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Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Valstybės tarnybos įstatymas, kuriuo numatoma pereiti nuo 

dalinai centralizuotų prie pilnai centralizuotų konkursų ir atrankų į valstybės tarnybą organizavimo. Tai 

reiškia, kad jeigu nuo 2013 m. atrankos prasidėdavo centralizuotu bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų 

tikrinimu Valstybės tarnybos departamente (VTD) ir baigdavosi interviu konkrečioje institucijoje ar įstaigoje, 

tai nuo naujojo įstatymo įsigaliojimo už visą atrankų organizavimo ir vykdymo procesą bus atsakingas VTD, 

kuris į atrankos procedūras įtrauks atitinkamų institucijų ir įstaigų atstovus bei ekspertus.  

Kodėl toks pokytis yra numatomas? 

Kaip teigiama aiškinamajame akte dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIIIP-1596 - XIIIP-1608, dalinai 

centralizuota, daugiapakopė atrankų sistema yra sudėtinga ir: „..neleidžia užtikrinti atrankos proceso 

skaidrumo, efektyvumo, negarantuoja geriausių kandidatų atrinkimo į pareigas valstybės tarnyboje, be 

to, daro pačią valstybės tarnybą nepatrauklią jauniems specialistams“.  Akte išryškinamos tokios 

pagrindinės problemos kaip: „… į atrankas nepritraukiama pakankamai kvalifikuotų kandidatų, atrankos 

metodai nepritaikyti įvertinti kandidato kompetencijas ir gebėjimus, atrankos komisijos narių 

kompetencijos dažnai yra nepakankamos“. Akte aiškinama, kad būtent šios priežastys ir lemia tai, jog į 

valstybės tarnybą ateina vis mažiau pretendentų, o išeinančiųjų skaičius auga bei pateikia skaičius, kurie 

rodo, jog nuo 2014 iki 2016 metų vidutinis unikalių pretendentų skaičius vienam konkursui sumažėjo 

dvigubai, o skaičius tarnybą palikusių savo noru išaugo daugiau nei 20%: 

 

Valstybės tarnybos departamentas 2017 m. taip 

pat atliko apklausą, kurioje dalyvavo 634 

respondentai. Rezultatai parodė, jog didžioji dalis 

konkursų dalyvių manė, kad bendrai konkursai, 

kuriuose jie dalyvavo, buvo nešališki ir sąžiningi. 

Tačiau tik apie pusė respondentų (54 proc.) 

nurodė pasitikintys                                                              

konkursų organizavimu įstaigose. 

Kokie pagrindiniai centralizacijos uždaviniai? 

Apžvelgus problematiką, galima apibendrinti, kad pagrindiniai centralizuotos atrankos uždaviniai yra: 

 Užtikrinti maksimalų atrankų proceso skaidrumą ir nešališkumą bei veiksmingiau užtikrinti 
Konstitucijos 33 straipsnyje įtvirtintos teisės piliečiams lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos 
Respublikos valstybinę tarnybą.  

 Pritraukti pakankamai kvalifikuotų pretendentų 



 Garantuoti geriausių kandidatų atrinkimą į pareigas 

 Užtikrinti tinkamą komisijos narių kompetenciją 

 Pritaikyti tinkamus metodus pretendentų kompetencijoms ir gebėjimams tikrinti 

Objektyvus, kompetencijomis grįstas pretendentų vertinimas 

Perėjimas prie pilnai centralizuotų atrankų procesų suteikia galimybę įgyvendinti septynioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos 2016 m. gruodžio 13 d. Seimo nutarimu Nr. XIII-82, 254 

punkto „Siekiant, kad valstybės tarnyba būtų patraukli, moderni, depolitizuota ir efektyvi, bus įdiegta 

kompetencijomis grįsta valstybės tarnybos sistema, kurioje valstybės tarnautojų atranka, jų veiklos 

vertinimas, karjera bus siejami su konkrečioms pareigoms nustatytų kompetencijų turėjimu“ ir 264 punkto 

„Diegsime naujus personalo valdymo įrankius, kurie leis įstaigų vadovams efektyviai valdyti 

personalą, siekti geriausių įstaigų veiklos rezultatų“  nuostatas. Kaip matome, Vyriausybės programa 

iškelia labai aiškius vertybinius tikslus: patraukli, moderni, depolitizuota ir efektyvi valstybės tarnyba. Siekis 

didinti patrauklumą valstybės tarnyboje nurodomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 

įgyvendinimo plane, 3.4 kryptyje “Kompetencijos valstybės valdymo srityje kėlimas”, 3.4.1 darbe 

„Patrauklumo valstybės tarnyboje didinimas, pertvarkant atrankos, ugdymo ir motyvavimo sistemas“.  

Kaip turėtume suvokti patrauklumą atrankų kontekste? 

Patrauklumas gali būti aiškinamas kaip asmens (ne)noras dirbti valstybės tarnyboje, tai, kas traukia ar 

kas atgraso nuo pretendavimo į valstybės tarnautojo poziciją ir tolimesnę karjerą joje. Tai tarnybos 

konkurencingumas, prestižas, o atrankų kontekste - gebėjimas ne atgrasyti, o pritraukti kompetentingus 

asmenis ir sukurti gerą patirtį atrankų procese. Gerą patirtį? Kodėl turėtume stengtis gertinti pretendentų 

patirtį atrankų procese? 

➢ Nes renkasi ne tik darbdavys, bet ir pretendentai; 

➢ Nes labai kompetentingus asmenis yra sunku pritraukti; 

➢ Nes norime, kad tinkami pretendentai pakartotinai dalyvautų atrankose ir ateityje; 

➢ Nes norime, kad pretendentai skleistų pozityvias žinutes apie atrankų procesus ir skatintų kitus 
dalyvauti; 

➢ Nes tai, kaip pretendentai suvokia savo patirtį atrankoje, daro įtaką darbo patrauklumui, 
pasitikėjimui savimi, orumui ir savo vertės suvokimui. 

Kokiomis vertybėmis yra paremta centralizacija? 

Apibendrinus atskirus dokumentus, galima teigti, kad atrankų procesai turi remtis šiomis vertybėmis: 
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