
 

Pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais  

pilotinio bandymo planas  
 

Ar situacija, kuomet realybė neatitinka to, ką buvote suplanavę jums yra pažįstama? Ar kada teko nemaloniai nustebti, 

kuomet įvykdytas planas atnešė kitokių rezultatų nei tikėjotės ir jeigu galėtumėte situaciją pakartoti, antrą kartą daug 

ką darytumėte kitaip? Deja, antro karto ne visada sulaukiame. Todėl tokias progas reikia susikurti patiems - ištestuoti 

planą ir mokytis iš klaidų mokomojoje aplinkoje. To ir siekiama šiuo pilotiniu. 

 
Kontekstinė informacija: 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai, valstybės tarnautojai bus atrenkami 

centralizuotai. Tai reiškia, kad jeigu nuo 2013 m. pretendentų vertinimas prasidėdavo centralizuotu bendrųjų ir 

vadovavimo gebėjimų tikrinimu Valstybės tarnybos departamente (VTD) ir baigdavosi pokalbiu konkrečioje institucijoje 

ar įstaigoje jau be VTD atstovų dalyvavimo, tai nuo naujosios įstatymo redakcijos įsigaliojimo, už konkurso būdu 

vykdomų atrankų (toliau - atranka) ir atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimą ir vykdymą bus 

atsakingas VTD, kuris į atrankos procedūras įtrauks atitinkamų institucijų ir įstaigų atstovus.  

 
VTD bus atsakingas už atrankų vykdymą ir geografiškai nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. VTD duomenimis, atrankos 
ne Vilniaus mieste 2017 m. sudarė 38% visų skelbimų. Kadangi kelionės į ir iš Vilniaus, kur įsikūręs VTD, pareikalautų 
papildomų laiko ir finansinių kaštų, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše (toliau – 
Aprašas) yra numatoma pretendentų vertinimą atlikti telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Pasirinkus šią alternatyvą, 
pretendentai būtų kviečiami atvykti į atranką organizuojančią įstaigą, o VTD atstovai prisijungtų per nuotolį, vaizdo 
skambučio pagalba. Tai yra nauja praktika atrankų į valstybės tarnybą organizavime, kurią šiuo pilotiniu tyrimu siekiama 
ištestuoti. 
 
Pilotinį bandymą vykdysime remdamiesi kompetencijomis grįsta valstybės tarnybos atrankos sistema, t. y. tikrinsime 
bendrąsias, vadybinės ir lyderystės bei profesines kompetencijas pagal 2014 metais parengtą valstybės tarnautojų 
kompetencijų modelį (4 priedas). Taip pat naudosime struktūrizuotą pareigybės aprašymą (1 priedas). 
 

Pilotinio tikslai: 

1. Išbandyti pretendentų vertinimą komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais, naudojant Skype verslui 

programą vaizdo skambučių transliacijai.  

2. Surinkti ir įvertinti grįžtamąjį ryšį iš pretendentų ir komisijos narių apie telekomunikacijų galinių įrenginių 

naudojimo vertinime priimtinumą. 

3. Įvertinti pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais tinkamumą, galimybes ir 

apribojimus. 

4. Parengti procedūrines ir technines rekomendacijas dėl telekomunikacijų galinių įrenginių (Skype verslui 

programos susitikimo transliacijai) naudojimo pretendentų vertinimo komisijoje. 

 

Numatomi pilotinio rezultatai:  

1. Praktiškai išbandytas pretendentų vertinimas komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais, naudojant 

interviu ir namų darbų užduoties vertinimo metodus. 

2. Surinkti ir įvertinti atsiliepimai iš pretendentų ir komisijos narių apie telekomunikacijų galinių įrenginių 

naudojimo vertinime priimtinumą. 

3. Identifikuotos pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais metu galinčios kilti 

procedūrinės ir techninės grėsmės. 

4. Parengtos procedūrinės ir techninės rekomendacijos dėl telekomunikacijų galinių įrenginių (Skype verslui 

programos vaizdo skambučio transliacijai) naudojimo pretendentų vertinime komisijoje. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7e222700e7e311e894a78279b4c56611?jfwid=-7x1beo0v8


 

Pilotinis konkursas: Personalo skyriaus vedėjas (-a) 

 

1. Įstaiga: Kauno miesto savivaldybės administracija 

 

2. Vertinimo komisija: 

a. Įstaigos atstovas  

b. VTD atrankos specialistas  

c. VTD atrankos specialistas  

 

3. Pretendentai: 

d. Privačiame sektoriuje dirbantys personalo vadovai 

e. Dabartiniai valstybės tarnautojai, įstaigų personalo skyriaus darbuotojai (žiūrėti darbotvarkę) 

 

4. Kiti vertinimo eigoje dalyvaujantys asmenys: 

f. Koordinatorius – Rūta Komskienė, „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė 

g. Įstaigų atstovai, kviečiami stebėti pilotinio tyrimo vykdymą 
 

 

Darbotvarkė 

 
VERTINIMO DIENA 
2019-01-11 d., penktadienis 

Laikas Veiksmas Vieta Pretendentas 

13:00-
13:20 

Vertinimo komisija prisijungia prie 
vaizdo konferencijos, sutikrinamas 
vaizdas ir garsas, pasiruošiama 
vertinimui 

Kauno m. savivaldybės 
administracijos atstovai - savo 
patalpose, VTD specialistai - savo 
patalpose 

- 

13:20-
14:00 

Interviu 40 min (2 min procedūrų 
pristatymas + 35 min interviu + 3 min 
balų rašymas) 

Visos trys šalys prisijungia per 
vaizdo skambutį: pretendentas - iš 
sau patogios vietos, Kauno m. 
savivaldybės administracijos 
atstovai - iš savo patalų, VTD 
specialistai - iš savo patalpų 

Privačios atrankų 
įmonės įkūrėjas,  
konsultantas 

 

14:00-
14:55 

Interviu ir n.d. pristatymas 55 min. (2 
min procedūrų pristatymas + 5 min 
n.d. pristatymas + 10 min komisijos 
klausimams dėl n.d. + 35 min interviu 
+ 3 min balų rašymas) 

Pretendentas atvyksta į Kauno m. 
savivaldybės administracijos 
patalpas, VTD specialistai prisijungia 
per vaizdo skambutį 

Privačios įmonės 
personalo skyriaus 
direktorius, šiuo 
metu ieškantis 
darbo 
 

14:55-
15:50 

Interviu ir n.d. pristatymas 55 min. (2 
min procedūrų pristatymas + 5 min 
n.d. pristatymas + 10 min komisijos 
klausimams dėl n.d. + 35 min interviu 
+ 3 min balų rašymas) 

Pretendentas atvyksta į VTD 
patalpas, Kauno m. savivaldybės 
atstovai jungiasi per vaizdo 
skambutį 

Personalo 
departamento 
direktoriaus 
pavaduotoja, 
valstybės 
tarnautojas 

15:50-
16:10 

Protokolų pildymas, aptarimas Kauno m. savivaldybės 
administracijos atstovai - savo 
patalpose, VTD specialistai - savo 
patalpose 

- 

 
  



 

Vertinimo metodikos 
 

1. Namų darbų užduotis 
 

INSTRUKCIJOS PRETENDENTAMS 

 

Prašome perskaityti žemiau pateiktą atvejį ir atlikti užduotį.  

 

Atvejis: 

Kauno miesto savivaldybės administracijoje nuo 2016 m. sausio 1 d. personalas sumažėjo beveik perpus, 

134 pareigybėmis. Šiuo metu įstaigoje taip pat vyksta optimizavimo procesai - užduočių persiskirstymas 

tarp padalinių, pareigybių mažinimas/didinimas skirtinguose padaliniuose. Institucijoje neretai susiduriama 

su informacijos sklaidos tarp padalinių stoka, komandinio darbo trūkumu. Administracijos direktorius 

kreipiasi į jus prašydamas pateikti siūlymus, kaip pagerinti komunikaciją ir komandinį darbą tarp padalinių.  

 

Užduotis:  

Parenkite veiksmų planą, komunikacijos ir komandinio darbo tarp padalinių gerinimui. Pristatykite (žodžiu), 

kokio rezultato ir kokiais veiksmais sieksite. Veiksmo plano žodžiu pristatymui vertinimo komisijoje bus 

skiriamos 5 min. 

 

UŽDUOTIES VERTINIMO GAIRĖS VERTINTOJAMS 

 

Vertinamos kompetencijos: 

 

- ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS - geba atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių 

tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus. 

- STRATEGINIS POŽIŪRIS - tikslus suderina su valstybės prioritetais, įvertina platesnį kontekstą, numato 

ateities galimybes ir geba jomis pasinaudoti. 

 

Vertinimo gairės: 

- Analizuoja ir įvertina problemą / situaciją (mastas, pobūdis, priežastys). Įvardija, kokias taikys 
diagnostines priemones. 

- Analizuoja ir įvertina galimybes, kaip galima pagerinti komunikaciją ir komandinį darbą tarp padalinių.  
- Taiko kompleksines priemones problemai spręsti. Įvardija bent 4 priemones, pvz.:   

• Mokymai vadovams. Mokymai pirmiausia reikalingi padalinių vadovams, kad įsivertinti, kokie šiuo 
metu yra komunikacijos trukdžiai, kur galima tobulėti. Taip pat yra reikalinga ieškoti to, kas padalinius 
vienytų - diegti bendrą suvokimą apie strateginius įstaigos tikslus ir jų siekimo būdus, darbuotojų 
vaidmenį tikslų siekime. 

• Mokymai personalui. Susitarimas dėl bendrų tikslų ir jų siekimo būdu turėtų būti filtruojamas į 
padalinių vidų, atskiroms darbuotojų grupėms, apibendrinant visos komandos suvokimą. 

• Reguliarių susirinkimų steigimas, jų turinio peržiūrėjimas, pvz. susitarti dėl susitikimų vedimo 

taisyklių ir jų laikymosi; įvesti tiesioginę reikšmingų susitikimų transliaciją darbuotojams; 

susirinkimo vedėjo rolę reguliariai pavesti vis kitam susirikimų dalyviui, taip skatinant įsitraukimą ir 

komunikacijos kompetencijos ugdymą. 



 

• Išvažiuojamieji mokymai. Aplinkos pakeitimas, atsitraukimas nuo darbinių rūpesčių padėtų 

perkrauti komandą ir suteiktų galimybę geriau pažinti vieni kitus, sustiprinti orientaciją į bendrą 

tikslą. 

• Projektų valdymo įrankio darbų progresui sekti įvedimas arba turimo įrankio galimybių išnaudojimo 

peržiūrėjimas. 

• Atvirų durų politikos skatinimas. 
- Planuoja pasikeitusios padėties dėl komunikacijos ir komandinio darbo tarp padalinių stebėseną.  

 

3.  Interviu 
 

Struktūruoto interviu metu pretendentams užduodami iš anksto parengti, vertinimo komisijos narių 
patvirtinti, svarbiausias kompetencijas ir gebėjimus tikrinantys klausimai. Interviu metu komisijos nariai gali 
užduoti tikslinamuosius klausimus. Vertinimo klausimų sąrašas: 
 

KOMUNIKACIJA - geba bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirinkdamas įvairias bendravimo priemones, 
užtikrindamas informacijos perteikimą bei supratimą. 

1. Prisiminkite atvejį, kuomet jums reikėjo užmegzti darbinius santykius su kita įstaiga ar įmone. Kaip 
jūs to siekėte? 

2. Pateikite pavyzdį, kuomet jums reikėjo inicijuoti svarbaus jums/jūsų vadovaujamam padaliniui 
probleminio klausimo svarstymą.   

 
STRATEGINIS POŽIŪRIS - tikslus suderina su valstybės prioritetais, įvertina platesnį kontekstą, numato 
ateities galimybes ir geba jomis pasinaudoti. 

3. Papasakokite vieną personalo valdymo iniciatyvų, kuri reikšmingai prisidėjo prie įstaigos tikslų 
įgyvendinimo. 

4. Pateikite pavyzdį, kuomet Jums reikėjo prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, kurios institucijai buvo 
strategiškai svarbios.  

VEIKLOS VALDYMAS - nustato veiklos prioritetus, organizuoja ir koordinuoja veiklą, užtikrindamas tikslų 
įgyvendinimą. 

5. Pateikite pavyzdį, kuomet nustatėte tikslą darbuotojui (padaliniui). Kaip užtikrinote užduočių 
atlikimo ir rezultatų pasiekimą?  

 
KONFLIKTŲ VALDYMAS - geba išspręsti konfliktus: nuraminti emocijas, išsiaiškinti konflikto priežastis, rasti 
sprendimus. 

6. Prašau prisiminkite ir papasakokite atvejį, kuomet suvaldėte sudėtingą konfliktą. Ko ėmėtės, kad jį 
suvaldytumėte?  

7. Įsivaizduokite, jog į Jus kreipiasi vieno padalinio vadovas, prašydamas padėti išspręsti konfliktinę 
situaciją. Pavaldinys yra įtariamas pažeidimu, dėl kurio neprisipažįsta, bet ir nepaneigia atlikęs. 
Padalinio vadovas, praradęs pasitikėjimą, nori inicijuoti atleidimo procedūrą (darbuotojas išeiti iš 
darbo nesutinka, atsisako dirbti su padalinio vadovu ir atlikti jam pavestas funkcijas). Kaip jūs 
spręstumėte susidariusią situaciją? 

Priedai: 
 

1. Konkurso aprašymas  

2. Darbo ir įstaigos analizės klausimynas  

3. Konkurso protokolo forma 

4. Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis 

5. Atmintinė pretendentams 

6. Atmintinė vertinime dalyvaujantiems nuotoliniu būdu 



 

 

1 Priedas. Konkurso aprašymas 

KONKURSO APRAŠYMAS 

Skelbimo nr.: Pilotas 

Skelbimo data: 2018-12-27 

Konkursą organizuojanti 
įstaiga: 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

Pareigos: Personalo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) 

 

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 

2018 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. 1-pilotas 

 

Pareigybės aprašymas: 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 
1. Pareigybės grupė – skyriaus vedėjas 
2. Pareigybės kategorija – . 
3. Pareigybės pavaldumas – savivaldybės administracijos direktoriui. 
 
II. VEIKLOS SRITIS 
 
4. Bendroji veiklos sritis:  
4.1. Personalo valdymas. 
 
III. FUNKCIJOS 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 



 

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis 
bei fiziniais asmenimis. 
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 
7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą. 
8. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.  
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.  
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba 
esant poreikiui apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.  
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba esant poreikiui vykdo struktūrinio 
padalinio veiklas.  
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba 
esant poreikiui rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.  
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba esant poreikiui 
rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 
14. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. 
16. Planuoja ir įgyvendina personalo valdymo politiką, organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą. 
17. Kartu su kitais struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių 
analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl valdymo procesų 
optimizavimo ir darbo tobulinimo. 
 
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
 
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 
18.1. Išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis arba jam prilygintas; 
18.2. Išsilavinimo laipsnis – bakalauras; 
18.3. Studijų sritis – socialinių mokslų studijų sritis; 
18.4. Studijų kryptis – viešojo administravimo kryptis; 
18.5. Darbo patirties sritis – personalo valdymo patirtis; 
18.6. Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai. 
Arba: 
18.7. Išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis arba jam prilygintas; 
18.8. Išsilavinimo laipsnis – bakalauras; 
18.9. Studijų sritis – socialinių mokslų studijų sritis; 
18.10. Studijų kryptis – teisės kryptis; 
18.11. Darbo patirties sritis – personalo valdymo patirtis; 
18.12. Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai. 
 
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 
19.1. Kalba - anglų; 
19.2. Kalbos mokėjimo lygis – B2. 
 
V. KOMPETENCIJOS 
 
20. Bendrosios kompetencijos: 
20.1. KOMUNIKACIJA 



 

20.2. ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS 
20.3. PATIKIMUMAS IR ATSAKINGUMAS 
20.4. ORGANIZUOTUMAS 
20.5. VERTĖS VISUOMENEI KŪRIMAS 
21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos: 
21.1. STRATEGINIS POŽIŪRIS 
21.2. VEIKLOS VALDYMAS 
21.3. LYDERYSTĖ 
22. Specifinė kompetencija: 
22.1. KONFLIKTŲ VALDYMAS 
 
 

Susipažinau 

________________________ 

(Parašas) 

________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

________________________ 

(Data) 

 

Pretendentų atrankos būdas: Interviu ir namų darbų užduotis 

Dokumentai, kuriuos būtina 
pateikti: 

Gyvenimo aprašymas (CV) 

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos 
forma 

Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu 

KONTAKTAI:  

Adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas 

Telefonas: 86 824 xxxx 

El. paštas: ruta.komskiene@kurklt.lt 

 
 

  

https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/55497


 

2 Priedas. Darbo ir įstaigos analizės klausimynas (užpildytas) 

 

Šis klausimynas yra skirtas išsiaiškinti pagrindinius konkrečiai pareigybei keliamus tikslus ir užduotis bei tai, kokių žinių, 

gebėjimų ir įgūdžių reikia sėkmingam jų įgyvendinimui. Klausimynu taip pat siekiama suprasti specifinį darbo įstaigoje 

kontekstą. Surinkta informacija bus naudojama atrankos kriterijams apibrėžti.  

KULTŪROS ANALIZĖ 

Įstaiga:  

Sprendimo priėmimas (Kiek darbuotojui (-ai) suteikiama laisvės priimti sprendimus? Kaip priimami 
sprendimai?) 

 

Problemų sprendimas (Kaip sprendžiamos problemos: tik išanalizavus situaciją ar intuityviai; greitai ar lėtai 
ir pan.?) 

 

Dalijimasis informacija (Kokia informacija dalijamasi? Kaip: formaliai/neformaliai; raštu/žodžiu; 
susirinkimuose/individualiai. Kada ir kokiais atvejais?) 

 

Darbo ritmas (Pastovus? Planuojamas? Chaotiškas? Intensyvus?) 

 

Atsakomybė (Kiek darbuotojui (-ai) suteikiama atsakomybės? Kam darbuotojas (-a) atsiskaito už atliktą 
darbą?) 

 

Darbo elgesys (Kiek darbe reikia rizikuoti ir kiek skatinama rizika? Kiek reikalingas kūrybiškumas, kad 
darbuotojas (-a) galėtų pasiekti iškeltus tikslus, atlikti pavestas užduotis? Ar reikalingas bendradarbiavimas, 
kiek jis skatinamas?) 

 

Bendravimas, santykiai (Koks bendravimas tarp kolegų: formalus ar draugiškas, hierarchinis ar lygiavertis? 
Atviras ar tiesus? Konfrontuojamasis ar prisitaikomasis ir pan.?) 

 

DARBO ANALIZĖ 

Pareigybė:  

Tikslas (Kokie tikslai keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (-ai)? Kokią naudą jis/ji turi sukurti? Kokio 
galutinio rezultato tikimasi?) 

 

Pagrindinės užduotys (Kokias užduotis turi atlikti darbuotojas (-a), kad pasiektų iškeltus darbo tikslus?) 

 

Sąveika (Su kuo bendraujama: su klientais (interesantais), vadovais, kolegomis, kitomis organizacijomis ir 
kt.? Kuo ši sąveika svarbi vykdant užduotis ir siekiant tikslų?) 

 

Žinios, gebėjimai ir įgūdžiai (Ką darbuotojas turi žinoti, mokėti ir sugebėti, kad sėkmingai vykdytų užduotis ir 
pasiektų keliamus tikslus? Ką galima išmokti įsidarbinus ir ką reikia mokėti jau prieš pradedant dirbti?) 
 

 

Asmeninės savybės (Kokios asmeninės savybės yra svarbios, kad darbuotojas (-a) sėkmingai vykdytų 
užduotis ir pasiektų keliamus tikslus?) 

 

Iššūkiai (Kokia, jūsų nuomone, yra sudėtingiausia šio darbo dalis? Su kokiais iššūkiais susiduriama?) 
 

 

Pasitenkinimas (Kokia, jūsų nuomone, yra maloniausia šio darbo dalis?) 
 

 

Ateities perspektyva (Kaip, jūsų nuomone, ši pareigybė kis ateityje?) 
 

 

  



 

3 Priedas. Konkurso protokolo forma 
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nutarimo Nr. 478  

redakcija 

 

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolo forma 
 

_ _______________________________________________________________________________  

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

KONKURSO PROTOKOLAS 

 

__________________ Nr.______ 

(data)         

____________________________ 

(sudarymo vieta) 

Konkurso komisijos, sudarytos  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________ , 

(įsakymo ar potvarkio, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris) 

posėdis įvyko ___________________, posėdžio pradžia ____________________________________ ,  

(data, datos) (nurodoma data, laikas) 

posėdžio pabaiga ___________________________________________________________________ . 

(nurodoma data, laikas) 

Komisijos pirmininkas _____________________ 

Komisijos sekretorius ______________________ 

Komisijos nariai:  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

Pakviesti ekspertai:  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

Konkurso stebėtojai:  

_ ________________________________________________________________________________   

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas: 

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________   

           

  



 

Pretendentai:  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

 

 

Stebėtojų registravimo lentelė 

 

Eil. 

Nr. 
Stebėtojo vardas ir pavardė 

Žyma apie dokumentų, 

nurodytų Aprašo 48 punkte, 

pateikimą 

Žyma apie pašalinimą iš 

konkurso, nurodant 

priežastį 

    

    

    

 

Konkurso vertinimo suvestinė lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Pretendento vardas ir 

pavardė 

Komisijos 

nariai 
Pokalbio balo 

vidurkis 

Praktinės 

užduoties balas ar 

balo vidurkis 

Bendra 

balų 

suma 

Konkurse 

užimta vieta 
     

           

           

           

           

 

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti konkurse, nurodant priežastį: 

_ ________________________________________________________________________________  

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo: 

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________  

 

Komisijos pirmininkas 

 

(parašas) (vardas ir pavardė)  

Komisijos sekretorius 

 

(parašas) (vardas ir pavardė) 

_________________ 
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redakcija 

 

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas  

_____________ konkurso protokolo Nr.  

(data) 

 

KONKURSO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Pretendento vardas ir 

pavardė 
Pokalbio įvertinimas balais 

Praktinės užduoties įvertinimas 

balais 

    

    

    

    

 

Komisijos narys _______________ 

(parašas) 

______________ 

(vardas ir pavardė) 

 

_________________ 

 

 

  



 

4. Priedas. Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis 
 
Pareigybės aprašyme nustatomi pareigybei keliamų gebėjimų atlikti tam tikrą veiklą, vadovaujantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių 
nuostatų visuma (toliau – kompetencijos), reikalavimai.  
Kompetencijos yra:  

I. Bendrosios 
II. Vadybinės ir lyderystės 

III. Specifinės 
IV. Profesinės 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENCIJA 
IR JOS APIBRĖŽTIS 

                                                        KOMPETENCIJOS INDIKATORIAI 

I. Bendrosios kompetencijos 

VERTĖS VISUOMENEI KŪRIMAS - 
Supranta valstybės tarnybos 
paskirtį, savo veikla ir siūlymais 
prisideda prie vertės visuomenei 
kūrimo. 
 

 Supranta ir geba paaiškinti, kaip jis, dirbdamas valstybės tarnyboje, kuria vertę visuomenei. 

 Parengia siūlymus, kaip tobulinti veiklą, kad ji geriau atitiktų viešąjį interesą ir valstybės tarnybos misiją. 

 Parengia pagrįstus siūlymus, kaip įstaigoje optimizuoti išteklių (materialiųjų, finansinių, žmogiškųjų ir kt.) naudojimą, 
atsižvelgdamas į optimizavimo poveikį rezultatams. 

 Priima sprendimus vadovaudamasis viešuoju interesu. 

 Atsižvelgdamas į visuomenės poreikius, inicijuoja visuomenei naudingus projektus, veiklą.   

 Užtikrina visuomenei naudingų iniciatyvų (projektų, veiklų) tęstinumą.   

ORGANIZUOTUMAS - Planuoja 
veiklą ir laiką, nusistato 
prioritetus, veikia 
neatidėliodamas. 

 Geba taikyti veiklos planavimo principus (išskaido tikslus, užduotis į sudėtines veiklos dalis, numato jų trukmę, 
eiliškumą, terminus ir pan.). 

 Geba organizuoti veiklą, orientuodamasis į prioritetinių užduočių vykdymą. 



 

  Siekdamas tikslų veikia atkakliai, nuosekliai („žingsnis po žingsnio“ artėja prie rezultatų, suranda įvairių būdų ir kelių 
numatytiems tikslams pasiekti). 

 Veiklai trukdančias problemas sprendžia neatidėliodamas. 

 Analizuoja veiklos organizavimo procesą ir siūlo pagrįstus sprendimus, kaip jį tobulinti. 

 Geba pakeisti veiklos prioritetus, atsižvelgdamas į besikeičiančią situaciją (t. y. analizuoja pokyčius ir į juos reaguoja 
laiku). 

PATIKIMUMAS IR 
ATSAKINGUMAS  - Vykdo 
įsipareigojimus, prisiima 
atsakomybę už veiklą ir rezultatus, 
jų gerinimą. 
 

 Įvykdo įsipareigojimus, prisiima atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą. 

 Prieš veikdamas, įvertina savo veiksmų ir / arba sprendimų poveikį aplinkai, kurioje veikia. 

 Užtikrina visos aktualios informacijos perdavimą vadovui, suinteresuotoms šalims, net kai informacija yra susijusi su 
problema (klaida, kitokia sudėtinga situacija ar pan.). 

 Prisiima asmeninę atsakomybę už klaidas ir nesėkmes bei iš jų mokosi. 

 Padeda kitiems įvykdyti jų įsipareigojimus, kai tokia pagalba būtina (t. y. prisiima atsakomybę už bendrą (padalinio, 
įstaigos) veiklą ir rezultatus). 

 Ieško veiklos tobulinimo galimybių, kad užtikrintų efektyvumo, rezultatų gerėjimą (t. y. nesitaiksto su nuostata, kad 
„yra gerai taip, kaip yra“, prisiima atsakomybę už tobulinimą). 

ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS - geba 
atlikti situacijos analizę – išskaidyti 
ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių 
tarpusavio ryšius, išskirti esminę 
informaciją, parengti pagrįstus 
sprendimus. 

 Geba išskaidyti situaciją (problemą, užduotį ar pan.) į atskiras sudėtines dalis. 

 Analizuodamas situaciją (problemą, užduotį ar pan.) geba išskirti esminę informaciją. 

 Geba nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp atskirų situacijos (problemos, užduoties ar pan.) dalių. 

 Pasirenka analizės būdus, priemones atsižvelgdamas į situacijos (problemos, užduoties ar pan.) pobūdį. 

 Įvertina kiekvieną siūlymo, idėjos aspektą, užtikrindamas, kad prieš priimant galutinį sprendimą, būtų įvertintos jų 
galimos pasekmės.   

 Remdamasis analizės rezultatais, geba parengti išsamias ir tikslias ataskaitas (išvadas, sprendimus, atsakymus ar pan.). 

KOMUNIKACIJA - geba bendrauti 
su asmeniu ir grupėje, 
pasirinkdamas įvairias 
bendravimo priemones, 
užtikrindamas informacijos 
perteikimą bei supratimą. 
 

 Geba aiškiai reikšti mintis, perteikti informaciją ir siekia būti suprastas. 

 Geba išklausyti ir suprasti kitus. 

 Geba pasirinkti bendravimo stilių (dalykinį, draugišką ar pan.), priemones ir aplinką (pokalbį telefonu ar tiesiogiai, 
formalų pranešimą raštu ar žinutę elektroniniu paštu, viešą ar individualų pokalbį ir pan.), atsižvelgdamas į situacijos ir 
pašnekovų charakteristikas, bendravimo tikslą. 

 Geba konstruktyviai prisidėti prie grupės diskusijų, susirinkimų vedimo. 

 Geba įtaigiai kalbėti viešumoje. 

 Bendraudamas geba sukurti ir išlaikyti dalykišką ir pozityvų emocinį santykį. 

II. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos 

STRATEGINIS POŽIŪRIS - tikslus 
suderina su valstybės prioritetais, 
įvertina platesnį kontekstą, 

 Žino su įstaigos veikla susijusius valstybės prioritetus, strateginius tikslus ir programas bei įstaigos indėlį juos 

įgyvendinant. 

 Geba suderinti padalinio ir / arba įstaigos tikslus su valstybės, kitų susijusių institucijų prioritetais, strateginiais tikslais. 



 

numato ateities galimybes ir geba 
jomis pasinaudoti. 

 Siekdamas didesnio efektyvumo, rezultatų, geba pritaikyti naujoves įstaigos veikloje (domisi gerąja kitų organizacijų 

patirtimi, naujovėmis už įstaigos ribų).   

 Inicijuoja pokyčius, siekdamas geresnio įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimo. 

 Įgyvendindamas įstaigai naudingus pokyčius (naujoves), geba užtikrinti jų tęstinumą. 

 Atsižvelgdamas į įstaigos vidaus ir išorės veiksnius, iš anksto numato įstaigai naudingas ateities galimybes bei inicijuoja 
susijusius strateginius sprendimus.   

VEIKLOS VALDYMAS - nustato 
veiklos prioritetus, organizuoja ir 
koordinuoja veiklą, užtikrindamas 
tikslų įgyvendinimą. 
 

 Planuodamas kasdienę padalinio ir /arba įstaigos veiklą, prioritetus nustato atsižvelgdamas į įstaigos strateginius 
tikslus, darbuotojų veiksmus nukreipia į prioritetus ir veiklą, kurie lemia nustatytų strateginių tikslų pasiekimą. 

 Numato veiklos būdus, metodus, užtikrinančius padalinio ar įstaigos tikslų pasiekimą ir užduočių atlikimą. 

 Geba organizuoti veiklą – paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvį, išteklius. 

 Geba koordinuoti atskirų veiklų vykdymą, užtikrindamas užduočių atlikimo, komunikacijos ir kitų veiksmų suderinimą. 

 Geba įvertinti tikslų pasiekimo progresą, vykdydamas veiklos stebėseną ir vertinimą 

 Su darbuotojais organizuoja veiklos aptarimo susitikimus, kuriuose apžvelgiami pasiekti rezultatai ir problemos, siekiant 
tobulinti esamus procesus. 

LYDERYSTĖ - pavyzdys kitiems, 
perteikia įstaigos viziją, misiją, 
tikslus ir įkvepia jų siekti, suteikia 
reikalingą emocinę paramą, 
įtraukia į sprendimų priėmimą, 
ugdo, sukuria pozityvią darbo 
aplinką. 

 Vadovas yra tinkamo elgesio pavyzdys (elgesys atitinka valstybės tarnybos vertybes, dirbdamas siekia maksimaliai 
atitikti veiklos standartus ir tikslus, kelia pasiekimų, rezultatų „kartelę“, korektiškai bendrauja ir pan.). 

 Perteikia darbuotojams misiją, viziją, tikslus ir įkvepia jų siekti. 

 Suteikia darbuotojams reikalingą emocinę paramą, sukuria pozityvų psichologinį klimatą. 

 Darbuotojus įtraukia į padaliniui, įstaigai svarbių sprendimų priėmimą. 

 Ugdo darbuotojus sukurdamas įvairias mokymosi ir tobulėjimo galimybes. 

 Geba motyvuoti darbuotojus, formuodamas į įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą įstaigos kultūrą. 

III. Specifinės kompetencijos: 

POLITINIS ĮŽVALGUMAS - 
teikiamus siūlymus grindžia 
nacionaliniu, regioniniu ar 
savivaldos lygmeniu aktualių 
poreikių analize, numato siūlymų 
praktinio įgyvendinimo modelius, 
geba užtikrinti aktualių programų, 
projektų ir kitų veiklų tęstinumą. 

 Žino su savo veiklos sritimi susijusius valstybės prioritetus, strateginius tikslus ir programas. 

 Geba nustatyti su savo veiklos sritimi susijusius nacionaliniu, regioniniu ar savivaldos lygmeniu aktualius poreikius, 
problemas, jų priežastis bei prognozuoti tolesnę raidą. 

 Formuluodamas siūlymus, sprendimus, juos pagrindžia nacionaliniu, regioniniu ar savivaldos lygmeniu nustatytų 
aktualių poreikių, problemų analize. 

 Į klausimų, problemų aptarimą ir sprendimą įtraukia suinteresuotas šalis, siekdamas užsitikrinti jų supratimą ir 
pritarimą. 

 Geba parengti siūlymų praktinio įgyvendinimo modelius. 

 Teikdamas siūlymus geba įvertinti politinę riziką ir siūlo jos prevencijos priemones. 

INFORMACIJOS VALDYMAS - 
geba surinkti patikimą 

 Žino, kokie yra informacijos šaltiniai (žmogiškieji ir dokumentiniai), paieškos įrankiai (žiniatinklis, duomenų bazės, 
katalogai, vaizdų įrašų saugyklos ir pan.), paieškos ir gavimo būdai (pasyvūs ir aktyvūs) ir geba jais naudotis. 



 

informaciją, ją sisteminti, tvarkyti 
ir kaupti. 
 
 

 Geba užtikrinti surinktos informacijos patikimumą ir kokybę. 

 Geba planuoti informacijos paieškos procesą (atsižvelgdamas į informacijos poreikį suformuluoti paieškos tikslą, 
pasirinkti paieškos įrankius ir būdus). 

 Geba vykdyti informacijos paiešką (suformuluoti užklausą, nustatyti paieškos kriterijus, atlikti paieškos rezultatų 
vertinimą ir atranką). 

 Geba susisteminti surinktą informaciją ir jos pagrindu parengti informacinę medžiagą. 

 Geba tvarkyti ir kaupti, saugoti informaciją, kad būtų patogu informacijos vartotojams. 

ORIENTACIJA Į KLIENTĄ - su 
klientais bendrauja pagarbiai, 
išsiaiškina klientų poreikius ir 
suranda klientų poreikius 
atitinkančius sprendimus, 
tobulina aptarnavimo kokybę. 

 Supranta ir geba paaiškinti reikalavimus, keliamus klientų aptarnavimui valstybės ir savivaldybių institucijose ir 
įstaigose. 

 Supranta ir geba paaiškinti reikalavimus, keliamus klientų aptarnavimui valstybės ir savivaldybių institucijose ir 
įstaigose. 

 Geba išsiaiškinti kliento poreikius, kreipimosi tikslą. 

 Geba patenkinti kliento poreikius, atsakyti į kliento užklausas. 

 Atsisako vykdyti kliento prašymus (pasako korektišką „ne“), kai jie yra nesuderinami su valstybės tarnybos vertybėmis ir 
/ arba teisės aktais, suprantamai ir argumentuotai paaiškindamas klientams atsisakymo vykdyti jų prašymą priežastis. 

 Analizuoja ir tobulina klientų aptarnavimo kokybę. 

RYŠIŲ TINKLO KŪRIMAS - kuria, 
palaiko ir plėtoja dalykinių ryšių 
tinklą, efektyviai išsprendžia 
problemas, pasinaudodamas ryšių 
tinklu, siūlo ilgalaikės partnerystės 
strategijas. 

 Žino ryšių tinklo kūrimo strategijas, būdus (aktyvūs, pasyvūs, tiesioginiai kreipiniai, rekomendacijos, profesiniai tinklai, 
dalyvavimas renginiuose, darbo grupėse, projektuose ir pan.). 

 Geba planuoti ryšių tinklo kūrimo procesą (nustatyti ryšių tinklo kūrimo, plėtros tikslą, asmenis, grupes, institucijas, su 
kuriais siekia sukurti ryšius, pasirinkti ryšių tinklo kūrimo strategijas, būdus). 

 Sukuria partneryste ir bendradarbiavimu grįstą ryšių tinklą, padedantį įstaigai įgyvendinti tikslus 

 Užtikrina sukurto ryšių tinklo gyvybingumą. 

 Išsprendžia veiklos problemas, pasinaudodamas sukurtu ryšių tinklu. 

 Siekdamas plėsti ryšių tinklą, parengia su įstaigos poreikiais suderintas ilgalaikės partnerystės strategijas. 

DERYBŲ VALDYMAS - geba 
pasirengti deryboms, valdyti 
derybų procesą siekdamas visoms 
šalims naudingų susitarimų, 
taikyti skirtingas derybų 
strategijas ir taktikas. 

 Geba pasirengti deryboms (nustatyti derybų tikslus, parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją, surinkti 
informaciją apie kitą derybų šalį, numatyti derybų strategiją (as), taktiką (as), pasirengti galimiems prieštaravimams). 

 Derybose geba įtaigiai pristatyti atstovaujamos šalies poziciją, pagrįsdamas ją argumentais. 

 Derybose geba išsiaiškinti kitos šalies poziciją, tikslus, interesus. 

 Geba įveikti prieštaravimus ir kliūtis, atsiradusius derybų procese, bei pasiekti susitarimų. 

 Geba taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas. 

 Geba sukurti ir palaikyti pozityvius, pasitikėjimu grįstus santykius su kita derybų šalimi – taip sudarydamas palankias 
sąlygas visoms šalims pasiekti naudingų susitarimų. 

TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA 
- supranta kultūrinius skirtumus, 

 Geba sukurti ir palaikyti pozityvius, pasitikėjimu grįstus santykius su kita derybų šalimi – taip sudarydamas palankias 
sąlygas visoms šalims pasiekti naudingų susitarimų. 



 

geba efektyviai veikti ir bendrauti 
skirtingoje nuo įprastos 
kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje. 

 Pozityviai (neutraliai) vertina kultūrinius skirtumus (neturi arba neparodo neigiamų nuostatų kitų kultūrų vertybių, 
bendravimo stiliaus, veiklos būdų, standartų ar pan. atžvilgiu) ir pagarbiai bendrauja su įvairių kultūrų atstovais. 

 Geba greitai prisitaikyti skirtingoje nuo įprastos kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje, efektyviai bendrauti ir dirbti. 

 Geba išspręsti tarpkultūrinius nesutarimus, konfliktus ir užkirsti kelią jų atsiradimui. 

 Dirbant su kitų šalių atstovais (tarptautinėse komandose) konstruktyviai prisideda prie tarpkultūrinio bendravimo ir 
bendradarbiavimo efektyvumo didinimo.  

 Geba elgtis pagal tarptautinį protokolą. 

KONFLIKTŲ VALDYMAS - geba 
išspręsti konfliktus: nuraminti 
emocijas, išsiaiškinti konflikto 
priežastis, rasti sprendimus. 

 Konfliktinėje situacijoje geba išlaikyti savo emocinę pusiausvyrą (dėmesinga veido išraiška, ramus balso tonas, 
neintensyvi gestikuliacija ir pan.). 

 konfliktinėje situacijoje geba nuraminti kitų konflikto dalyvių emocijas (bendrauja pagarbiai, rodo supratimą, kreipia 
pokalbį į problemos sprendimą ir pan.). 

 Geba išsiaiškinti konflikto priežastis (išklausydamas, pateikdamas klausimų, stebėdamas kito konflikto dalyvio reakcijas, 
analizuodamas konflikto dinamiką, istoriją, panašius konfliktus ir pan.). 

 Geba surasti konflikto sprendimą. 

 Geba taikyti įvairius konflikto sprendimo stilius (dominavimą, vengimą, prisitaikymą, kompromisą, konsensusą), 
atsižvelgiant į situaciją. 

 Geba vykdyti konfliktų prevenciją, užtikrina, kad jie nesikartotų. 

KONTROLĖS IR PRIEŽIŪROS 
PROCESO VALDYMAS - geba 
valdyti kontrolės ir priežiūros 
procesą, siekdamas užtikrinti 
kontroliuojamų subjektų veiklos 
atitikimą galiojančioms teisės aktų 
nuostatoms ir keliamiems 
reikalavimams. 

 Žino savo veiklos srities stebėsenos, kontrolės standartus, taisykles, procedūras, metodus.   

 Geba taikyti savo veiklos srities stebėsenos, kontrolės standartus, taisykles, procedūras, metodus, atsižvelgdamas į 
vykdomos užduoties pobūdį. 

 Geba aiškiai ir tiksliai suformuluoti kreipimosi, užklausos, tikrinimo tikslą ir reikalavimus subjektui, kurio atžvilgiu vykdo 
kontrolę, stebėseną (pvz., kokius duomenis, dokumentus, kokio laikotarpio, kokia forma, iki kada pateikti ir pan.) 

 Geba nustatyti neatitiktis. 

 Nustatęs neatitiktis siekia, kad jos būtų pašalintos laiku ir nesikartotų (argumentuotai pateikia subjektui, kurio atžvilgiu 
vykdė stebėsenos, kontrolės veiksmus, nustatytų neatitikčių pasekmes ir būtinybę jas ištaisyti, rekomenduoja 
neatitikčių šalinimo ir prevencijos būdus ir pan.). 

 Geba parengti siūlymus dėl stebėsenos, kontrolės procedūrų, metodų ir / ar sistemų tobulinimo, siekdamas užtikrinti 
kontrolės proceso efektyvumą. 

ĮTAKA – geba padaryti įtaką kitų 
nuomonei ir požiūriui bei gauti jų 
pritarimą siūlomoms idėjoms, 
naudodamasis teisėtomis ir 
etiškomis priemonėmis. 

 Geba planuoti įtakos darymo procesą (nustatyti įtakos tikslus (ko siekiama), tikslinę grupę, kuriai siekiama daryti įtaką, 
numatyti įtakos proceso etapus). 

 Geba įvertinti įtakos metodų, priemonių teisėtumą, etiškumą ir pasirenka tik teisėtus ir etiškus įtakos metodus, 
priemones (loginius argumentus, statuso galią, ryšių tinklus ir pan.). 

 Geba išsiaiškinti tikslinės grupės poreikius, situaciją ir pan. (t. y. surinkti įtakos darymui naudingą informaciją). 



 

 Siekdamas padaryti įtaką tikslinei grupei ir gauti jos pritarimą projektui (sprendimui ar pan.), geba nustatyti ir pristatyti 
projekto (sprendimo ar pan.) vertę jai. 

 Geba identifikuoti įtakingus asmenis (statusą, teisėtą galią turinčius asmenis ar pan.) ir užsitikrinti jų teisėtą ir etišką 
paramą įtakos darymo procese. 

 Geba įvertinti įtakos veiksmingumą, ir, esant poreikiui, koreguoti savo veiksmus. 
 

  



 
 

5 Priedas. Atmintinė pretendentams. Vertinimas komisijoje 

 
Ši atmintinė yra skirta supažindinti Jus su tuo, ko galima tikėtis vertinimo komisijoje metu ir kaip pasiruošti 
vertinimui. 
 
Kaip vyksta vertinimas komisijoje? 
  
Vertinimo komisiją sudaro Valstybės tarnybos departamento atrankų specialistai ir į pareigas priimantis 
asmuo (ir) arba įstaigos deleguotas asmuo ar asmenys. 
 
Vertinimo metu yra vertinamos kompetencijos ir gebėjimai, reikalingi tinkamai atlikti pareigybės aprašyme 
nustatytas funkcijas, ir tinkamumas eiti valstybės tarnautojo pareigas. Todėl, kad gerai suprasti pareigybei 
keliamus reikalavimus ir vertinimo kriterijus, pirmiausia kviečiame išstudijuoti pareigybės aprašymą, kurį 
rasite skelbime į konkrečias pareigas. 
 
Vertinimo komisijoje metu gali būti taikomi šie vertinimo metodai: 
 
➢ Interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu 

individualiai ar grupėje užduodami klausimai); 
 

➢ Praktinė užduotis (vertinimo komisijoje metu raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-
ios) leidžia prognozuoti elgesį realiose darbo situacijose); 
 

➢ Esė (samprotavimas raštu nurodyta tema, paremtas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais); 
 

➢ Testas (raštu pateikiamos užduotys, reikalaujančios vienareikšmio atsakymo); 
 

➢ Namų darbų užduotis ir jos pristatymas (iš anksto pateikiama užduotis su sąlygomis, kurios rezultatai 
pristatomi komisijai). 

 
Vertinimo komisija kiekvienam konkursui sudaro atskirą vertinimo organizavimo planą, kuriame patikslina 
vertinimo kriterijus ir numato naudotinus vertinimo metodus. Apie šį planą Jūs būsite informuoti ne vėliau 
kaip prieš 5 darbo dienas iki vertinimo komisijoje pradžios. 
 
Kaip pasiruošti vertinimui komisijoje? 
 
Kartu su informacija, apie vertinimo metu planuojamus naudoti vertinimo metodus, Jums bus pateiktos ir 
instrukcijos, nurodant, ko prireiks ruošiantis vertinimui. Individualaus interviu metodas (toliau - interviu) yra 
dažniausiai sutinkamas, todėl jį pristatysime išsamiau. 
 
Kokių klausimų galima tikėtis interviu metu? 
 
Interviu metu visiems pretendentams yra užduodami iš anksto parengti, vienodi ar lygiaverčiai klausimai. 
Interviu metu taip pat gali būti užduoti ir tikslinamieji ar papildomi klausimai, siekiant geriau įvertinti Jūsų 
kandidatūrą.  
 
Svarbu atsiminti, kad interviu yra puiki proga ir Jums daugiau sužinoti apie darbą, komandą ar įstaigą, todėl 
jauskitės laisvai užduodami Jums svarbius klausimus. Pasibaigus interviu Jūs turite jausti, kad buvote 
sąžiningai įvertintas ir kad turėjote galimybę pilnai pademonstruoti savo kompetencijas ir gebėjimus – jūsų 
aktyvumas interviu metu yra svarbus įgyvendinant šį tikslą. 



 
 

Interviu metu, vertinant kompetencijas ir gebėjimus, galite sulaukti trijų tipų klausimų: patirties, 
hipotetinių ir žinių.  
 
➢ Patirties klausimai yra skirti įvertinti, kaip Jūs elgėtės praeities situacijose, kurios yra susijusios su 

pareigomis, į kurias pretenduojate. Tokie klausimai paprastai prasideda žodžiais: „Papasakokite 
situaciją, kai…“. Atsakydami ir pateikdami savo patirties pavyzdžius būkite konkretūs ir aiškūs, 
apibūdinkite: 

 

 
➢ Hipotetiniai klausimai gali būti užduodami siekiant įvertinti Jūsų ketinimus, t.y. kaip Jūs elgtumėtės 

konkrečioje, su būsimu darbu susijusioje situacijoje. Tokie klausimai paprastai prasideda žodžiais: 
„Įsivaizduokite, kad…“. Nagrinėdami Jums pateiktą hipotetinę situaciją, išsamiai papasakokite, kaip joje 
elgsitės, kokius veiksmus atliksite ir kokio rezultato sieksite.  
 

➢ Žinių klausimai yra skirti patikrinti Jūsų turimas profesines žinias, kurios yra reikalingos eiti konkrečias 
pareigas. Užduodant žinių klausimus galite būti paprašyti pristatyti savo žinias (pvz.: „Ką žinote 
apie…?“) arba jas pademonstruoti (pvz.: „Pasakykite, kuo skiriasi...“). 

 
Interviu metu taip pat galite sulaukti klausimų apie darbo patirtį ir išsilavinimą bei motyvaciją. Klausimai 
apie darbo patirtį ir išsilavinimą suteikia informacijos apie tai, kiek Jūsų turima patirtis ir išsilavinimas yra 
susiję su pareigų, į kurias vykdoma atranka, reikalavimais. Tuo tarpu motyvaciniai klausimai padeda 
išsiaiškinti Jūsų interesus, poreikius, tikslus ir siekius, susijusius su dalyvavimu atrankoje ir tolimesne 
karjera. 
 
Kiek paprastai trunka interviu? 
 
Interviu trukmė skiriasi priklausomai nuo pozicijos, į kurią kandidatuojate. Interviu į specialisto pareigas 
paprastai trunka iki 30 min., padalinio vadovo - iki 40 min., įstaigos vadovo - iki 50 min. 
 
Ką dar reikia žinoti? 
 
Rekomenduojama į vertinimą komisijoje atvykti 5 min. anksčiau. Su savimi turėkite galiojantį asmens 
dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, jis bus reikalingas Jūsų tapatybei patvirtinti.    
 
Vertinimo komisijoje metu bus daromas skaitmeninis vaizdo/garso įrašas. 
 
Jeigu turite daugiau klausimų dėl vertinimo procedūrų, kviečiame susisiekti ir pasikonsultuoti su kontaktiniu asmeniu, 

nurodytu skelbime į konkrečias, Jus dominančias pareigas, arba bendruoju numeriu (8 5) 205 48 80. 

 

 

Situaciją 
 -  Suteikite kontekstinės informacijos, kuri padėtų vertintojams suprasti situacijos 

paprastumą/sudėtingumą. 
-  Papasakokite, kada ir kur įvyko įvykis, kas nutiko situacijos dalyviams. 

 

Elgesį 

 

 - Detaliai papasakokite, koks buvo jūsų indėlis sprendžiant iškilusią problemą. 

-  Papasakokite, ką jūs konkrečiai darėte, kaip veikėte, kad problemą išspręsti. 

 

Rezultatą 

 

- Pristatykite vertintojams, kokį rezultatą atnešė Jūsų indėlis sprendžiant iškilusią problemą. 

- Papasakokite, kokią įtaką padarė jūsų veiksmai, kaip pasikeitė situacija po jūsų įsitraukimo. 



 
 

6. Priedas. Atmintinė vertinime dalyvaujantiems nuotoliniu būdu 

 

Kuomet konkurse į valstybės tarnybą yra dalyvaujama nuotoliniu būdu ir į vertinimą komisijoje jungiamasi 

per vaizdo skambutį, yra svarbu įvertinti technines galimybės ir pokalbio aplinką. Siekdami užtikrinti sklandų 

bendravimą video skambučio metu, parengėme šią atmintinę. 

 

Vaizdo, garsas, ryšys 

 

● Ištestuokite vaizdo ir garso įrangą prieš prasidedant pokalbiui, kad įsitikinti, jog ji veikia tinkamai. 

Pareguliuokite kamerą taip, kad ji būtų jūsų akių lygyje. Tokiu būdu jūsų pašnekovai matys pilną jūsų 

vaizdą. 

● Nepriartėkite per daug arti kameros. Įsitaisykite prieš kamerą taip, kad transliuojamas būtų ne tik 

jūsų veidas, bet toks vaizdas, kokį jūsų pašnekovas matytų jeigu kartu sėdėtumėte už vieno stalo. 

Toks vaizdas bus natūralesnis ir labiau atspindės gyvo susitikimo vaizdą. 

● Pokalbio metu stenkitės žvilgsnį fokusuokite į kamerą, o ne į vaizdą ekrane, ypatingai kuomet kalbate 

jūs. Natūraliai gali kilti noras stebėti pašnekovų veidus ekrane ir tai yra svarbu daryti, kad užfiksuoti 

jų reakcijas, tačiau tik kuomet žvilgsnį fokusuojate į kamerą pašnekovai jaučia, kad šnekate tiesiogiai 

su jais. 

● Jeigu turite galimybę, naudokite aukštos kokybės pridedamą kamerą ir mikrofoną vietoj tos, kuri yra 

instaliuota kompiuteryje ar telefone, kad išgauti aukštesnės kokybės vaizdą ir garsą. 

● Jeigu turite galimybę, prie interneto ryšio prisijunkite per interneto kabelį. Žinoma, pokalbyje 

galėtumėte dalyvauti ir prisijungę prie belaidžio ar mobilaus interneto, tačiau interneto ryšio kokybė 

būtų geresnė prisijungus per interneto kabelį. Tačiau jeigu neturite tokios galimybės, prieš 

prisijungdami skambučiui įsitikinkite, kad jūsų interneto ryšys yra veikiantis. 

● Prisijunkite prie vaizdo skambučio nurodytu laiku. Jeigu matote, kad vėluosite, praneškite apie tai 

kontaktiniui asmeniui. 

 

Aplinka 

 

● Pasirinkite neutralų vaizdą sau už nugaros pokalbio metu. Ryškios, kontrastingos detalės gali blaškyti 

pašnekovų dėmesį.  

● Įvertinkite iš kur sklinda šviesos šaltinis ir įsitaisykite prieš jį. Jeigu jums už nugaros yra langas, 

užtraukite užuolaidas, nes kitaip šviesa, sklindanti į kamerą, pakenks transliuojamo vaizdo kokybei. 

Geriausia, jeigu šviesos šaltinis sklis į jus iš už kameros, kurią naudojate. 

● Pokalbiui susiraskite ramią, privačią erdvę, kur jūsų, ir jūsų pašnekovų kitame ekrano gale, netrukdytų 

pašaliniai garsai ir vaizdai. 

 

Šaltinis: https://blog.zoom.us/wordpress/2018/07/03/video-communications-best-practice-guide/  
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