gautomis

pasitenkinimo Matuojama ir analizuojama Klientų apklausa, slaptojo
paslaugomis klientų

vertinimas

metodas,
pasitenkinimas, kliento
apimantis ne tik aptarnavimo grįžtamojo ryšio gavimo
atitiktį

KAStd,

susijusias
(kompetencijas,
aptarnavimo

bet

ir ir analizės sistemos.
sritis

fizinę
aplinką,

informavimą, skundus ir t. t.)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
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Vykdant klientų pasitenkinimo KAStd vertinimą, rekomenduojamos 6 lentelėje pateikiamos
vertinimo sritys (blokai), kurie tiesiogiai susiję su pagrindiniais reikalavimais, keliamais KAStd ir jo
kūrimui.
6 lentelė. KAStd vertinimo blokai (kuomet vertina išorės klientas)
Anketos užpildymo data
Aptarnavimo vieta
Įvertinimo principas

Nr.

Vertinimo sritis ir teiginiai

1.

Mane tenkino mane aptarnavusio įstaigos darbuotojo Įvertinimas
Aptarnaujantysis

darbuotojas

turėjo

tinkamas Įvertinimas

kompetencijas savo darbo atlikimui
3.

5.

5

panaudojant

5

balų Likerto skalę

Aš gavau reikalingą informaciją, susijusią su man teikiama Įvertinimas
paslauga

panaudojant

balų Likerto skalę

Įstaigoje esanti aptarnavimo aplinka yra tinkama paslaugų Įvertinimas
teikimui

4.

5

balų Likerto skalę

suteikta paslauga
2.

panaudojant

panaudojant

5

balų Likerto skalę

Aš suprantu, kaip man suteikiama paslauga (koks Įvertinimas

panaudojant

5

paslaugos teikimo procesas – kelias, kaip ji man teikiama, balų Likerto skalę
kokie įstaigos įsipareigojimai man, kokios mano teisės jei
nesu patenkintas suteikta paslauga)
6.

7.

Apibendrinus: aš esu patenkintas suteikta paslauga, Įvertinimas

panaudojant

manau, kad ji atitiko mano lūkesčius

balų Likerto skalę

Mano pastabos, pasiūlymai paslaugos gerinimui

Tekstinis

blokas

5

(laisvos

formos tekstinis įvertinimas)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Reikia pastebėti, kad klientui svarbu ne aptarnavimo standartai, bet paslaugos atitikimas jo
lūkesčiams, todėl kliento grįžtamasis ryšys apie KAStd neatspindi dažniausiai neatspindi bendrosios
pasitenkinimu gauta paslauga būklės.
Kliento pasitenkinimo suteikta paslauga vertinimą (užpildytą anketą) rekomenduojam gauti
iš karto po suteiktos paslaugos dalies, susijusios su KAStd. Prašymą užpildyti anketą pateikia klientų
aptarnavimo specialistas. Taip pat galimi ir kiti šio anketavimo scenarijai: klientui, jam sutikus,
pateikiama vertinimo anketa arba jam išsiunčiama nuoroda į įstaigos informacinę svetainę, kurioje
yra įdiegta elektroninė vertinimo anketa. Taip pat galimas ir toks metodas, kaip klientų aptarnavimo
specialistas užduoda klausimus ir užpildo klientų atsakymus.
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Kai kurias atvejais aptarnavimo būklės vertinimą įstaiga gali atlikti įsigydama įšorės paslaugą
– slaptojo kliento vertinimą.
Kai kurie klientai tikisi gauti iš įstaigos daugiau, nei numatyta teikiamos paslaugos aprašuose
ar įstatymuose. Esant tokiems atvejams kliento pasitenkinimas yra žemas. Todėl įstaiga,
atstovaudama valstybės interesą ir tuo pačiu teikdama paslaugas klientams, turi numatyti
pasitenkinimo vertinimo procesus, kuriais valdomi klientų, kurių prašymai buvo atmesti, procedūras
ir jas tinkamai susieti su skundų valdymo procedūromis.
Vykdant klientų pasitenkinimo KAStd vertinimą įstaigos viduje (aptarnaujantis personalas,
rekomenduojamos 7 lentelėje pateikiamos vertinimo sritys (blokai), kurie tiesiogiai susiję su
pagrindiniais reikalavimais, keliamais KAStd ir jo kūrimui.
7 lentelė. KAStd vertinimo sritys (kuomet vertina įstaigos vidinis vertintojas)
Anketos užpildymo data
Įstaigos struktūrinis padalinys
Aptarnavusiojo specialisto vardas ir pavardė
Įvertinimo principas

Nr.

Vertinimo sritis ir teiginiai

1.

Aš esu susipažinęs su įstaigos klientų aptarnavimo sistema, Įvertinimas

panaudojant

5

pagrindinėmis klientų aptarnavimą reguliuojančiomis balų Likerto skalę
tvarkomis ir taisyklėmis, įskaitant KAStd
2.

Mano

vertinimu

KAStd

yra

tinkamai

nustatyti Įvertinimas

reikalavimai, keliami aptarnaujančio darbuotojo elgesiui
3.

Mano

vertinimu

reikalavimai,

KAStd

keliami

yra

tinkamai

aptarnaujančių

panaudojant

5

balų Likerto skalę

nustatyti Įvertinimas

panaudojant

5

darbuotojų balų Likerto skalę

kompetencijoms
4.

Mano vertinimu, įstaigoje esanti aptarnavimo aplinka yra Įvertinimas
Aš

gaunu

pagrindinę

informaciją,

paslaugomis, kurių teikime aš dalyvauju
6.

7.

5

balų Likerto skalę

tinkama
5.

panaudojant

susijusią

su Įvertinimas

panaudojant

5

balų Likerto skalę

Apibendrintai: aš manau, kad KAStd tinkamai atliepia Įvertinimas

panaudojant

kliento ir įstaigos darbuotojų lūkesčius

balų Likerto skalę

Mano pastabos, pasiūlymai gerinimui

Tekstinis

blokas

formos

pasiūlymai

(laisvos

papildomas vertinimas)
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
75

5

ir

Reikia pažymėti, kad KAStd apima tik dalį paslaugos teikimo ir reguliuoja tik pirmąjį
paslaugos teikimo etapą, kuriame dalyvauja įstaigos atstovas, tiesiogiai turintis sąryšį su išoriniu
klientu. Tačiau paslaugos vykdyme dažnai dalyvauja kiti įstaigos darbuotojai, nuo kurių veiklos taip
pat priklauso klientų pasitenkinimas. Šioje studijoje yra pateikiamos rekomendacijos (ir pavyzdiniai
planai) susiję tik su KAStd taikymo sritimi, tačiau neapima kitų „kliento kelionės įstaigoje“ klausimų.
Rekomenduotina įtraukti kitus paslaugos teikimo etapus į bendresnį KAS vertinimą ir
gerinimą, taip pat parengti „kliento kelionės įstaigoje“ schemą, kurioje pateikiama informacija apie
klientui teikiamos paslaugos etapus, jų trukmę, klientą aptarnaujančius įtaigos padalinius, kliento
galimybę įvertinti gautas paslaugas ir kt.

4.5. Darbuotojų, vykdančių klientų aptarnavimą, veiklos vertinimas ir vertinimo rezultatų
pagal klientų aptarnavimo standartą įtraukimas į darbuotojo veiklos vertinimo sistemą
Vykdant klientų pasitenkinimo KAStd vertinimą kaupiama individualizuota informacija apie
klientą aptarnavusį darbuotoją.
Taip pat rekomenduojama įtraukti kliento pasitenkinimo vertinimą į darbuotojo veiklos
rodiklių lentelę (angl. Individual Scorecard), kurios pavyzdys pateikiamas 8 lentelėje.
8 lentelė. Rekomenduojamas KAStd rodiklių įtraukimas į klientų aptarnavimo specialisto veiklos
vertinimą
Nr.

Darbuotojo veiklos vertinimo rodikliai

Procentinė
bendrajame
dalis, proc.

1.

Individualus metinis įstaigos plano rodiklis – aptarnautų 40
klientų skaičius

2.

Individualūs metinio įstaigos plano rodikliai: vykdomų 10
aptarnavimo gerinimo projektų ar iniciatyvų vertinimas

3.

Individualūs metinio įstaigos plano rodikliai: klientų 10
aptarnavimo kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas (pagal
numatytą planą) ir kompetencijų būklės vertinimas

4.

Individualus metinis įstaigos plano rodiklis – aptarnautų 20
klientų pasitenkinimo vertinimas

5.

Komandinis metinio įstaigos plano rodiklis – nustatyti 20
įstaigoje (galimas pasirinkimas – klientų pasitenkinimo
vertinimas)

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
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svorio
vertinime

Susiejant darbuotojo skatinimo sistemą su KAStd, rekomenduojama 20 proc. skatinimo
(premijų) dalį susieti su aptarnautų klientų pasitenkinimo vertinimu.
Įstaiga turėtų atpažinti, pripažinti ir įvertinti išskirtinius klientų aptarnavimo specialistų
pasiekimus (rezultatus) ir viduje taikomas geresniąsias praktikas, susijusias su KAStd ir jo taikymu.
Diegiant individualiuosius darbuotojo veiklos vertinimo rodiklius dažnai iškyla klausimai,
susiję su kliento pasitenkinimu, kuris matuojamas organizacijos ar jos padalinio lygmenyje ir
nebūtinai parodo individualaus darbuotojo veiklos kokybę. Todėl pradiniame šių rodiklių sistemos
diegimo etape galimas slaptojo kliento vertinimas, vidinis stebėjimas ar kai kurių vertinimo sričių
apjungimas.
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4.6. Darbuotojų, vykdančių klientų aptarnavimą, kompetencijų ugdymas ir pavyzdinis
kompetencijų ugdymo planas
Vykdant klientų aptarnavimo veiklas, reikalavimai, keliami aptarnaujančių darbuotojų
kompetencijoms yra sietini su darbuotojų rolėmis klientų aptarnavimo procesuose, kurias galima
santykinai suskirstyti į 9 lentelėje nurodytus kompetencijų lygmenis.
9 lentelė. Įstaigos darbuotojų žinių ir gebėjimų lygmenys, susieti su klientų aptarnavimu
Nr.

Lygmens

Galimos mokymų programos ir

Reikalavimai

apibūdinimas
1.

temos

Įstaigos

Pamatinės

KAStd

darbuotojas

susijusios žinios

ir

su

juo Nedidelės

trukmės

periodiniai

bendrieji klientų aptarnavimo ir
KAStd žinomumo mokymai (angl.
Awareness Training) (4 val. per
metus).
Pagrindines temos: įstaigos misija,
vertybės,

vizija

klientų

aptarnavimo

srityje,

įstaigos

klientų aptarnavimo planai ir
iniciatyvos
2.

Jaunesnysis

Detalios

KAStd

žinios

ir Klientų aptarnavimo ir KAStd

klientų

profesionalus gebėjimas jas taikyti teoriniai ir praktiniai mokymai

aptarnavimo

vykdant nedidelio sudėtingumo (trukmė – 8 val, periodiškumas –

specialistas

paslaugų teikimą

du kartai per metus).
Mokymų turinys: įstaigos misija,
vertybės,

vizija

klientų

aptarnavimo

srityje,

įstaigos

klientų aptarnavimo planai ir
iniciatyvos.
3.

Klientų

Detalios KAStd ir KAS žinios ir Mokymų turinys:

aptarnavimo

profesionalus gebėjimas jas taikyti

įstaigos misija, vertybės, vizija

specialistas

vykdant vidutinio sudėtingumo

klientų aptarnavimo srityje,

paslaugų

įstaigos klientų aptarnavimo

teikimą.

Gebėjimas

spręsti sudėtingas ir nestandartines
kliento problemas.
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planai ir iniciatyvos;

Nr.

Lygmens

Galimos mokymų programos ir

Reikalavimai

apibūdinimas

temos
-

įstaigoje

taikomi

klientų

aptarnavimo standartai;
-

KAStd teoriniai ir praktiniai
mokymai;

-

psichologija

ir

klientų

aptarnavimas.
Trukmė – 8 val, periodiškumas –
du kartai per metus.
4.

Vyresnysis

Gilios ir detalios KAStd žinios ir Mokymų turinys:

klientų

profesionalus gebėjimas jas taikyti -

KAStd teoriniai ir praktiniai

aptarnavimo

vykdant vidutinio sudėtingumo

mokymai (apimant KAStd ir

specialistas

paslaugų

su KAStd susijusius procesus);

spręsti

teikimą.

Gebėjimas

kompleksines

kliento -

problemas.

bendravimo

ir

problemų

sprendimo modulis;

Vadovavimas

klientus -

aptarnaujančių

streso valdymas.

specialistų

komandai.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
Pateiktame reikalavimų žinioms ir gebėjimams modelyje nėra patekti profesinių žinių ir
gebėjimų ir kvalifikaciniai reikalavimai, kurie pateikiami darbuotojų pareigybių aprašuose. Todėl
rekomenduojama peržiūrėti klientų aptarnavimo specialistų pareigybių aprašus ir suderinti juos su
KAStd ir klientų aptarnavimo sistemos keliamais reikalavimais.
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4.7. Klientų aptarnavimo standarto ir su juo susijusių reikalavimų aptarnavimo kokybei
viešinimas
Nors įstaigos laikosi teisės aktuose ir vidinėse įstaigų tvarkų ir taisyklių dokumentacijose
įtvirtintų klientų aptarnavimo nuostatų, daugelio įstaigų klientams pateikiama informacija apie
pagrindinius aptarnavimo kokybės reikalavimus ir aptarnavimo standartus ir su jais susijusius
įsipareigojimus gali būti nepakankama ir neatitikti kliento lūkesčių. Įstaigų klientams yra prieinama
tik dalis informacijas apie tai, kaip įstaigos laikosi savo įsipareigojimų klientams, todėl dažnai
klientas yra supažindinamas nepakankamai su visu paslaugos teikimo procesu.
Šiame skyriuje pateikiamos viešinimo rekomendacijos, susijusios su viešai skelbiama
aptarnavimo informacija, įstaigų įsipareigojimais ir jų pasiektas rezultatais klientų aptarnavimo
srityje. Taip pat pateikiamos rekomendacijos apie tai, kaip komunikuojami įstaigos įsipareigojimai,
susieti su jų veiklos atitiktimi klientų lūkesčiams.
Reikia pastebėti, kad viešinimo srityje taip pat galimas dalinis viešinimo proceso
standartizavimas, kuris suteikia papildomas galimybes palyginti įstaigų vykdomas veiklas viešinimo
ir veiklos gerinimo pastangas šioje srityje.
Žinios apie aptarnavimo standartą svarbios ne tik klientams ir išorės suinteresuotosioms šalis,
bet ir paslaugas teikiantiems darbuotojams (vidinei suinteresuotajai šaliai), todėl įstaiga turi tenkinti
pagrindinių suinteresuotųjų šalių poreikius informacijos prieinamumui. Laikantis geresniosios
patirties, o taip pat aptarnavimo kokybės ir klientų pasitenkinimo standartų nustatytų reikalavimų,
galima suformuluoti šias pagrindines gaires (tai nėra griežti reikalavimai) susietas su viešinimo
(vidinio ir išorinio) planu, gairės šiam planui pateikiamos toliau šiame poskyryje.
4.7.1. KAStd viešinimo plano gairių bendrosios nuostatos
Įstaiga parengia KAStd ir papildomos informacijos pateikimo planą, kurio tikslas – padidinti
KAStd ir su KAStd susijusios informacijos prieinamumą įstaigos personalui, klientams ir kitoms
suinteresuotosioms šalims. Šis viešinimo ir komunikacijos procesai ir viešinimo planas priklausys
nuo įstaigos dydžio ir įstaigos vykdomos klientų aptarnavimo veiklos, tačiau jis turėtų apimti šias
pagrindines viešinimo veiklų grupes:
1. vidinės ir išorinės auditorijos ir jos poreikių bei lūkesčių informacijai ir viešinimui
nustatymą;
2. turimų įstaigos organizacinių ir finansinių išteklių viešinimo vykdymui nustatymą;
3. galimų viešinimo – komunikacijos tipų nustatymą ir parinkimą (verbalinė, rašytinė,
vizualinė komunikacija);
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4. įvairių komunikavimo metodų santykinius pranašumus, trūkumus, efektyvumą ir kainą;
5. galimų viešinimo – komunikacijos būdų, metodų, priemonių pasirinkimą (laiškas,
internetas, plakatai, nuorodos);
6. atitinkamos informacijos teikimą personalui ir kitoms šalims, susijusioms su aptarnavimo
standarto įgyvendinimu, ir įstaigoje ir už jos ribų.

4.7.2. Pagrindiniai reikalavimai, kurie keliami vidinei KAStd komunikacijai (vidiniam
viešinimui)
Viešinama KAStd standarto informacija turėtų apimti:
1. įstaigos tikslus, susietus su KAStd ir KAStd reguliuojamų paslaugų išaiškinimą;
2. instrukcijas apie tai, kaip bus įgyvendinamas KAStd, įskaitant personalo pareigas,
susijusias su KAStd įgyvendinimu ir informacijos klientams perdavimu;
3. susijusią informaciją apie skundų nagrinėjimo procesą ir visas iškilusių klausimų ar ginčų
sprendimo nuostatas;
4. svarbią informacija apie klientų pasitenkinimą, jį lemiančius veiksnius ir pasitenkinimo
matavimo būdus.
Įstaigos darbuotojai taip pat turėtų būti informuoti apie visą viešai su aptarnavimo standartu
prieinamą informaciją ir laikymo ir saugojimo vietas. Įstaigos darbuotojai taip pat informuojami, kuri
KAStd ar kitos klientų aptarnavimo tvarkos nėra viešinamos.

4.7.3. Išorinė komunikacija (viešinimas)
Informacija klientams, skundų pateikėjams ir kitoms susijusioms suinteresuotoms šalims
turėtų būti lengvai prieinama (brošiūros, etiketės ar plakatai, įstaigos interneto svetainėse talpinama
informacija apie aptarnavimo standartą ir klientų aptarnavimo valdymą).
Informacija turėtų būti teikiama tiksliai ir aiškiai, naudojant pagrindines kalbas (įskaitant bent
vieną užsienio kalbą) ir alternatyvius formatus.
Rekomenduojamą KAStd ir su juo susijusią informaciją sudaro:
1. įstaigos įsipareigojimai ir (arba) pažadai klientams (chartija ar kitas panašaus pobūdžio
dokumentas);
2. esminė informacija apie tai, kaip klientui bus suteikiama paslauga (paslaugos etapai,
terminai, aptarnaujantis personalas ir pan.). Rekomenduojama šią informaciją vizualizuoti parengiant
„kliento kelionės įstaigoje“ žemėlapį;
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3. pagrindinė KAStd informacija (kaip vykdomas aptarnavimas, kokie jo etapai, kokį
aptarnaujančiojo asmens elgesio turi tikėtis klientas);
4. informacija apie tai, kur ir kaip gali būti pateikiama užklausa ir skundai dėl aptarnavimo
ir su juo susijusio standarto vykdymo arba su aptarnavimu ar standartu problemos;
5. informacija apie tai, kaip atliekamas tyrimas, susijęs su kliento skundu, įskaitant ir tai,
kaip bus teikiama grįžtamoji informacija apie skundo nagrinėjimo būklę ir su kiekvienu šio proceso
etapu susijusius terminus ir jų vykdymą;
6. įstaigos pateiktų atsakymų ir išvadų bei kliento skundo gynimo būdų galimybės;
7. galimybė naudotis rekomenduojamu ar bet kokiu kitu pasirinktu išorės ginčų sprendimo
procesu;
8. KAStd taikymo rezultatai (matuokliai-rodikliai ir jų faktinės vertės), įskaitant pagrindinę
svarbią klientų pasitenkinimo būklės matavimo ir vertinimo informaciją.
9. Informacija apie įstaigos įsipareigojimą apsaugoti asmeninę informaciją ir duomenų
apsaugą, o taip pat užtikrinti asmenų, teikiančių užklausas ir skundus, konfidencialumą.

4.7.4. KAStd viešinimo periodiškumas
Pagrindinė viešinimo informacija (vidinė ir išorinė komunikacija) yra vykdoma nuolatos ir
atnaujinama atsiradus poreikiui, bet ne rečiau, kaip vieną kartą per metus.
Informacija, susijusi su aptarnavimo veiklos rodikliais (aptarnaujamų klientų skaičius, veiklos
efektyvumas, klientų pasitenkinimo ir kiti susiję rodikliai) yra atnaujinami ne rečiau, kaip du kartus
per metus.

4.7.5. Informacijos apie klientų aptarnavimą ir KAStd prieinamumo užtikrinimo gairės
Įstaiga savo KAStd ir su KAStd susijusią informaciją (pavyzdžiui, skundų registrą) turėtų
pateikti savo klientams, personalui ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Įstaiga turėtų atsižvelgti į
potencialiai suinteresuotųjų asmenų segmentus (suaugę, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, skirtingų
gabumų žmonės, skirtingų kalbų grupių atstovai). Todėl informacija ir pagalba, susijusi su KAStd
turėtų būti prieinama tomis kalbomis ar formatais, naudojamais teikiant informaciją apie teikiamas
paslaugas ir jų teikimą, kad klientai, gaunantys paslaugą, kurią reguliuoja KAStd, nepatektų į
nepalankią padėtį. Įstaiga, dalyvaujanti kitos įstaigos aptarnavimo programoje, turėtų padaryti savo
programą prieinamą ir nukreipti klientus ir kitas svarbias suinteresuotąsias šalis į kitą įstaigą.
Informacija turėtų būti parašyta aiškia ji turėtų būti prieinama alternatyviais formatais, tinkančiais
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esamiems ir potencialiems klientams, pavyzdžiui, garsiniu, spausdintinu formatu, Brailio raštu, el.
paštu arba klientams lengvai prieinamoje internetinėje svetainėje.
Kiekviena įstaiga pasirenka jos ir jos klientus geriausiai atitinkantį viešinimo planą, todėl 10
lentelėje pateikiamas tik apibendrintas išorinio, o 11 lentelėje – apibendrintas vidinio viešinimo
planas.
10 lentelė. KAStd išorinio viešinimo planas išoriniams klientams ir išorinėms suinteresuotosioms
šalims
Įstaigos klientų aptarnavimo informacijos viešinimas
Viešinami dokumentai, Komuni-

Komunikavimo

Komunikavimo

Atsakingas

standartai, ataskaitos,

būdas

periodiškumas

įstaigos

nikacijos
tipas

1.

asmuo

Įstaigos misija, vertybės, Rašytinė

Plakatai

įstaigos Nuolatos

vizija

klientų aptarnavimo

Įstaigos
vadovas

patalpose
2.

Įstaigos

vadovybės Rašytinė

Plakatai

įstaigos Nuolatos

Klientų

įsipareigojimų

klientų

klientų aptarnavimo

aptarnavi-

aptarnavimo

srityje

patalpose;

mo

informacinės lentos

vadovas

viešinimas

įstaigos

interneto

svetainėje
3.

Klientų

aptarnavimo Rašytinė

chartija

Plakatai

įstaigos Nuolatos

Klientų

klientų aptarnavimo

aptarnavi-

patalpose;

mo

informacinės lentos

vadovas

įstaigos

interneto

svetainėje
4.

KAStd

ir

su

KAStd Rašytinė

susijusi informacija

Plakatai

įstaigos Nuolatos

Klientų

klientų aptarnavimo

aptarnavi-

patalpose;

mo

informacinės lentos

vadovas

įstaigos
svetainėje
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interneto

Įstaigos klientų aptarnavimo informacijos viešinimas
Viešinami dokumentai, Komuni-

Komunikavimo

Komunikavimo

Atsakingas

standartai, ataskaitos,

būdas

periodiškumas

įstaigos

nikacijos
tipas

5.

Įstaigos

apie Rašytinė

ataskaita

asmuo
Plakatai

įstaigos Atnaujinama

Klientų

klientų aptarnavimo būklę

klientų aptarnavimo vieną kartą per aptarnavi-

(pasitenkinimas, skundai,

patalpose;

klientų srautai)

informacinės lentos
įstaigos

metus

mo
vadovas

interneto

svetainėje
6.

Įstaigos informacija apie Rašytinė

Plakatai

įstaigoje (ir valstybėje)

klientų aptarnavimo vieną kartą per aptarnavi-

vykdomas

patalpose;

klientų

aptarnavimo

įstaigos Atnaujinama

metus

informacinės lentos

gerinimo

įstaigos

iniciatyvas

Klientų

mo
vadovas

interneto

svetainėje
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
11 lentelė. KAStd vidinio viešinimo planas
Vidinis įstaigos klientų aptarnavimo informacijos viešinimas
Viešinami dokumentai, Komuni-

Komunikavimo

Komunikavimo

standartai, ataskaitos,

būdas

periodiškumas

nikacijos

Atsakingas

tipas
1. 1.

Įstaigos

misija,

vizija, Rašytinė

įstaigos strateginio plano
rodikliai

ir

klientų

Informacija įstaigos Nuolatos

Įstaigos

vidiniame tinkle

vadovas

Informacija įstaigos Nuolatos

Klientų

vidiniame tinkle

aptarnavi-

siekiniai

aptarnavimo

srityje
2.

Įstaigos

vadovybės Rašytinė

įsipareigojimų

klientų

aptarnavimo

srityje

mo

viešinimas

vadovas
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Vidinis įstaigos klientų aptarnavimo informacijos viešinimas
Viešinami dokumentai, Komuni-

Komunikavimo

Komunikavimo

standartai, ataskaitos,

būdas

periodiškumas

nikacijos

Atsakingas

tipas
3.

Rašytinė

Chartija

Informacija įstaigos Nuolatos

Klientų

vidiniame tinkle

aptarnavimo
vadovas

4.

Klientų

aptarnavimo Rašytinė

standartai ir KAStd bei su

Informacija įstaigos Nuolatos

Klientų

vidiniame tinkle

aptarnavi-

KAStd

susijusi

mo

informacija

(detalus

vadovas

patvirtintas KAStd tvarkų
aprašas (arba kitas įtaigos
naudojamas dokumentas)
5.

Ataskaita apie strateginio Rašytinė

Informacija įstaigos Atnaujinama 12 Klientų

plano įgyvendinimo būklę

vidiniame tinkle

kartų per metus

aptarnavi-

(teikiamų paslaugų turinio

mo

vertinimo

vadovas

klientų

ataskaita,
aptarnavimo

procesų ataskaita, klientų
pasitenkinimo ataskaitos,
skundai, klientų srautai).
6.

apie Rašytinė

Informacija
vykdomų
aptarnavimo

klientų

Informacija įstaigos Atnaujinama 12 Klientų
vidiniame tinkle

kartų per metus

gerinimo

aptarnavimo

iniciatyvas

vadovas

Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
10 ir 11 lentelėse pateikti viešinimo planai sudaryti iš dviejų blokų: informacijos apie procesus
ir reikalavimus ir veiklos (operacinės ir projektinės) vykdymo ataskaitų.
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4.8. Klientų aptarnavimo standarto priežiūra ir jo tobulinimas
Įstaiga turėtų nuolatos tobulinti KAStd ir KAS, ir taip didinti klientų pasitenkinimą. KAStd
ir KAS tobulinimas vykdomas atliekant procesinę veiksmų seką, kuri tapati standarto kūrimui, taip
pat įtraukiant klientų grįžtamojo ryšio informaciją, korekcinių veiksmų informaciją, veiksmus,
susijusius su rizikomis ir galimybėmis, o taip pat analizuojant darbuotojų pasiūlymus ir galimus
novatoriškus patobulinimus.
Įstaiga turėtų imtis veiksmų, kurių tikslas – pašalintų esamas ir galimas problemas, dėl kurių
kyla skundai, pašalinti pagrindines skundų priežastis, kad būtų užkirstas kelias skundų pasikartojimui
ir naujo tipo skundų atsiradimui.
Jei įstaiga naudoja kitos įstaigos sukurtą KAStd, tada ji turėtų informuoti kitą instituciją apie
problemas, kylančias naudojant kitos įstaigos standartą. 12 lentelėje pateikiamos KAStd tobulinimo
gairės.
12 lentelė. KAStd tobulinimo gairės
Vykdomos tobulinimo veiklos

Veiklų detalizavimas

1. Informacijos apie KAStd rinkimas Įstaiga turėtų reguliariai ir sistemingai rinkti informaciją,
ir kaupimas bei KAStd veikimo reikalingą efektyviam ir efektyviam KAStd standarto
įvertinimas

veikimo įvertinimui.
Šis vertinimas turėtų apimti bendrųjų standarto tikslų ir
pažadų

įvykdymo

tikrinimą

ir

analizę.

Surinkta informacija turėtų būti aktuali, teisinga, išsami,
ir naudinga.
Informacijos gavimo šaltiniai, tai klientų, įstaigos
personalo, suinteresuotų šalių vertinimai, apimantys šias
pagrindines sritis:
-

klientus aptarnaujančių darbuotojų veikimo atitikties
KAStd vertinimas (vertina klientas po paslaugos
gavimo, vertina vertintojas – slaptasis klientas, vertina
įstaigos darbuotojas ar įstaigos paskirtasis mentorius).
Vertinimas

atliekamas

naudojant

standartizuotą

vertinimo formą, tiesiogiai susietą su įstaigoje
naudojamu KAStd;
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-

suinteresuotųjų

šalių

vertinimas

(vertinimas

atliekamas naudojant standartizuotą vertinimo formą,
tiesiogiai susietą su įstaigoje naudojamu KAStd);
-

skundų informacijos vertinimas (vertinimą atlieka
įstaigos darbuotojas, atsakingas už skundų sistemos ir
(arba) registro valdymą);

-

tyrimai ir skundai dėl standarto ar jo naudojimo turėtų
būti klasifikuojami ir analizuojami siekiant nustatyti
sistemines, pasikartojančias ir vieno atvejo problemas
bei tendencijas ir padėti pašalinti pagrindines skundų
dėl KAStd priežastis;

-

aptarnaujančio personalo kompetencijų vertinimas
(platesnės apimties, nei stebėjimas ar personalas
atlieka aptarnavimo veiklas sutinkamai su KAStd
reikalavimais.

-

pasitenkinimo standartu įvertinimas (išorinis ir
vidinis).

2. KAStd, jo struktūros ir turinio Įstaiga turėtų reguliariai ir sistemingai peržiūrėti KAStd ir
peržiūra

jo pagrindus – atitiktį bendriesiems reikalavimams ir
atitiktį

standarto

kūrimo

procesui,

kad:

- išlaikytų jo tinkamumą, efektyvumą ir veiksmingumą;
- operatyviai spręstų reikšmingus KAStd neįvykdymo
atvejus;
- įvertintų veiksmų, kurių buvo imtasi gerinant
aptarnavimą

efektyvumą

atsižvelgiant

į

riziką

ir

galimybes;
- numatytų kitus susijusius sprendimus ir veiksmus, jei to
reikia.
Atlikdama KAStd peržiūrą, įstaiga turėtų į peržiūrą
įtraukti

šią

informaciją

apie:

- KAStd turinio ir struktūros pakeitimus;
- įstatyminių ir norminių reikalavimų pasikeitimus;
- geresniąsias praktikas ir technologinių naujovių
pokyčius;
- visuomenės lūkesčių pokyčius;
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- įstaigos pažadų ir (arba) įsipareigojimų, susijusių su
klientų aptarnavimu, vykdymą;
- rizikas ir galimybės, įskaitant susijusius veiksmus;
- korekcinių veiksmų būklę;
- atsiliepimus (grįžtamąjį ryšį) apie KAStd;
- naujas siūlomas paslaugos;
- veiksmus, dėl kurių apsispręsta ankstesnėse peržiūrose,
tačiau veiksmai nepradėti vykdyti ar vykdomi.
3. Geresniųjų praktikų analizė ir Įstaiga, veikdama asmenų aptarnavimo kompetencijų
bendradarbiavimas

su

kitomis tinkle,

turėtų:

paslaugas

teikiančiomis - ištirti, nustatyti ir taikyti geresniąją patirtį (praktiką)

įstaigomis

aptarnavimo standarto struktūros, turinio ir standarto
taikymo

srityje;

- skatinti ir diegti KAStd aptarnavimo standarto naujoves.
Šaltinis – sudaryta Teikėjo.
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4.9. Rekomendacijos, susijusios su tolimesne KAStd ir KAS priežiūra
Standartizuoto – pavyzdinio KAStd taikymas ir palaikymas įstaigų tinkle kelia papildomus
reikalavimus klientų aptarnavimo ir su juo susijusiam, todėl, siekiant klientų aptarnavimo ir KAStd
planavimo, stebėsenos ir gerinimo sistemingumo rekomenduojama tokia organizacinė KAStd
vadovavimo ir valdymo schema, pateikta 9 pav.

KAStd ir KAS
standartų
koordinatorius (įstaigų
tinklo lygmuo)

Įstaigos "A" atstovas
aptarnavimo kokybei

Įstaigos "B" atstovas
aptarnavimo kokybei

Įstaigos "C" atstovas
aptarnavimo kokybei

9 pav. KAStd vadovavimo ir valdymo schema
Toliau pateikiamos rekomenduojamos šios pagrindinės KAStd ir KAS koordinatoriaus
funkcijos. KAStd ir KAS koordinatorius:
1. stebi ir užtikrina, kad pavyzdinio KAStd būtų laikomasi;
2. yra atsakingas už KAStad nuolatinį gerinimą. Naudoja užtikrinimui skirtas priemones;
3. priima sprendimus dėl to, kokia apimtimi KAStd yra privalomas įstaigai (privalomas ar tik
gairės-rekomendacijos veikimui), priimančiai / adaptuojančiai KAStd ir kokios yra jo nesilaikymo
pasekmės;
4. turi pakankamai išteklių nustatyti įvykius ir faktus, kai nesilaikoma KAStd ir tinkamai
sureaguoti;
5. teikia mokymus ar mokymo programas KAStd adaptuojančioms įstaigoms ir jų
darbuotojams ir toms įstaigoms ar organizacijoms, kurios laisvanoriškai pasirenka pavyzdinį KAStd;
6. teikia papildomas paskatas (ir atgrasančias paskatas) KAStd naudotojams ir įvairiai skatina
įstaigas laikytis aptarnavimo standarto;
7. periodiškai skleidžia (viešina) informaciją visuomenei, Vyriausybei ir įstaigoms, kurios
įdiegia KAStd ir naudoja tam specialiai sukurtas informacines prieigas ir kitus viešinimo kanalus.
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Rekomenduojamos šios pagrindinės įstaigos atstovo aptarnavimo kokybei funkcijos:
Įstaigos atstovas aptarnavimo kokybei:
1. nustato kokią informaciją turi atskleisti informaciją pavyzdinio KAStd savininkui standartą
priėmusi / adaptavusi įstaiga;
2. toliau vysto KAStd ir klientų aptarnavimo sistemą, kurios neatsiejama dalimi tampa
standartą priėmusi / adaptavusi įstaiga;
3. naudoja specializuotą informacijos ir duomenų kaupimo apie KAStd ir KAS sistemą, kuri
prieinama visiems KAStd sistemos dalyviams (naudoja Nacionalinę stebėsenos sistemą121 ir ją toliau
tobulina);
4. vykdo kitas veiklas, tenkindamas įstaigų – dalyvių (sistemos klientų) lūkesčius.
Reikia pastebėti, kad pateiktas KAStd vadovavimo ir valdymo modelis yra rekomendacinis,
todėl įstaigos, dalyvaujančios ir bendradarbiaujančios asmenų aptarnavimo kompetencijų tinkle turi
įvertinti pasiūlyto modelio privalumus ir, esant poreikiui, pasirinkti kitą KAStd valdymo modelį.

T. y. įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę stebėsenos ir vertinimo sistema, kuri kuriama VRM
įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų
aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ apimtyje.
121
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5. BENDROSIOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Išvados
1. Analizuojant paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo standartizavimo gerąsias praktikas
(patirtis) ir pavyzdžius, galima teigti, kad sisteminis požiūris į įstaigų veiklai keliamus reikalavimus
sumažina nuokrypius, suteikia galimybes geresniam ir tikslesniam įstaigų veiklos orientavimui į
klientą, stebėsenai, vertinimui, palyginimui ir suteikia papildomas galimybes perimti gerąsias patirtis
ir vykdyti rezultatyvų veiklos tobulinimą.
2. Kaip buvo atskleista šioje studijoje, analizuotose šalyse taikomos skirtingos paslaugų
teikimo ir klientų aptarnavimo standartizavimo prieigos: kai kurios šalys suteikia daugiau
pasirinkimo laisvių įstaigoms (Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje) ir pateikia rekomendacines gaires,
kai kitos šalys (Airija, Prancūzija ir Malta) pateikia griežčiau formalizuotus reikalavimus iš centrinės
valdžios. Tikėtina, kad šios prieigos priklauso nuo viešajame valdyme paplitusios kultūros skirtingose
šalyse, bendrojo įstaigų brandos paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo srityje lygmens
(aukštesniajame brandos lygmenyje esančios įstaigos pačios numato geriausius procesus ir
standartus).
3. Be klientų aptarnavimo standartizavimo įstaigos kuria, diegia ir tobulina bendrąsias
vadybos sistemas, kuriose klientų aptarnavimo procesai tampa sudėtine bendrųjų vadybos sistemų
(pavyzdžiui, paremtų ISO 9001 standarto, BVM, subalansuotų rodiklių (angl. Balanced Scorecard)
ir kitais pažangiais vadybos metodais) dalimi.
4. Taip pat verta paminėti specializuotus, įvairiose įstaigose taikomus su klientų aptarnavimu
susijusius standartus ar gaires, tokius, kaip Tarptautinis klientų aptarnavimo standartas (angl.
International Customer Service Standard (ICSS)), Tarptautinis paslaugų tobulumo standartas (angl.
International Standard for Service Excellence (TISSE)), tarptautiniai su klientų pasitenkinimo
valdymu susiję kokybės vadybos standartai: ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004. Taip pat
analizuojant įvairių šalių iniciatyvas yra stebimos tendencijos, susijusios su kokybės sertifikavimu,
kokybės prizais ar kokybės ženklais, kurie viešojo sektoriaus įstaigoms tampa papildomomis veiklos
gerinimo paskatomis ir priartina viešąjį sektorių prie privačiame sektoriuje, kuriame pagrindinis
veiklos gerinimo stimulas yra konkurencija, taikomų standartų ir reikalavimų.
5. Aukštesnio klientų aptarnavimo brandos lygio organizacijos užsienyje ir Lietuvoje pačios
skatina geresnio klientų aptarnavimo iniciatyvas, vykdydamos įstaigų vidinius aptarnavimo gerinimo
projektus, kurdamos ir dalyvaudamos klientų aptarnavimo kompetencijų tinkluose ir besikeisdamos
gerąja patirtimi (įskaitant bendradarbiavimą kuriant ir įgyvendinant KAStd, su KAStd susijusius
metodus ir bendruosius KAS modelius).
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6. Reikia pažymėti, kad kai kurios organizacijos parengia labai detalius ir formalizuotus
reikalavimus KAStd, o kitos pateikia bendresnes KAStd gaires, kurios suteikia didesnį lankstumą ir
įgalinimą darbuotojams priimant sprendimus.

Rekomendacijos
1. Lietuvoje sistemiškai skatinti pažangias klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo praktikas,
metodus ir priemones, taip pat vykdyti šios studijos aprėptyje parengto pavyzdinio KAStd
adaptavimą, įgyvendinimą ir tobulinimą pasirinktose 120-tyje įstaigų ir visame viešajame sektoriuje.
2. Šios studijos aprėptyje parengtas pavyzdinis KAStd apima gerosiomis praktikomis
paremtas gaires, tačiau turi būti užtikrintas lankstumas įstaigoms pačioms priimant sprendimus dėl
pavyzdinio KAStd adaptavimo (pavyzdžiui, reikalavimų detalumo) ir jo taikymo įstaigose,
atsižvelgiant į įstaigų veiklos specifiką, suinteresuotąsias šalis, klientų aptarnavimo brandos lygmenį.
Centrinės valdžios vaidmuo Lietuvoje skatinant studijos apimtyje parengto pavyzdinio KAStd
adaptavimą ir įgyvendinimą turėtų būti palaikomasis, užtikrinant gerųjų praktikų sklaidą, apimant
reikiamos metodinės pagalbos užtikrinimą įstaigoms ir reikalingų išteklių pritraukimą, skiriant
prioritetą skirtingų nacionaliniu ir instituciniu lygmeniu kuriamų viešojo valdymo tobulinimo
priemonių bei sprendimų integracijai, mažesnės administracinės naštos užtikrinimui (dėl įstaigoms ir
klientams centrinės valdžios keliamų reikalavimų) bei orientacijai į didesnės vertės kūrimą įstaigų
klientams bei visuomenei.
3. Gerinant klientų aptarnavimo standartizavimą, įstaigose tikslinga integruoti klientų
aptarnavimo elementus ir standartus į kitas įstaigose veikiančias vadybos sistemas ir priemones, taip
pat atsižvelgti į įstaigų brandos lygio didinimo veiksnius bei veiksmus, kurie gali pagerinti klientų
aptarnavimo kokybę ir padidinti klientų pasitenkinimą įstaigų teikiamomis paslaugomis:
3.1. sustiprinti įstaigų strateginių dokumentų teiginius papildomais orientacijos į klientą
teiginiais, papildomai stiprinant vadovų-lyderių kompetencijas ir asmeninio elgesio, susieto su
geresniu klientų aptarnavimu, apraiškas;
3.2. sustiprinti komunikaciją, suteikiant aiškią reikiamos apimties ir prieinamą informaciją;
3.3. darbuotojams formuluoti aiškius tikslus, reikalavimus užtikrinant siekiamo aptarnavimo
lygmens supratimą bei tobulinant kompetencijas;
3.4. sistemingai išnaudoti informacinių sistemų galimybes ir vykdyti jų plėtrą122;
Pavyzdžiai: galimybė matuoti klientų laukimo ir aptarnavimo laiką bei darbuotojų apkrautumą; apskaityti teikiamas
paslaugas; galimybė analizuoti dabartinę aptarnavimo situaciją pasirenkant norimą laikotarpį (dienos, savaitės, mėnesio
ar kitu pjūviu), padalinį ar darbuotoją; galimybė klientui įvedus internete prašymo numerį sekti prašymo įgyvendinimo
būseną (pavyzdžiui, priimta, rengiama, parengta); stacionarių telefono numerių skambučių peradresavimas į darbuotojo
mobilųjį numeri (mažinant neatsiliepimo tikimybę, kuomet darbuotojo nėra kabinete); dirbtinis intelektas ir algoritmai
(pavyzdžiui, komentarų internete emocijų apdorojimui, „chatbotai“ (Telia pavyzdys); automatiškai algoritmais
generuojami atsakymai; rengiami laiškai ir raštai pagal tipines situacijas ir šablonus).
122
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3.5. parengti reikalavimus klientų aptarnavimo infrastruktūros gerinimui123;
3.6. suvienodinti įstaigos padalinių aptarnavimo kompetencijų lygmenis ir reikalavimus jo
kėlimui (ypač aktualu skirtingas aptarnavimo vietas bei teritorinius padalinius turinčioms įstaigoms);
3.7. vykdyti klientų aptarnavimo sisteminę stebėseną, analizę, vertinimą124 ir naudoti šią
informaciją veiklos tobulinimui; diegti metodus, kurie leidžia gauti momentinį grįžtamąjį ryšį 125 iš
klientų iškart po paslaugos suteikimo ir operatyviai priimti bei įgyvendinti klientams vertės
nekuriančių veiklų eliminavimo, vertės didinimo bei kitus veiklos tobulinimo sprendimus;
3.8. parengti veiklos tęstinumo planus (krizinėms / force majeure situacijoms);
3.9. padidinti orientaciją į kokybišką klientų aptarnavimą ne tik išorinio kliento požiūriu, bet
ir „vidinio“ kliento požiūriu, gerinant mikroklimatą ir santykius tarp bendradarbių, darbuotojų
lojalumą, įsitraukimą, objektyvų veiklos vertinimą ir motyvaciją teikti kokybiškas paslaugas bei
kokybiškai aptarnauti klientus;
3.10. parengti detalesnius reikalavimus neįgaliųjų ir socialiai pažeidžiamų bei specifinių
poreikių turinčių asmenų kokybiškam aptarnavimui bei atitinkamų sąlygų sudarymas126;
3.11. plėtoti tarpsritinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
3.12. įtraukti klientus į paslaugų projektavimą, teikimą ir tobulinimą: naujų paslaugų teikimo
metodų paieška, remiantis dizainu paremtu mąstymu, bendrakūros principais.

Turi būti užtikrintos klientams patogios aptarnavimo ir paslaugų teikimo vietos ir pan. (pavyzdžiui, fizinės paslaugų
teikimo vietos atveju – atvykus į įstaigą klientui nereikia vaikščioti po aukštus ir atskirus kabinetus ieškant reikiamo
specialisto; taip pat gali būti diegiamos mobilios aptarnavimo vietos (Varėnos rajono savivaldybės mobiliosios
bibliotekos pavyzdys); turi būti užtikrinamos patogios sąlygos patekti į pastatą neįgaliesiems); turi būti skatinimas
naudojimasis paslaugomis el. būdu).
124
Taikytinų metodu pavyzdžiai: slaptasis klientas, skambučių perklausos, klientų nuomonių tyrimai ir kt.
125
Pavyzdžiai: įstaigos interneto svetainės skiltyse mygtukai apie informacijos naudingumą; kokybės vertinimo mygtukai
prie klientų aptarnavimo vietų; klientui galimybė gavus el. laišką nurodyti, kiek aiški ir naudinga gauta informacija.
126
Pavyzdys – papildoma pagalba senjorams, kurie patys negali aiškiai išsakyti savo poreikių, užpildyti prašymų, kurie
ne visada gali atvykti į įstaigą ar pasinaudoti el. paslaugomis.
123
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internetą:

Priedas Nr. 1. Nuostatos dėl klientų aptarnavimo kokybės vertinimo
1. Įstaiga privalo vykdyti klientų aptarnavimo kokybės vertinimą. Klientų aptarnavimo
kokybės vertinimas gali būti vykdomas reguliariai kaupiant ir analizuojant šiuos duomenis:
1.1. klientų apklausų duomenis,
1.2. slaptojo kliento tyrimų duomenis,
1.3. klientų kelionės žemėlapių (angl. customer journey mapping) modeliavimo duomenis,
1.4. giluminių interviu duomenis,
1.5. fokusuotų grupių diskusijų duomenis,
1.6. forumų, kurių metu diskusijose taikomi įvairius grupinio darbo ir kūrybinio mąstymo
metodai (pavyzdžiui, smegenų šturmas, panašumo diagramos, nominalių grupių technikos ir kt.),
duomenis,
1.7. priežasčių-pasekmių diagramos ir (arba) „5 kodėl?“ analizės duomenis,
1.8. auditų duomenis,
1.9. stebėjimų, vykdomų aptarnavimo ir (arba) paslaugų teikimo vietose, duomenis,
1.10. skundų valdymo kokybės tyrimų duomenis,
1.11. darbuotojų pasitenkinimo tyrimų duomenis,
1.12. tiekėjų ir (arba) partnerių (su kuriais bendradarbiaujama teikiant paslaugas) vertinimo
duomenis,
1.13. aptarnavimo telefonu įrašų perklausos duomenis,
1.14. klientams išsiųstų laiškų ir elektroninių laiškų peržiūros duomenis,
1.15. atitikties klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybės reikalavimams (pavyzdžiui, klientų
aptarnavimo ir paslaugų standartams bei pan.) analizės duomenis,
1.16. sugretinimo (lyginamosios analizės) duomenis,
1.17. klientų grįžtamojo ryšio („klientų balso“) informaciją, pateikiamą paprastu paštu,
elektroniniu paštu, telefonu, atsiliepimų dėžutėse, įstaigos interneto svetainėje, socialiniuose
tinkluose ir kt.
2. Taikant įvairius klientų aptarnavimo kokybės vertinimo metodus gali būti prašoma klientų
pareikšti nuomonę dėl šių (įskaitant, bet neapsiribojant) Įstaigai aktualių klientų aptarnavimo kokybės
aspektų:
2.1. kaip klientai patenkinti aptarnavimu ir (arba) teikiamomis paslaugomis (bendrai arba
konkrečia paslauga, arba konkrečiu aptarnavimo atveju);
2.2. kaip klientai patenkinti paslaugų teikimo procesu;
2.3. kaip klientai patenkinti darbuotojų profesionalumu (bendrai arba pagal konkrečius
profesionalumo kriterijus: kompetencijos, bendravimo įgūdžių (pavyzdžiui: ar klientas buvo atidžiai
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išklausytas; ar aiškiai ir tiksliai buvo atsakyta į kliento klausimus bei pan.), pagarbos ir mandagaus
elgesio su klientu bei pan.);
2.4. kaip klientai patenkinti Įstaigos tiekėjų ir (arba) partnerių veikla (Įstaigoms
bendradarbiaujant su tiekėjais ir (arba) partneriais teikiant paslaugas, ir (arba) aptarnaujant klientus);
2.5. kaip klientai patenkinti paslaugų prieinamumu;
2.6. kaip klientai patenkinti informacijos prieinamumu;
2.7. kaip klientai patenkinti paslaugų teikimo trukmėmis;
2.8. kaip klientai patenkinti jiems suteikiama informacija;
3. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas, taikant kitus metodus, atliekamas pasirenkant
kriterijus, susietus su Įstaigos veiklos specifika.
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Priedas Nr. 2. Pavyzdinis klientų aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose standartas
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ĮVADAS
Šiuo klientų aptarnavimo standartu (toliau − Standartas) siekiama padėti [adaptuojant
Standartą įrašyti įstaigos pavadinimą] (toliau – Įstaiga) [adaptuojant Standartą įrašyti personalo
grupes kurioms taikomas Standartas, pavyzdžiui: „valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis“] (toliau – Darbuotojas), siekti klientų aptarnavimo kokybės ir
formuoti pozityvų įstaigos įvaizdį. Standarte pateikiami Darbuotojų elgesio principai, normos ir
praktika bendraujant su klientais bei atitinkamų aptarnavimo sąlygų reikalavimai, kurių privalo
laikytis kiekvienas klientą aptarnaujantis Darbuotojas. Netiesiogiai klientus aptarnaujantys
Darbuotojai pasirūpina, kad būtų vykdomi klientui duoti pažadai – užtikrina tiesiogiai klientus
aptarnaujančių Darbuotojų veiklą, teikdami būtiną informaciją, priemones ir veikiančias
informacines sistemas.
Standartas grindžiamas Įstaigos požiūriu į klientą, kuris užtikrina klientų pasitenkinimą ir
sukuria bendradarbiauti skatinančią malonią darbo aplinką. Standartas tarnauja tiek klientams, tiek
Darbuotojams: (i) klientams padeda žinoti, kad jie gauna į klientus orientuotas, profesionalias
paslaugas; Darbuotojas brangina jo laiką; Darbuotojais galima pasitikėti sprendžiant aktualius
klausimus; (ii) Darbuotojams standartas padeda aiškiai suprasti, ko tikisi klientas ir ko reikalauja
darbdavys; žinoti, kokios nuostatos ir veiksmai padeda klientui ir Įstaigai pasiekti geriausius
rezultatus; žinoti, kaip elgtis įvairiomis aplinkybėmis, sumažinti galimą įtampą bei išvengti klaidų.
Standarto įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja [adaptuojant Standartą įrašyti šių
funkcijų vykdymo atsakomybes, pavyzdžiui: „klientų aptarnavimo padalinių vadovai, kiti juos
pavaduojantys darbuotojai“].
Standartas taikomas įprastomis Įstaigos veiklos sąlygomis. Esant nepaprastos situacijos
sąlygoms, kada būtina užtikrinti Įstaigos veiklos tęstinumą, šis Standartas taikomas tik tiek, kiek
neprieštarauja Įstaigos veiklos tęstinumą reglamentuojantiems dokumentams (pavyzdžiui,
ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties laikotarpiu gali būti taikomos Standarto dalys
susijusios su darbu nuotolinėmis darbo priemonėmis).
Standarte vartojamos pagrindinės sąvokos:
Klientas − asmuo, kuris kreipiasi į Įstaigą. Klientu gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.
Klientų aptarnavimas (priėmimas) – Darbuotojo veiksmai, apimantys dokumentų, kuriais
patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išdavimą klientams, klientų konsultavimą ir kitų Įstaigos
teikiamų paslaugų teikimo procedūras.
Klientų aptarnavimo padaliniai (padaliniai) − Įstaigos [adaptuojant Standartą įrašyti
Įstaigos padalinius, kuriems taikomas Standartas bei paslaugų teikimo vietas, pavyzdžiui: „filialų,
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mobilios darbo vietos ir teritorijos, kuriose aptarnaujami (priimami) į Įstaigą besikreipiantys
Klientai“].
Konfidenciali informacija – tai informacija, susijusi su asmens duomenimis ir kurios
platinimas reglamentuojamas teisės aktais ir (ar) Įstaigos vidaus taisyklėmis ir kurios atskleidimas
gali pakenkti Įstaigos ar kitų asmenų interesams. Konfidenciali informacija taip pat apima valstybės
paslaptį sudarančią informaciją.
Standartą sudaro pagrindinės dalys apibrėžiančius Kliento aptarnavimo pagrindines veiklas ir
priedai, kuriuose išsamiau pateikiamos elgesio rekomendacijos-šablonai, padedantys Darbuotojui
lengviau taikyti šio Standarto nuostatas.

1. PAGRINDINIAI APTARNAVIMO PRINCIPAI
Įstaigos Klientų kokybiškas aptarnavimas pagrįstas principais, kuriuos privalo taikyti visi
Darbuotojai savo veikloje:
 Orientacija į Klientą ir profesionalus elgesys. Svarbus kiekvienas Įstaigos Klientas, dėl
jų dirbame. Profesionalumą Darbuotojai demonstruoja kompetentingai atlikdami užduotis ir
pozityviai žvelgdami į iškylančius iššūkius bei problemas. Labai vertinamas Kliento grįžtamasis
ryšys, nes jis leidžia tobulėti.
 Pagarba ir bendradarbiavimas. Visi Klientai ir bendradarbiai nusipelno tokio pat
pagarbaus ir mandagaus elgesio, Darbuotojai turi siekti padėti kiekvienam, besikreipiančiam į Įstaigą.
Siekiant kokybiško Klientų aptarnavimo, kolegos turi veikti išvien. Tik bendradarbiaujant su Klientu
ir su kolegomis galima aptarnauti kokybiškai.
 Reprezentuojanti išvaizda ir elgesys. Klientams Darbuotojai ir Įstaiga yra vienas ir tas
pats. Darbuotojai privalo atrodyti dalykiškai, nes tai atspindi požiūrį tiek į Įstaigą, kurioje dirbama,
tiek į besikreipiantį Klientą. Aptarnaudami visą dėmesį Darbuotojas turi skirti Klientui, būti atidus
Kliento poreikiams.
 Įsipareigojimų vykdymas ir atsakomybė. Pelnyti Klientų pasitikėjimą galime tik
atsakingai priimdami atsakomybę už savo įsipareigojimus ir atsakingą jų vykdymą.
 Iniciatyvumas ir tobulėjimas. Darbuotojai siekia nuolat tobulėti, ieškoti efektyvesnio
būdo (tausojant visų išteklius) aptarnauti Klientą, siūlyti novatoriškus sprendimus Įstaigos veiklos
kokybės gerinimui.
 Konfidencialumas. Klientą identifikuojanti informacija, naudojama aptarnavime turi būti
apsaugota (nebent įstatymai numato kitaip).
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2. APLINKA IR SĄLYGOS KOKYBIŠKAM APTARNAVIMUI
2.1. Aptarnavimo aplinka ir darbo vieta
 Darbuotojas papildomai rūpinasi Įstaigos aplinka ir jaučiasi už ją atsakingas (stebi ir, jei
reikia, imasi priemonių), nežiūrint to, kad šias pareigas vykdo paskirtieji, dažnai tiesiogiai su
aptarnavimu ir jo kokybe nesusiję asmenys.
 Darbuotojas pasirūpina, jog iškabos ar informacija skelbimų lentoje yra aiški, tvarkinga,
atnaujinta ir teikianti tikslią informaciją.
 Darbuotojas įsitikina, kad Įstaigos pastate yra aiškios nuorodos į Klientų aptarnavimo
vietas, o laukiamajame, jei Klientui tenka laukti eilėje yra paruoštos tvarkingos sėdimos vietos.
 Jeigu Įstaigoje yra pateikiami dokumentų pildymo pavyzdžiai (įskaitant el. būdu),
Darbuotojas įsitikima, kad pavyzdžiai yra Klientams prieinamose vietose, o reikalui esant, Klientas
turi galimybę prisėsti ir pasižymėti informaciją arba užpildyti dokumentų formas.
 Darbuotojas stengiasi, kad būtų palaikoma bendrųjų patalpų švara ir tvarka, o pamatęs
netvarką ar sugadintą inventorių, apie tai informuoja atsakingus asmenis.
 Ant darbo stalo neturi būti jokių pašalinių, su darbu nesusijusių priemonių (pavyzdžiui:
maisto produktų, gėrimų, pirkinių krepšių ar kitų asmeninių daiktų, išskyrus vandenį, permatomo
stiklo puodelį ir (arba) stiklinę vandeniui, vandens buteliuką 0,3-0,5 l).
 Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga, užtikrinama tinkama temperatūra joje.
 Darbo vietoje, skirtoje aptarnauti Klientus, turi būti patogi ir tvarkinga vieta Klientui
prisėsti, išlaikytas atstumas nuo kitų lankytojų ir Darbuotojų, kad būtų užtikrinama galimybė kalbėtis
kitiems negirdint asmeniniais Klientų kreipimosi klausimais ir pašaliniams asmenims neatskleidžiant
konfidencialios informacijos.
2.2. Darbuotojo išvaizda ir apranga
 Darbuotojai turi dėvėti dalykišką aprangą ir atrodyti tvarkingai.
 Rekomenduojami klasikinis kostiumas su kelnėmis, sijonu arba dalykinio stiliaus suknele.
 Aptarnaujant Klientus tiesiogiai, darbo vietoje nerekomenduojama vilkėti sportinę, poilsiui
skirtą aprangą bei avėti sportinius ar įspiriamus batus.
 Netoleruotini prakaito, intensyvūs kvepalų, cigarečių ir panašūs kvapai.
 Dieną, kai Darbuotojai neaptarnauja Klientų, pavyzdžiui, penktadienį, galima dėvėti
tvarkingą laisvalaikio stiliaus aprangą (pavyzdžiui: kelnes, džinsines kelnes ar sijoną, kartu vilkint
derantį megztinį, marškinius ar švarką).

4

 Klientus aptarnaujančiam Darbuotojui rekomenduojama būti pasikabinus, prisisegus arba
ant darbo stalo pasistačius nustatytos formos identifikavimo kortelę, atitinkančią Įstaigos
reikalavimus.

2.3. Informacijos konfidencialumas
 Darbuotojas privalo užtikrinti, kad darbo vietoje (pavyzdžiui: dokumentuose ant darbo
stalo ar kompiuterio ekrane) Klientas nematytų jokios konfidencialios informacijos.
 Palikdamas savo darbo vietą, Darbuotojas privalo savo kompiuterį užrakinti, spaudus,
griežtos atskaitomybės blankus ar kitus su Klientais susijusius dokumentus padėti į saugią vietą, kur
negalėtų pasiekti pašaliniai asmenys.
 Konfidencialia informacija privalo būti dalinamasi tik su Klientais, kurie turi teisę ją žinoti
ir įsitikinus, kad jos nesužinos pašaliniai asmenys.

2.4. Racionaliai naudojamas laikas
 Darbuotojas darbo vietoje privalo būti pasirengęs priimti Klientą tiksliai nustatytu darbo
pradžios laiku.
 Pietų pertraukos metu Darbuotojas darbo vietą palieka ir į ją grįžti turi nustatytu laiku.
 Klientui paskambinus prieš pat pietų pertrauką ar darbo dienos pabaigą, Darbuotojas
privalo išsiaiškinti Kliento kreipimosi tikslą, skubą ir aktualumą, ir, įvertinus šias aplinkybes,
nuspręsti aptarnauti Klientą arba paprašyti jo kreiptis atitinkamai po pietų pertraukos arba kitą darbo
dieną jam patogiu Įstaigos darbo metu.
2.5. Įstaigos interneto svetainė
 Kiekvienas Darbuotojas papildomai rūpinasi Įstaigos interneto svetaine ir jaučiasi už ją
atsakingas, nežiūrint to, kad šias pareigas vykdo paskirtieji, dažnai tiesiogiai su aptarnavimu ir jo
kokybe nesusiję asmenys.
 Darbuotojas pasirūpina, jog Įstaigos interneto svetainėje yra aiški, tvarkinga, atnaujinta ir
tiksli informacija.
 Darbuotojas, pamatęs Įstaigos svetainėje netikslią informaciją ar identifikavęs kitus
trūkumus, arba tikslingas tobulinimo galimybes, apie tai informuoja atsakingus asmenis.

3. KOKYBIŠKAS ELGESYS TIESIOGIAI APTARNAUJANT KLIENTUS
Klientų aptarnavimo procesas turi būti nuoseklus, apima penkis etapus:
5

1) asmeninio ryšio su Klientu kūrimas – pokalbio pradžia, pasisveikinimas;
2) Kliento poreikių išsiaiškinimas;
3) informacijos teikimas, konsultavimas (Kliento poreikius atitinkančios informacijos ar
sprendimų pateikimas);
4) papildomos aktualios informacijos pateikimas (tai dienai aktualios informacijos
perteikimas, papildomų paslaugų siūlymas pagal Kliento poreikį);
5) pokalbio pabaiga, atsisveikinimas.
3.1. Pokalbio pradžia, pasisveikinimas
 Darbuotojas Klientą turi pasitikti žvilgsniu, stengtis pasisveikinti pirmas, o jeigu pirmasis
pasisveikino Klientas – Darbuotojas turi atsakyti į Kliento pasisveikinimą. Bendrauti turi ramiai ir
pagarbiai, pozityviai nusiteikęs.
 Klientai su mažamečiais vaikais ir besilaukiančios moterys, esant galimybei, aptarnaujami
be eilės. Jeigu Klientas atėjo su mažamečiu vaiku – pasiūlyti (esant galimybėms) vaikui veiklos,
pavyzdžiui – paspalvinti piešinį.
3.2. Kliento poreikių išsiaiškinimas
 Darbuotojas turi ne tik išgirsti Kliento kreipimosi tikslus, bet ir išsiaiškinti ne visuomet
aiškiai išsakomas kreipimosi priežastis, leidžiančias geriau nustatyti, kokia informacija ar paslauga
Klientui reikalinga ir kokybiškai ją suteikti. Jeigu Klientas domisi ne bendra informacija, o klausia
asmeninės informacijos – Darbuotojas privalo, Įstaigos nustatytu asmens tapatybės saugumo
užtikrinimo lygiu, identifikuoti asmenį.
 Darbuotojas į Klientą turi kreiptis pagarbiai, vartoti teigiamus žodžius, išlaikyti pozityvų
ir neutralų bendravimo toną.
 Darbuotojas, siekdamas išsiaiškinti Kliento poreikius, turi:
1) atidžiai išklausyti Klientą, parodyti dėmesį veidu ir kūnu (pavyzdžiui, linktelėjimu);
2) prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę; papildomus, patikslinančius klausimus
užduoti nepertraukiant Kliento;
3) Klientui pateikus daug įvairios informacijos, neaiškiai suformulavus klausimus ar
problemą, pasitikrinti bendrą supratimą, apibendrinant pateiktą informaciją ir gauti pritarimą, kad
Klientas suprastas teisingai.
 Jeigu Darbuotojas nustato, kad Įstaiga nekompetentinga išspręsti Kliento klausimą,
Darbuotojas turi nurodyti institucijos į kurią Klientas turėtų kreiptis duomenis (pagal situaciją reiktų
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nurodyti šiuos kontaktinius duomenis: įstaigos pavadinimą, adresą, bendrą telefono numerį, el. paštą),
tačiau esant Kliento pageidavimui, Darbuotojas privalo prašymą (skundą) priimti127.

3.3. Informacijos teikimas, konsultavimas
 Darbuotojas informaciją teikia ar konsultuoja tik gerai išsiaiškinęs Kliento kreipimosi
priežastį.
 Darbuotojas informaciją teikia dalimis, išskirdamas svarbiausius dalykus, nuolat stebi, ar
Klientas supranta jam teikiamą informaciją, informacijos teikimo būdas gali būti keičiamas
atsižvelgiant į Kliento poreikius.
 Darbuotojas, komunikuoja aiškiai, konkrečiai, tiksliai perteikia reikalo esmę. Informacija
Klientui turi būti pateikiama taip, kad jos nebūtų galima interpretuoti dviprasmiškai.
 Konsultuodamas Klientą, Darbuotojas turi:
1) priimti prašymus, skundus ir kitus dokumentus. Priimant prašymą, Darbuotojas turi
patikrinti, ar pateikti visi dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus – paprašyti Klientą
pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Įstaiga pati gauti negali;
2) konsultuoti Klientą Įstaigos veiklos klausimais, glaustai pateikiant esminę informaciją apie
galimus sprendimus, kurie gali patenkinti Kliento poreikius;
3) atsakyti į Kliento klausimus;
4) Klientui išsakius abejones ar pateikus klaidingą nuomonę apie Įstaigos teikiamas paslaugas,
vykdomas procedūras, turi suteikti teisingą informaciją, paneigiančią Kliento abejones.
 Esant poreikiui, rekomenduojama Darbuotojui savo iniciatyva pateikti Klientui informaciją
apie įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimus, susijusius su Klientui aktualiu klausimu.
 Jei Kliento klausimo sprendimas reikalauja papildomų Kliento veiksmų, Darbuotojas turi
informuoti, kokius veiksmus Klientas turi atlikti.
 Aptarnaudamas Klientus, Darbuotojas turi vadovautis „vieno langelio“ principu. Jei
Darbuotojas neturi kompetencijos ar įgaliojimų išspręsti Kliento klausimo vietoje, esant galimybei,
iškviečiamas tokias kompetencijas ar įgaliojimus turintis Darbuotojas arba sudaroma galimybė
išdėstyti reikalo esmę raštu.
 Darbuotojas turi pasitikslinti ar Klientas gavo atsakymą į savo klausimus ir ar pateiktą
informaciją suprato.
 Būtina užtikrinti, kad Klientas gautų reikiamą informaciją, todėl, esant būtinybei, Klientas
gali būti aptarnautas per vertėją. Tokiu atveju Klientas turi pasirūpinti vertėjo dalyvavimu (nebent

127

Pastaba. Ši Standarto nuostata turi būti suderinta su „vieno langelio“ principo taikymu.
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specialistas supranta ir gali aptarnauti Klientą norima kalba), o susitikimo laikas gali būti suderinamas
iš anksto.

3.4. Papildomos aktualios informacijos pateikimas
 Aptarnavęs Klientą, Darbuotojas turi informuoti apie aktualias Įstaigos teikiamas
paslaugas, kitus būdus gauti asmeninę informaciją ir (arba) pasiūlyti informacinę medžiagą
(lankstinukas, skrajutė, informacija el. būdu ar kt.). Įstaigos vadovybė nustato prioritetus, kokią
aktualią informaciją Darbuotojai turi pateikti Klientams, keisti informaciją ir jos periodiškumą.

3.5. Pokalbio pabaiga


Atsisveikindamas su Klientu, Darbuotojas turi:

1) pasiteirauti kokių Klientas turi papildomų klausimų;
2) padėkoti (jei tinka situacijai);
3) mandagiai atsisveikinti;
4) neskubinti Kliento – leisti jam ramiai susidėti daiktus, dokumentus.

3.6. Aptarnavimo prioritetai, eilių valdymas
 Aptarnavimo metu prioritetas skiriamas tiesioginiam aptarnavimui prieš aptarnavimą kitais
kanalais. Jei suskamba telefonas ar kita elektroninių ryšių priemonė, ateina žinutė ar laiškas, jie
nepertraukia tiesioginio aptarnavimo. Jei skambančiu telefonu (ar kita elektroninių ryšių priemone)
niekas kitas atsiliepti negali ir nėra įdiegtos automatinio sekretoriaus programėlės, tuomet
Darbuotojas tiesioginio aptarnavimo metu, atsiprašęs Kliento, atsiliepia telefonu (ar kita elektroninių
ryšių priemone), susitaria dėl pokalbio perkėlimo paaiškinęs, kad šiuo metu užimtas, ir grįžta prie
tiesioginio aptarnavimo.
 Darbuotojas nutraukia tiesioginius ir kitus pokalbius su kolegomis, vadovais, kitais
asmenimis iš karto, atėjus Klientui.
 Darbuotojas, aptarnaudamas Klientus ar būdamas Klientų aptarnavimo vietoje nekalba
telefonu (ar kita elektroninių ryšių priemone) asmeniniais reikalais.
3.7. Klientų su negalia aptarnavimas
 Darbuotojas, suteikdamas paslaugas Klientams, turintiems negalią, bendrauja taip pat, kaip
su visais Klientais – pagarbiai, nedemonstruojant gailesčio ar užuojautos.
 Darbuotojas suteikdamas paslaugą, kreipiasi ir kalba tiesiogiai ir su neįgaliuoju, ir su jį
lydinčiais asmenimis.
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 Darbuotojas pradžioje pokalbio (pasisveikinęs) trumpai ir aiškiai pasiteirauja ar Klientui
reikalinga pagalba (pavyzdžiui: patekti prie stalo, į kitą aukštą, pasiekti tam tikrus įrenginius)
Įstaigoje ir jei Klientas jos paprašo – paklausia kaip ji turėtų būti suteikta. Jei Klientas pagalbos
atsisako, Darbuotojas nesiūlo pagalbos pakartotinai.
 Darbuotojas, aptarnaudamas Klientą, judantį vežimėlio pagalba:
1)

žinodamas, kad bendravimas užtruks ilgiau nei keletą minučių, atsisėda ant kėdės, kad

galėtų būti viename akių lygyje su Klientu. Nesant tokios galimybės – atsistoja atokiau, kad Klientui
nereikėtų laikyti pakeltos galvos;
2) nestumia, neliečia, nesiremia ant vežimėlio neatsiklausęs Kliento;
3) norėdamas pasisveikinti su kitu asmeniu, nesilenkia, netiesia rankos per Klientą, sėdintį
vežimėlyje;
4) jeigu Klientui reikalinga pagalba, Darbuotojas paklausia kaip tai atlikti (pavyzdžiui: už
kurios vežimėlio dalies galima paimti, kaip kilstelti – veidu ar nugara į priekį);
5) jei į Įstaigą kreipėsi asmuo, lydintis neįgalųjį, kuris turi visus reikiamus dokumentus
aptarnavimui, tačiau neįgalus Klientas likęs už Įstaigos ribų (pavyzdžiui, laukia automobilyje),
Darbuotojas, atlikęs visus reikiamus veiksmus aptarnavimui, jei reikalingas Kliento parašas, kartu su
lydinčiu asmeniu nueina iki Kliento ir įteikia dokumentus pasirašyti.
 Darbuotojas,

aptarnaudamas

Klientą,

besinaudojantį

ramentais

ar

kitomis

pagalbinėmis judėjimo priemonėmis:
1) neima Kliento už rankų (jos reikalingos pusiausvyrai išlaikyti);
2) prisitaiko prie Kliento judėjimo tempo, lipant laiptais – lipa vienodu ritmu, neskubina
Kliento nei žodžiu nei kūno kalba.
 Darbuotojas aptarnaudamas Klientą, turintį klausos sutrikimą:
1) išsiaiškina kaip Klientui būtų patogu bendrauti (gestų kalba, užrašant ar kalbant);
2) nenaudoja gestų kalbos, jei jos gerai nemoka;
3) aiškiai artikuliuoja žodžius, neužsidengia veido ir burnos (neprigirdintieji dažnai skaito
burnos ir lūpų judesius), nešaukia (klausos aparatas gali iškraipyti garsus), žiūri tiesiai į Klientą, kalba
trumpais, aiškiais sakiniais su pauzėmis tarp jų. Prieš pradedant naują temą, išlaiko pakankamą pauzę,
kuri padeda Klientui susiorientuoti. Perdėtai negestikuliuoja;
4) nepertraukia kalbančio Kliento, neužbaigia Kliento pradėto sakinio, nespėlioja užstrigusių
žodžių – pagarbiai laukia;
5) pokalbyje dalyvaujant keliems asmenims, kalba po vieną;
6) paprašo Kliento pakartoti svarbią informaciją, tokiu būdu Darbuotojas užsitikrina, kad
Klientas išgirdo ir teisingai suprato;
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7) Klientui atvykus su vertėju, kalba ir kreipiasi į klausos negalią turintį Klientą, pasiteirauti
kur jis pageidauja, kad sėdėtų vertėjas.
 Darbuotojas suteikdamas paslaugą Klientui, turinčiam regos negalią (aklumas arba
stiprūs regos sutrikimai):
1) pirmas prisistato Klientui (pavyzdžiui, „Laba diena, esu Vardenė (-is) Pavardenė (-is), <...>
specialistas“);
2) kalba, žiūri ir kreipiasi į Klientą, o ne į lydinčius asmenis;
3) apibūdina pokalbio erdvę (pavyzdžiui „Priešais Jus yra kėdė, o stalas – iš dešinės“);
4) nepalieka Kliento vieno, iš anksto apie tai jam nepranešęs, supranta, kad Klientui svarbi
žodinė informacija;
5) palydėdamas trumpai apibūdina supančią erdvę (pavyzdžiui, „priėjome prie laiptų, dešinėje
yra porankis“);
6) informuoja aiškiai žodžiu apie pokalbio ir (arba) paslaugos suteikimo pabaigą.

3.8. Elgesys suklydus
 Pastebėjęs klaidą, Darbuotojas nedelsdamas turi imtis visų reikalingų priemonių klaidai
ištaisyti. Prireikus, praneša Klientui ir atsiprašo už savo ar kolegos padarytą klaidą bei informuoja,
kaip ir per kurį laiką klaida bus ištaisyta.
 Jei apie padarytą klaidą informuoja Klientas, Darbuotojas turi dėmesingai išklausyti,
padėkoti už padarytą pastabą (pavyzdžiui: „Ačiū už pastabą“, „Gerai, kad pasakėte“), atsiprašyti
Kliento už padarytą klaidą (ne tik už savo, bet ir už kolegos), nedelsdamas imtis reikalingų priemonių
klaidai ištaisyti. Jei klaida negali būti ištaisyta iš karto, Darbuotojas turi informuoti Klientą, kokių
bus imtasi priemonių klaidai ištaisyti ir per kiek laiko tai bus padaryta.

4. BENDRAVIMAS SU KLIENTU DIRBANT NUOTOLINIU BŪDU
4.1. Klientų aptarnavimas telefonu (taikoma skambinant ir kitomis elektroninių ryšių
priemonėmis)128
 Pokalbis turėtų būti trumpas, dalykiškas ir malonus – šypsena ir teigiamas nusistatymas
juntami balso intonacijoje.
 Įstaigos Darbuotojas, skambindamas Klientui, turi:

Pastaba. Bendraujant vaizdo skambučiu, taikomi Standarto reikalavimai, skirti aptarnavimo aplinkai, Darbuotojo
išvaizdai ir aplinkai.
128
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1) prieš skambinant Klientui apgalvoti pokalbio tikslą, susidaryti pokalbio planą ir pasiruošti
visą reikalingą informaciją;
2) stengtis, kad skambučio garso signalas skambėtų ne per trumpai, bet ir ne per ilgai – jei
Klientas neatsiliepia po 5 laukimo signalų, skambutis nutraukiamas;
3) mandagiai pasisveikinti ir prisistatyti: aiškiai ištarti savo užimamas pareigas, vardą,
pavardę ir Įstaigos pavadinimą;
4) įsitikinti, kad kalbama su Klientu, kuriam skambinama (jei pašnekovas neprisistato,
įvardinamas jo vardas ir pavardė). Jeigu paskambinta klaidingam adresatui, būtina mandagiai
atsiprašyti;
5) paklausti, ar Klientui tuo metu patogu kalbėti (pavyzdžiui, „Ar galite skirti keletą minučių
pokalbiui?“). Jei Klientas užsiėmęs, reikia paklausti, kada galima paskambinti (pavyzdžiui,
„Atsiprašau, kada galėčiau paskambinti Jums dar kartą?“);
6) trumpai ir tiksliai pasakyti, kokiu tikslu skambinama (jeigu Klientas atsako, kad gali
kalbėtis);
7) pokalbio pabaigoje apibendrinti priimtus susitarimus, suplanuotus veiksmus ar pan.;
8) padėkoti už skirtą laiką;
9) palinkėti geros dienos;
10) skambinti Klientui tik Įstaigos darbo metu.
11) jeigu pokalbis dėl techninių priežasčių nutrūko, perskambinti turėtų pokalbio iniciatorius;
12) jei Darbuotojui, kalbant su Klientu, suskamba asmeninis mobilus telefonas, Darbuotojas
privalo nutildyti skambutį ir tęsti pokalbį.
 Pokalbio metu Darbuotojas turėtų vengti:
1) pokalbį pradėti žodžiais „Jus trukdo <...>“, „Kaip sekasi?“ ir pan.;
2) skambinti Klientui kelis kartus iš eilės teiraujantis vis naujos informacijos arba tikslinant
jo duomenis.
 Jei skambinantį Klientą reikia sujungti su kitu Darbuotoju:
1) pirmiausia pasiteiraujama Kliento sutikimo. Pasakomas padalinio pavadinimas,
įvardinamas Darbuotojas, su kuriuo Klientas kalbės toliau (pavyzdžiui, „Sujungsiu Jus su skyriaus
vedėja (-u) Vardene (-iu) Pavardene (-iu), direktorės pavaduotoja (-u) Vardene (-iu) Pavardene (-iu)“
ir pan.);
2) Darbuotojui, su kuriuo bus sujungtas Klientas, esant techninėms galimybėms, perduodama,
kokiu klausimu kreipiamasi, pradėto pokalbio esmė, skambinančiojo vardas, pavardė, jei reikia, kiti
reikalingi duomenys;
3) jei kito Darbuotojo, su kuriuo mėginama sujungti Klientą tuo metu nėra, turi būti
užrašomas skambinusio asmens vardas, pavardė, kontaktinis numeris, skambučio laikas, klausimo
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esmė ir pažadama Klientui, jog kitas Darbuotojas jam paskambins. Grįžus Darbuotojui, su kuriuo
buvo bandoma sujungti Klientą, perduodama ši informacija;
4) Darbuotojas, kuriam skambutis peradresuotas, turi pasisveikinti su Klientu vardu,
prisistatyti, pasitikslinti Kliento poreikį ir tęsti pokalbį (pavyzdžiui, „Laba diena. Esu <...> (pareigos,
vardas). Mano kolegė minėjo, kad (perfrazuojama tai, kas buvo išgirsta). Kaip suprantu <...>?“).
 Asmeninio Darbuotojo telefono numerio be Darbuotojo sutikimo Klientui teikti negalima.
 Jeigu skambina Klientas:
1) Darbuotojas turi atsiliepti visą dieną Įstaigos darbo laiku;
2) Darbuotojas turi atsiliepti ne vėliau kaip prieš trečią skambutį (pageidautina), išskyrus
Darbuotojus, kurie tuo metu aptarnauja Klientą;
3) Darbuotojas turi prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas Įstaigos, savo pareigas ir
pavardę;
4) į skambinančio pasisveikinimą atsakoma „Laba diena“, „Labas rytas“, „Labas vakaras“.
Pasisveikinant draudžiama vartoti trumpinius, pavyzdžiui, vietoj „Laba diena“ vartoti „Laba“;
5) kalbėti reikia taisyklinga lietuvių kalba, įtikinamai, ramiai, vartoti mandagius kreipinius,
pavyzdžiui: „Jūs“, galima „Gerbiamasis“, „Gerbiamoji“. Tęsiant pokalbį, Darbuotojas turi paklausti,
kuo jis gali būti naudingas Klientui, ar kitaip parodyti savo dėmesį (pavyzdžiui, „Kuo galėčiau būti
naudingas?“, „Klausau Jūsų“, „Kuo galėčiau padėti?“). Darbuotojas turi būti mandagus, net ir tuo
atveju, kai Klientas kalba pakeltu tonu, leisti jam pasisakyti. Darbuotojas, aptarnaudamas Klientą,
turi atidžiai jį išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą. Papildomų klausimų Klientui
galima užduoti tik tuomet, kai Klientas baigia kalbėti ar padaro pauzę;
6) jei klientas daug kalbėdamas tolsta nuo sprendžiamo klausimo (padidintas asmenis kalbinis
aktyvumas, noras pabendrauti ir išsilieti, negebėjimas išlikti orientuotu į situaciją ir Darbuotoją, su
kuriuo bendraujama) arba kartojasi dėstydamas tas pačias mintis ir toldamas nuo esmės (asmeninė
mąstymo specifika, nesiorientavimas į pokalbio tikslus), taip pat tęsia pokalbį, užduodamas vis tuos
pačius, jau atsakytus klausimus, sąmoningai siekdamas konfrontacijos, darbuotojas turi prisiimti
pokalbio valdymo iniciatyvą ir profesionaliai nutraukti kliento kalbėjimą, nesukeldamas jam
diskomforto: a) pozityviai interpretuodamas situaciją (pavyzdžiui: „teisingai Jūs pastebėjote“ arba,
„taip, girdžiu, kad Jūs suprantate reikalą“. Nenaudotinas negatyvaus interpretavimo variantas „Jūs
kalbate ne ta tema“ arba „nutraukiu jus“, „patylėkite“, „Jūs kalbate ne į temą“), b) perima pokalbio
vedimą ir pokalbį veda link tikslo, sprendimo, paslaugos, užduodamas tinkamus klausimus,
nukreipdamas temą tikslo kryptimi);
7) Darbuotojas turi aiškiai ir tiksliai atsakyti į Kliento klausimus, prireikus laiko išsamiam
atsakymui parengti, jei įmanoma, tiksliai nurodyti kito pokalbio laiką arba pasiūlyti perduoti
atsakymą

kita

komunikacijos

priemone.

Jeigu
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Darbuotojas,

aptarnaujantis

Klientus,

nekompetentingas atsakyti į Kliento pateiktą klausimą, jis turi rekomenduoti kompetentingo Įstaigos
Darbuotojo, kuris galės Klientui atsakyti, kontaktinį numerį ar su juo, esant galimybėms, sujungti;
8) jeigu kalbant reikia paprašyti, kad Klientas palauktų (reikia laiko surasti informaciją ir
panašiai), turi būti paklausiama Kliento, ar jis gali palaukti, ir glaustai paaiškinamos priežastys. Jei
įmanoma, turi būti nurodoma, kiek maždaug reikės palaukti. Reikia sulaukti Kliento atsakymo ir
padėkoti, kad jis sutiko laukti;
9) bendraujant, pokalbiui su Klientu būtina skirti visą dėmesį, stengtis, kad nebūtų jokių
trukdžių:
9.1) nedirbti kompiuteriu, išskyrus atvejus, kai tai būtina teikiant paslaugą;
9.2) negalima šiurenti popieriaus, valgyti, klausytis įjungto radijo ar televizoriaus, čiaudėti ar
kosėti į telefono ragelį (mikrofoną);
9.3) bendravimo metu kalbėti nekeliant balso, aiškiai ir raiškiai, vengti emocionalių žodžių,
nevartoti žargono;
10)

Darbuotojas turi įsitikinti, kad Klientui buvo suteikta visa jį dominanti informacija.

Baigiantis pokalbiui, rekomenduojama pasiteirauti, ar atsakyta į visus Kliento klausimus;
11) atsisveikinant su Klientu, Darbuotojas turi išlaikyti pozityvią balso intonaciją ir sulaukti,
kol Klientas pirmas užbaigs skambutį.
 Esant techninėms galimybėms:
1) paskutinę darbo dieną, prieš planuojamą nebuvimą darbe, Darbuotojas turi peradresuoti
savo skambučius jį pavaduojančiam Darbuotojui;
2) Darbuotojas, kuris aptarnauja Klientą priimamajame, neatsiliepdamas, skambutį
peradresuoja tam kolegai, kuris tuo metu yra laisvas – pirmenybė teikiama Klientui, atvykusiam į
priimamąjį. Jeigu visi Darbuotojai aptarnauja Klientus, turi būti išjungiamas skambančio telefono (ar
kitos elektroninių ryšių priemonės) garsas;
3) jei skamba bendradarbio, kurio šiuo metu nėra darbo vietoje, darbo telefonas (ar kita
elektroninių ryšių priemonė), Darbuotojas turi perimti skambutį arba atsiliepti jo telefonu
(elektroninių ryšių priemone);
4) Klientui paskambinus į Įstaigą nedarbo laiku, pagal galimybes turi būti įjungiamas įrašytas
pranešimas: „Šiuo metu mes nedirbame, konsultacija telefonu (ar kitomis elektroninių ryšių
priemonėmis) teikiama darbo dienomis Įstaigos darbo laiku, kurį galite rasti interneto svetainėje
www.<...> [adaptuojant Standartą įrašyti Įstaigos interneto svetainės adresą“].
4.2. Klientų aptarnavimas, atsakant į elektroninius laiškus
 Darbuotojas, rašydamas Klientams elektroninius laiškus ar atsakydamas į Klientų
paklausimus, turi:
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1) laiško ir (arba) atsakymo temai naudoti aiškią ir nesudėtingą temos eilutę, kuri tiksliai
nurodo elektroninio laiško esmę;
2) rašyti taisyklinga lietuvių kalba, rašant visada laikytis bendrų struktūros ir turinio
reikalavimų;
3) pasisveikinti ir kreiptis į Klientą pagarbiais kreipiniais: „Laba diena, gerb. Vardeni
Pavardeni“ arba „Laba diena, p. Vardeni Pavardeni“, „Sveiki, gerb. Vardeni“ arba „Sveiki, p.
Vardeni“ ir panašiai. Po pasisveikinimo ar kreipinio dedamas kablelis arba šauktukas. Pasirinkus
kablelį, pirmasis laiško žodis pradedamas mažąja raide;
4) rašyti dalykine kalba, trumpais sakiniais. Išlaikyti oficialų stilių, vengiant nereikalingų
sakinių. Vengti specifinių terminų, dalykinio žargono, familiarumo (šypsenėlių, mažybinių žodelių ir
pan.);
5) rašyti tik tai, kas būtina, svarbu;
6) suskirstyti tekstą pastraipomis pagal prasmę. Rekomenduojama, kad vienoje eilutėje būtų
ne daugiau nei 70 ženklų, o turinys tilptų į 12 eilučių; taip pat rekomenduojamas ne mažesnis negu
10 teksto šrifto dydis, naudojama „Times New Roman“ ar „Palemonas“.
7) rašyti naudojant didžiąsias ir mažąsias raides. Draudžiama rašyti vien didžiosiomis
raidėmis. Norint pažymėti svarbesnes teksto dalis, galima naudoti paryškintąjį šriftą;
8) ruošiant atsakymus į bendro pobūdžio Klientų paklausimus, naudoti Įstaigos duomenų
bazėse pateiktą informaciją;
9) parašius laišką ir (arba) atsakymą, perskaityti, įsitikinti, kad laiškas ir (arba) atsakymas
parašytas tinkamai, mandagiai atsisveikinti ir nurodyti savo rekvizitus, kurie turi atitikti Įstaigos
patvirtintus reikalavimus.
 Kliento elektroninio pašto adresą perduoti kitiems galima tik Klientui sutikus. Jei laiško
gavėjas pagal kompetenciją yra kita įstaiga, laiškas persiunčiamas tai įstaigai, kartu informuojamas
ir laiško siuntėjas. Elektroninio pašto adresu kreipiamasi tik tuo atveju, jeigu šis adresas įgytas tiesiai
iš adresato arba yra viešai skelbiamas. Jeigu adresas įgytas iš trečiųjų asmenų, pirmose laiško eilutėse
prisistatoma ir pranešama, iš kur sužinotas adresas.
 Klientui asmens duomenys elektroniniu paštu neteikiami, išskyrus atvejus, kai pats
Klientas išreiškia sutikimą.
 Paskutinę dieną prieš planuojamą nebuvimą darbe (pavyzdžiui: atostogas, komandiruotes
ir pan.) Darbuotojas turi nustatyti automatinį elektroninio pašto atsakymo šabloną, informuojantį,
kiek laiko nebus darbe ir į ką Klientas galėtų kreiptis darbo klausimais. Automatinio elektroninio
pašto atsakymo šablono pavyzdys:
„Laba diena,
dėkoju už laišką. Aš būsiu (esu) išvykęs iki <...> (data). Jūsų laišką perskaitysiu grįžęs.
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Prireikus skubios pagalbos, prašome kreiptis į (Vardenis, Pavardenis, pareigos, tel. numeris
ir el. pašto adresas).
 Darbuotojas, gavęs kitiems Įstaigos Darbuotojams skirtą Kliento laišką, turi nedelsiant jį
persiųsti adresatams ir informuoti Klientą.
4.3. Klientų konsultavimas pokalbiuose internetu (angl. chat)129
[adaptuojant Standartą šį skyrių galima išbraukti, jeigu Įstaigoje Klientai nekonsultuojami
internetiniu pokalbiu]
 Darbuotojas, konsultuodamas Klientą pokalbiu internetu, turi:
1) aptarnauti Klientus eilės tvarka;
2) pasisveikinti „Laba diena“, „Labas rytas“, „Labas vakaras“, „Sveiki“. Pasisveikinant
draudžiama vartoti trumpinius, pavyzdžiui, vietoj „Laba diena“ vartoti „Laba“;
3) rašyti taisyklinga lietuvių kalba, įtikinamai, vartoti mandagius kreipinius. Darbuotojas turi
būti mandagus, net ir tuo atveju, kai iš Kliento pusės juntamas nepasitenkinimas, leisti jam pasisakyti.
Darbuotojas, aptarnaudamas Klientą pokalbiu internetu, turi įsigilinti į Kliento paklausimą, prireikus
paprašyti patikslinti klausimą. Papildomų klausimų Klientui galima užduoti tik tuomet, kai Klientas
baigia rašyti ar padaro pauzę;
4) rašyti dalykine kalba, išlaikyti oficialų stilių, vengiant nereikalingų sakinių. Vengti
specifinių terminų, dalykinio žargono, familiarumo (šypsenėlių, mažybinių žodelių ir pan.);
5) rašyti naudojant didžiąsias ir mažąsias raides. Draudžiama rašyti vien tik didžiosiomis
raidėmis;
6) aiškiai ir tiksliai atsakyti į Kliento klausimus;
7) baigiant pokalbį, padėkoti Klientui už bendravimą ir mandagiai atsisveikinti „Geros
dienos“, „Gero savaitgalio“, nepaisant to, kad Klientas rašė norėdamas pasiskųsti ar pareikšti
pretenzijas. Darbuotojas padėkoja Klientui už pareikštą pastabą, pretenziją, pavyzdžiui, „Ačiū, kad
informavote“;
8) Jei klientas padėkoja Darbuotojui už paslaugą, į ją reikia atsakyti taip pat padėka, pozityviu
pastebėjimu ar palinkėjimu (Klientas „ačiū“ – Darbuotojas „ačiū, kad kreipiatės“, „malonu“,
„lauksime kitą kartą“, „džiaugiamės būdami naudingi“, „malonu padėti“). Netinkamas elgesys –
nevartotinas atsakymas į padėką „prašau“ arba „prašom“, ypač viršesniojo tonu;
9) atsisveikinant su Klientu, Darbuotojas turi išlaikyti pozityvumą ir sulaukti, kol Klientas
pirmas palieka pokalbį. Jei Klientas neaktyvus daugiau nei 5 min., Darbuotojas gali baigti pokalbį
informuodamas Klientą, kad turėdamas daugiau klausimų jis gali pradėti pokalbį iš naujo.

129

Pastaba – taikoma tik Įstaigose naudojančiose Klientų konsultavimą internetiniu pokalbiu.
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 Jeigu pokalbis internetu dėl techninių priežasčių nutrūko, pokalbį iš naujo turėtų pradėti
pokalbio iniciatorius.
4.4. Bendravimas su Klientais Įstaigos socialinio tinklo paskyroje130
[adaptuojant Standartą šį skyrių galima išbraukti, jeigu Įstaiga neturi socialinio tinklo
paskyros]
 Įstaigos socialinio tinklo paskyroje paprastai Klientams teikiama bendrojo pobūdžio
informacija, tačiau gali būti vykdomas ir platesnis aptarnavimas, atsižvelgiant į Įstaigos politiką,
vidaus aprašus, taisykles ir tvarkas.
 Kai į pranešimą Įstaigos socialinio tinklo paskyroje Įstaiga gauna replikas, retorinius
klausimus, neigiamus komentarus, atsakingas asmuo turi imtis priemonių apsaugoti Įstaigos įvaizdį,
mažinti tokios informacijos srautą, įvertinus jo pobūdį, kilmę, tikslus.

5. SUDĖTINGŲ APTARNAVIMO SITUACIJŲ VALDYMAS
Susidarius sudėtingai situacijai, Darbuotojui keliama užduotis – išspręsti situaciją taip, kad
būtų ne tik išsaugotas, bet ir sustiprintas bendradarbiavimas su Klientu.

5.1. Elgesys esant techniniams gedimams
 Esant programinės įrangos darbo sutrikimams ar kitiems techniniams gedimams,
Darbuotojas turi registruoti problemą, informuoti asmenis, atsakingus už programinės įrangos darbą,
ir tiesioginį vadovą (ar jį pavaduojantį asmenį), o pastarasis imtis priemonių sklandžiam darbo
užtikrinimui.
 Darbuotojas turi atsiprašyti Kliento už techninius nesklandumus, trumpai apibūdinti
susidariusią situaciją, nurodyti tolesnę aptarnavimo eigą arba pasiūlyti susisiekti jam patogiu kitu
metu. Jei Klientui reikėjo palaukti, pašalinus techninius gedimus, tęsdamas aptarnavimą, Darbuotojas
turi padėkoti už laukimą.

5.2. Pretenzijos bei skundai
 Jei Klientas pateikia pretenzijas žodžiu, Darbuotojas privalo ramiai išklausyti, padėkoti ir
pademonstruoti supratimą (pavyzdžiui, „Dėkojame už pastabas, suprantu Jūsų nepasitenkinimą“ ir
pan.). Darbuotojas turi stengtis išsiaiškinti konkrečias pretenzijos ar skundo priežastis ir, esant

130

Pastaba – taikoma tik Įstaigose naudojančiose Klientų konsultavimą „Facebook“ paskyrą.
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galimybei, išspręsti bendraujant žodžiu (jei reikia, pasikviečiant kompetentingą kolegą). Kitais
atvejais pasiūlyti Klientui pretenziją ar skundą pateikti raštu.
 Jei Klientas pateikia skundą raštu, dokumentas užregistruojamas Įstaigoje, Kliento
pageidavimu, galima padaryti skundo pirmo lapo kopiją su žyma „Gauta“ (jei skundas pateiktas
popieriniu formatu). Darbuotojas turi informuoti Klientą, kokiu būdu ir per kiek laiko bus atsakyta į
skundą.
[adaptuojant Standartą šį skyrių galima pateikti nuorodas į Įstaigoje patvirtintą skundų
nagrinėjimo tvarką (jeigu yra) arba kitas aktualias tvarkas ir (arba) atlikti kitas reikiamas
integracijas]
5.3. Konfliktinių ir sudėtingų situacijų valdymas
 Iškilus konfliktui, Darbuotojas turi išlaikyti ramybę ir Kliento saugumo jausmą bei
išsiaiškinti Kliento nusiskundimo priežastį.
 Esant konfliktinei situacijai Įstaigos patalpose, kuriose yra ir kitų, su konfliktu nesusijusių
asmenų, Darbuotojas turėtų pakviesti Klientą į nuošalią, neviešą, atskirą patalpą. Tokiu būdu
parodomas dėmesys Klientui, netrikdomi su konflikto situacija nesusiję aplinkiniai.
 Darbuotojas, atidžiai, nepertraukdamas ir rodydamas pagarbą turi išklausyti Kliento
nusiskundimą, tiksliai išsiaiškinti kuo jis skundžiasi.
 Darbuotojas turi pasitikslinti nusiskundimo priežastį, jei reikia užduoti papildomus
klausimus, pakartoti ką išsakė Klientas, paprašydamas patvirtinti ar teisingai suprato ką Klientas
išsakė. Reaguojant į nusiskundimus ir juos sprendžiant toliau taikomi „5.2. Pretenzijos ir skundai“
dalies nuostatos.
 Jei Kliento pretenzijos yra nepagrįstos, Darbuotojas turi Klientui pasakyti, kad supranta jo
situaciją ir pateikti pagrįstus argumentus bei nurodyti priežastis, dėl kurių Kliento pretenzijų negalima
patenkinti.
 Jei Klientas nuo pat pokalbio pradžios reikalauja pakviesti vadovą, Darbuotojas siekia
išsiaiškinti priežastį („Mano pareiga Jums padėti, pasakykite kas nutiko?“). Darbuotojas, išsiaiškinęs
priežastis ir supratęs, kad vadovo buvimas nebūtinas, kad išspręsti nusiskundimus gali pats
Darbuotojas, apie tai pasako Klientui ir pasiūlo sprendimą. Vadovas informuojamas, kai Klientas
kategoriškai atsisako kalbėti su Darbuotoju arba, kai nepakanka Darbuotojo kompetencijos konflikto
sprendimui bei Darbuotojo siūlomi sprendimai netenkina Kliento.
 Jeigu Kliento reikalavimai viršija Darbuotojo įgaliojimus arba kompetenciją, arba jei
Klientas kategoriškai atsisako bendrauti, į pagalbą kviečiamas tiesioginis vadovas arba jį
pavaduojantis asmuo (jeigu aptarnaujama telefonu (ar kita elektroninių ryšių priemone), Klientui
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pageidaujant jis gali būti sujungtas su tiesioginiu vadovu; taip pat aptarnavimas gali būti nutrauktas
informuojant Klientą, kad jam paskambins tiesioginis vadovas).
 Tais atvejais, kai tiesioginio vadovo nėra galimybės pakviesti, nurodomas tiesioginio arba
kitų vadovų priėmimo tvarka ir laikas arba registruojamas Kliento skundas ir (arba) prašymas ir
perduodamas atsakingiems Darbuotojams. Klientui paaiškinama tolimesnė nusiskundimo
nagrinėjimo tvarka ir terminai.
 Jei Klientas elgiasi nepagarbiai, įžeidinėja Darbuotoją, grasina ar yra pagrįstų įtarimų, kad
Klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, psichotropinių ar kitų svaiginančių
medžiagų ir dėl šios priežasties Klientui neįmanoma tinkamai suteikti paslaugos, Darbuotojas ramiai
ir pagarbiai informuoja Klientą, kad aptarnavimas gali būti nutrauktas, o prireikus – tiesiog nutraukti
paslaugos teikimą, pokalbį.
 Jei Klientas jaučiasi blogai, Darbuotojas pasiūlo vandens ir pasiteirauja ar iškviesti greitąją
medicinos pagalbą.

6. ĮSTAIGOS
ŽINIASKLAIDA

ĮVAIZDŽIO

KŪRIMAS

IR

BENDRAVIMAS

SU

 Darbuotojas, bendraudamas su Klientu, Įstaigą visuomet pristato pozityviai, akcentuoja
teigiamus aspektus, pagarbiai atsiliepia apie kolegas.
 Pastebėjęs kolegos klaidą, atsiprašo aptarnaujamo Kliento ir apie klaidą praneša kolegai,
negirdint jo Klientui. Draudžiama išsakyti kritinių pastabų bendradarbiams, girdint Klientams.
 Darbuotojas Įstaigą, kurią atstovauja, apibūdina kaip patikimą Įstaigą, kuri tinkamai vykdo
įstatymus bei užtikrina kokybišką bei profesionalų Klientų aptarnavimą.
 Darbuotojas nereiškia asmeninės nuomonės apie bet kokią valstybės institucijų ar Įstaigos
vykdomą politiką, nekritikuoja jų veiklos, girdint Klientui.
 Klientų akivaizdoje Darbuotojai nekalba asmeniniais klausimais, nekritikuoja Klientų.
 Jei Klientas nepagarbiai kalba apie Įstaigą ir, aiškinantis jo negatyvios nuomonės
priežastis, toliau išsako neigiamo turinio informaciją ir pateikia kaltinimus (pavyzdžiui, „Jums
visiems čia niekas nerūpi“ ir pan.), Darbuotojas išklauso, gilinasi, rodo tikrą dėmesį, padėkoja už
nuomonę „Dėkoju už išsakytą nuomonę“. Tais atvejais, kai Kliento paklausus apie nepasitenkinimą
sukėlusias priežastis, Klientas pereina prie konkrečios situacijos,

Darbuotojas remiasi

rekomendacijomis, pateiktomis šio standarto skyriuje „5.3. Konfliktinių ir sudėtingų situacijų
valdymas“.
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 Jeigu Darbuotojai pastebi žiniasklaidos atstovus filmuojant, jie, pirmiausia puoselėdami
įstaigos įvaizdį, mandagiai, ramiai, pozityviai ir pagarbiai bendrauja su šiais svečiais, pasiūlo palydėti
ir (arba) nukreipia pas vadovą. Nepriimtini veiksmai tokioje situacijoje: konfliktuoti, griežtai drausti
filmuoti, gąsdinti.
 Jei privatūs asmenys, Įstaigos Klientai ima, įrašinėti garsą ir (arba) vaizdą aptarnavimo
metu, Darbuotojai, puoselėdami Įstaigos įvaizdį, mandagiai ir ramiai aptarnauja toliau (laikantis
požiūrio – mes juk neturime ko slėpti) (jei tai nesusiję su konfidencialia informacija). Jeigu tokiomis
aplinkybėmis, lankytojas bando provokuoti konfliktą, „demaskuoti“, viešai „pričiupti“, apkaltinti,
Darbuotojo siekis išlikti ramiam ir inicijuoti taikų dalykišką pokalbį, spręsti lankytojo klausimą ar
nukreipti jį kitur. Nepriimtini veiksmai šioje situacijoje: „bėgti“ nuo situacijos, teisintis ir gintis,
kaltinti kitus, gėdinti, bartis, reikalauti nutraukti garso ar vaizdo įrašo darymą ir pan.
 Jei privatūs asmenys, Klientai įstaigoje ima, įrašinėti garsą ir (arba) vaizdą patalpose, kur
yra kitų Klientų, Darbuotojas ramiai ir mandagiai jį įspėja, kad kiti asmenys nėra davę sutikimo būti
filmuojami arba įrašomi ir dėl to Klientas turėtų nustoti tai daryti, atsižvelgdamas į jų teises.
 Jei žiniasklaidos atstovai ar privatūs reportažų filmuotojai užduoda įvairius su
tiesioginėmis Darbuotojo pareigomis nesusijusius klausimus, Darbuotojas elgiasi ramiai ir maloniai,
tačiau neatsakinėja į juos, kantriai apgailestaudamas ir komentuodamas savo įgaliojimų ribas:
„Apgailestauju, nesu įgaliotas atsakyti į šiuos klausimus“, „Apgailestauju, nesu įgaliotas komentuoti
šio turinio“. Darbuotojas ramiai ir maloniai nukreipia lankytojus pas įgaliotus bendrauti šiais
klausimais asmenis (atstovas spaudai, vadovas) – „su jumis šiais klausimais ir (arba) temomis
įgaliotas bendrauti Pavardenis V., aš jus palydėsiu“.
 Apie įvykius, susijusius su informaciją fiksuojančiais asmenimis, Darbuotojas informuoja
savo tiesioginį vadovą, kuris toliau informuoja Įstaigos vadovą (jam nesant – jį pavaduojantį asmenį)
ir atsakingą už Įstaigos išorinę komunikaciją Darbuotoją.
 Apie žiniasklaidos atstovų paklausimus Įstaigoje informuojamas atsakingas už išorinę
komunikaciją Darbuotojas. Jis taip pat profesionaliai komunikuoja žiniasklaidai kitų Darbuotojų
parengtus atsakymus į klausimus.
_______________________
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PAVYZDINIO KLIENTŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO SEKTORIAUS
ĮSTAIGOSE STANDARTO PRIEDAI (elgesio rekomendacijos-šablonai)
Priedas Nr. 1. Klientų aptarnavimo telefonu rekomendacijos
Pokalbio telefonu eiga
 Prieš pakeldama (-as) ragelį atsiriboju nuo aplink vykstančių įvykių ir atsiliepiu trumpai ir
raiškiai.
 Kalbu maloniu balso tembru ir vidutiniu balso stiprumu.
 Su Klientu kalbu mandagiai, neskubiai: stengiuosi nepertraukti, išklausyti, tačiau
kontroliuoju pokalbį ir jo trukmę taikliais klausimais.
 Tam, kad Klientas jaustų, kad jo ne tik klausau, bet ir gilinuosi į tai, ką jis pasakė, naudoju
aktyvaus klausymo metodus. Siekdama (-as) kuo tiksliau išsiaiškinti Kliento pageidavimus, užduodu
klausimus, pakartojus svarbiausias pašnekovo frazes, mintis, padarau išvadas ir apibendrinimus,
pavyzdžiui: „Ar teisingai supratau, kad?“; „Tai, Jūs norėtumėte sužinoti?“. Klientui kalbant įterpiu
žodelius „taip“, „suprantu“, bet būtinai tyliau, nei jis kalba ir neįkyriai, nepertraukiant.
 Aiškiai ir išsamiai atsakau į konkrečius Kliento klausimus.
 Jeigu atsakyti į Kliento klausimus reikia daugiau laiko, papildomos informacijos ar kolegos
pagalvos, pasiūlau Klientui paskambinti jam vėliau. Iš anksto susitariu su Klientu dėl skambučio
laiko, ir savo pažadą ištęsiu.
 Jeigu kalbėdama (-as) telefonu tikslinuosi informaciją, būtinai komentuoju savo veiksmus,
kad Klientas žinotų, kas vyksta.
 Pokalbio pabaigoje trumpai apibendrintu, kas buvo kalbėta ir, jei reikia, pasakau, kokie bus
tolesni veiksmai.
 Niekada nepadedu ragelio neatsisveikinusi (-ęs). Padėkoju už skambutį, palinkiu geros
dienos ar vakaro ir pakviečiu Klientą kreiptis, jei kiltų dar klausimų.

Neprofesionalu ir nenaudotina
 Atsiliepdama (-as) nesakau: „alio”; „klausau”; „kas čia skambina”.
 Nenaudoju pertarų ir bereikalingų žodžių: „nu”, „aha”, „jo”, „ta prasme”.
 Kalbėdama (-as) telefonu negeriu, nevalgau ir nekramtau kramtomosios gumos.
 Nesikratau atsakomybės: „tai ne mano klaida”; „aš tuo neužsiimu”; „aš to nežinau”.
 Nesielgiu perdėtai draugiškai, familiariai, nes Klientas – ne bičiulis. Nesikreipiu į pašnekovą
tik vardu, nepridėdama (-as) žodelio „pone” ar pan., netgi jei pats Klientas taip šneka.
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Skambutis Klientui
 Prieš skambinant apgalvoju pokalbio tikslą, susidarau pokalbio planą ir pasiruošiu visa
reikalingą informaciją.
 Skambindamas stengiuosi, kad telefonas skambėtų ne per trumpai, bet ir ne per ilgai – jei
Klientas neatsiliepia po 5 laukimo signalų, padedu ragelį.
 Paskambinusi (-ęs) visada mandagiai pasisveikinu ir prisistatau: aiškiai ištariu savo vardą,
pavardę, užimamas pareigas ir Įstaigą.
 Skambinant į mobilųjį telefoną visada paklausiu, ar pašnekovui tuo metu patogu kalbėtis:
„Ar galėtumėte trumpai pasikalbėti?”; „Ar galite skirti keletą minučių pokalbiui?”. Jei Klientas
užsiėmęs, paklausiu, kada galiu paskambinti: „Atsiprašau, kada galėčiau Jums paskambinti dar
kartą?”.
 Jei Klientas atsako, kad gali kalbėtis, tai nereiškia, kad jis turi daug laisvo laiko, todėl
trumpai ir tiksliai pasakau, kokiu tikslu skambinu ir kalbuosi tik apie esminius dalykus.
 Nemandagu skambinti anksčiau nei 8 val. ir vėliau nei 19 val. (išskyrus nelaimės atvejus).
Anksčiau ar vėliau skambinti tik tuo atveju, jei skambutis yra sutartas. [jeigu Įstaigoje yra specifiškiau
nustatytas darbo laikas, adaptuojant standartą galimą patikslinti šią rekomendaciją]
 Dalykiniais klausimais skambinu Įstaigos darbo metu.
 Pokalbio pabaigoje apibendrinu priimtu susitarimus, suplanuotus veiksmus ar pan.
 Padėkoju už man skirtą laiką ir palinkiu geros dienos ar vakaro ir užtikrinu Klientą, kad
prireikus, visada gali kreiptis.

Skambutis bendradarbiui
 Jeigu skambinu Įstaigos Darbuotojams vidiniu telefonu, prisistatau pasakydamas (-as)
vardą ir pareigas. [jeigu Įstaigoje nėra daug darbuotojų ir bendradarbiai tiksliai atpažįsta kas
skambina, adaptuojant standartą galimą išbraukti šią rekomendaciją]
 Įsitikinu, kad kalbu su tuo žmogumi, kuriam skambinu, įvardindamas jo vardą ir pavardę.
[jeigu Įstaigoje nėra daug darbuotojų ir bendradarbiai tiksliai identifikuoja kam skambina,
adaptuojant standartą galimą išbraukti šią rekomendaciją]
Priedas Nr. 2. Klientų aptarnavimo raštu rekomendacijos
Elektroninio pašto naudojimo taisyklės
 Laiško temai naudoju aiškią ir nesudėtingą temos eilutę, kuri tiksliai nurodo el. laiško esmę.
 Laiškus lietuvių kalba rašau lietuviškomis raidėmis.
 Rašau be klaidų.
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 Rašydama (-as) visada laikausi bendrų struktūros ir turinio reikalavimų.
 Visada pasisveikinu, nes laiškas, kuriame nėra pasisveikino, yra nemandagus.
 Sveikinuosi „laba diena, gerb., arba p.“ ir pan.
 Rašau dalykine kalba, trumpais sakiniais, išlaikydama (-as) oficialų stilių, vengdamas
nereikalingų terminų, dalykinio žargono, familiarumo (šypsenėlių, mažybinių žodelių ir pan.).
Elektroninio laiško dalys
 Laiško tema.
 Pasisveikinimas ir kreipinys.
 Turinys, laiške išdėstoma kreipimosi esmė.
 Atsisveikinimas, parašas ir kontaktai.
Rašymo struktūra
 Suskirstau tekstą pastraipomis pagal esmę.
 Stengiuosi, kad vienoje eilutėje būtų nei daugiau nei 70 ženklų, o laiško turinys tilptų į 12
eilučių.
 Rašau ir didžiosiomis, ir mažosiomis raidėmis. Nerašau vien didžiosiomis raidėmis, nes tai
interpretuojama kaip tono pakėlimas.
 Norimą išryškinti tekstą paryškinu arba parašau kursyvu.
 Skubėjimas nėra pasiteisinimas dėl sakinių nuotrupų ir neaiškų santrumpų. Trumpinius
naudoju tik tada, kai esu tikra (-as), kad laiško gavėjas galės teisingai juos iššifruoti.
 Parašiusi (-ęs) laišką jį perskaitau. Taip įsitikinu, kad laiškas parašytas tinkamai.
 Niekada nepamirštu atsisveikinti ir pasirašyti.
 Rašydama (-as) laiškus Klientams vadovaujuosi raštvedybos taisyklėmis, laiško pabaigoje
naudoju patvirtintą el. parašą ir Įstaigos logotipą.
 Siunčiant konfidencialią informaciją el. paštu laiško pabaigoje įterpiu rekomenduojamą
konfidencialumo tekstą.
 Išvykstant, ruošiantis atostogauti ar dėl kitos priežasties ketinant ilgiau nebūti darbo
vietoje, savo el. pašto dėžutėje palieku automatinę žinutę su pranešimu, kiek laiko negalėsiu atsakyti
į laiškus ir į ką Klientas galėtų kreiptis tuo metu.
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Priedas Nr. 3. Konfliktinių situacijų valdymo rekomendacijos
Kai susiduriu su konfliktinėmis situacijomis
 Vadovaujuosi principu, kad visos problemos išsprendžiamos, o bendravimas su Klientu yra
galimybė tobulėti.
 Įdėmiai, nepertraukdama (-as) išklausau Klientą, tiksliai išsiaiškinu kuo jis (ji) skundžiasi
(pavyzdžiui: „Gal galite detaliau paaiškinti situaciją“; „Ar teisingai supratau, kad <...>“).
 Pripažįstu Kliento požiūrį ir parodau, kad suprantu Klientą (pavyzdžiui: „Aš suprantu Jūsų
nepasitenkinimą“; „Suprantama, kad norite gauti kokybiškas paslaugas“).
 Atsiprašau ir padėkoju už išsakytą pretenziją ir pažadu viskuo pasirūpinti (pavyzdžiui:
„Apgailestauju, kad tai sukėlė Jums tiek nepatogumų“; „Atsiprašau, tai tikrai bus ištaisyta“).
 Pasitelkiu visas žinias, įgytas dirbant, mokantis, jeigu reikia, konsultuojuosi su kolegomis
ir vadovais.
 Jei leidžia aplinkybės, iš karto pasiūlau problemos sprendimą (pavyzdžiui: „Siūlau šį
klausimą spręsti <...>“; „Ar galime sutarti, kad <...>“; „Koks situacijos sprendimo būdas Jums būtų
priimtinas?“).
 Gaunu Kliento pritarimą pasiūlytam problemos sprendimui ir padėkoju, kad kreipėsi
(pavyzdžiui: „Ačiū, kad kreipėtės ir leidote mums išspręsti susiklosčiusią situaciją“ ar pan.).
 Jeigu Kliento reikalavimai viršija mano įgaliojimus arba kompetenciją arba jei Klientas
kategoriškai atsisako su manimi bendrauti, į pagalbą kviečiu savo tiesioginį vadovą.
 Kai problema sudėtinga, sprendimas nėra aiškus, o tiesioginio vadovo nėra darbo vietoje,
registruoju Kliento pretenziją ir pažadu perduoti atsakingiems kolegoms. Klientui aiškiai apibrėžiu
tolesnę klausimo nagrinėjimo tvarką ir terminus.
 Pasirūpinu, kad atsakingi Darbuotojai laiku pateiktų sprendimą dėl pretenzijos.
 Kai tik gaunu sprendimą, per vieną darbo dieną informuoju apie tai Klientą.
 Stengiuosi ne tik pateisinti, bet ir viršyti Kliento lūkesčius.
Konfliktą paaštrinantis elgesys
 Ginčijimasis, kaltinimai, kritika.
 Šiurkšti kalba.
 Agresyvus elgesys.
 Grasinimai.
 Noras pasirodyti viršesniam ar kompetentingesniam.
 Kliento pertraukinėjimas.
 Kliento skundų, priekaištų ir pretenzijų ignoravimas.
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Konfliktą paaštrinančios frazės
 „Nusiraminkite“.
 „Turite, privalote“.
 „Kodėl nesikreipėte anksčiau?“.
 „Jūs nesuprantate“; „Jūs nepasakėte“.
 „Slepiate“ (jei Klientas nepateikė kažkokios informacijos).
 „Aš įsitikinusi (-ęs), kad Jūs“.
 „Nešaukite ant manęs“.
 „Negalime, neišeina, nežinome“.
Tinkamas elgesys padeda valdyti konfliktą
Iškilus konfliktui, vadovaujuosi šia schema:

Atidžiai išklausau Klientą, rodau dėmesį, klausiu, gilinuosi į situaciją
• Pasakau: „prašau prisėsti, tuoj pat viską išsiaiškinsime. Gal galite detaliau paaiškinti
situaciją?“.
• Išklausau iki galo, kontroliuoju savo emocijas.
• Bendrauju su Klientu viename akių lygyje.
• Jei mus skiria užtvara, pasitraukiu nuo jos.

Atsiprašau
• „Atsiprašau už sukeltus nepatogumus“.
• „Apgailestauju, kad taip nutiko“.
• „Suprantu Jus, tai tikrai nemaloni situacija“.

Sukonkretinu nepasitenkinimą
• „Jei teisingai supratau Jus“.
• „Norėčiau pasitikslinti, ar teisingai supratau problemos esmę?“.
• Kalbu ramiu balsu.

Siūlau sprendimus
•
•
•
•

Siūlau keletą argumentuotų sprendimo būdų: „Šis sprendimo būdas padės, o šis <...>“
Vengiu žodžių – „negalime padaryti, nedarome“. Sakau, ką galime padaryti.
Kantriai bendrauju, jei Klientas nepatenkintas.
Jei nežinau, kaip išspręsti problemą, paprašau kolegų pagalbos.

Sutariu su Klientu dėl abiem pusėms priimtino sprendimo
• Apibendrinu Klientui priimtino varianto sprendimą.
• Pasiteirauju ar Klientas neturi papildomų klausimų.
• Atsisveikinu.
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Priedas Nr. 4. Patarimai emocijų ir streso valdymui
 Stebiu ir atkreipiu dėmesį į savo kūno reakcijas. Pajutęs įsitempiančius įvairių kūno dalių
raumenis, dažnesnį kvėpavimą, širdies plakimą, suprantu, ir sau įsivardinu, kad mano kūnas praneša
apie patiriamą stresą bei emocijas – pyktį, baimę, nerimą, įtampą.
 Stengiuosi suvaldyti šias emocijas per dėmesio sutelkimą į kvėpavimą, kvėpavimo dažnio
reguliavimą (lėtai įkvėpinant ir dar lėčiau iškvėpinant); esant galimybei – įtempiu raumenis ir juos
lėtai atleidžiu įsijausdamas ir įsisąmonindamas kaip pamažu atsipalaiduoja raumenys (sugniaužiu
kumščius ir lėtai juos atleidžiu; pakeliu aukštyn pečius, įtempiu raumenis ir lėtai juos nuleidžiu;
įtempiu veido raumenis ir juos atpalaiduoju).
 Stebiu savo mintis, keliamus reikalavimus sau ir asmenims, susijusiems su konkrečia
situacija, užduodu sau klausimus: Ar mano lūkesčiai sau ir kitiems realūs? Ar pakankamai objektyviai
įvertinu situaciją, nepervertinu ir nenuvertinu jos kai kurių aspektų?
 Darbo dienoje svarbu rasti laiko atsipalaidavimui – pertraukų metu skiriu laiko fizinei
veiklai, bendravimui su kolegomis ar kitais asmenimis, stengiuosi atsipalaiduoti.
 Su kolegomis palaikau draugiškus, malonius santykius. Pastebėjęs įsitempusį, nerimaujantį
kolegą, esant galimybei, parodau jam draugišką dėmesį.
 Vengiu viskuo nepatenkintų ir nuolat besiskundžiančių kolegų. Suprantu, kad esant
sunkumams, turiu kreiptis į asmenis, atsakingus ir galinčius spręsti susiklosčiusias problemas, o ne
švaistyti laiką niekur nevedantiems pokalbiams.
 Suprantu, kad tik pats būdamas ramus, galiu nuraminti kitą.
 Žinau, kad mūsų emocijos priklauso nuo minčių ir situacijos vertinimo, prasmės
priskyrimo. Tą pačią situaciją pasistengus įvertinti iš skirtingų perspektyvų, galiu sumažinti patiriamą
stresą ar netgi jo išvengti bei nesukelti jo kitiems asmenims.
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