
 

                                           
 

Viešoji konsultacija „Kaip efektyviai vykdyti centralizuotas atrankas į valstybės tarnybą 
geografiškai nutolusiuose regionuose?“ 

2019 m. vasario 15 d., Vilnius 

KONTEKSTAS Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakcijai už 
konkurso būdu vykdomų atrankų  ir atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimą ̨ ir 
vykdymą ̨ (toliau kartu - atranka) yra atsakingas Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau - VTD). Pagal naująją tvarką valstybės tarnautojus atrinks VTD sudarytos komisijos, 
kurių daugiau nei pusę narių sudarys ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Toks 
pokytis numatytas siekiant įvesti daugiau skaidrumo ir paskatinti didesnį visuomenės pasitikėjimą atrankų 
į valstybės tarnybą vykdymu. 

Centralizuota valstybės tarnautojų atranka reiškia, kad VTD pavedama atsakomybė ir už atrankų vykdymą 
geografiškai nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. VTD duomenimis, atrankos ne Vilniaus mieste 2018 
m. sudarė 41 proc. visų paskelbtų atrankų, kas yra daugiau nei 1000 atrankų per metus. Kadangi VTD yra 
įsikūręs Vilniuje, o didelė dalis atrankų vyksta už jo ribų, yra svarstoma, kaip efektyviai vykdyti 
centralizuotas atrankas geografiškai nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. Priėmimo į valstybės 
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše yra numatoma galimybė pretendentų vertinimą atlikti 
telekomunikacijų galiniais įrenginiais, o tai ypatingai pasitarnautų organizuojant atrankas geografiškai 
nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. Tai yra nauja praktika atrankų į valstybės tarnybą sistemoje, todėl 
nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio yra vykdoma viešoji konsultacija dėl to, koks galimas įgyvendinimo poveikis 
ir kokio pasiruošimo reikia. 
 

KONSULTACIJOS 

TIKSLAS 
Viešosios konsultacijos tikslas yra atsakyti į klausimą, kaip efektyviai vykdyti centralizuotas atrankas į 
valstybės tarnybą geografiškai nutolusiuose regionuose, kokio galima tikėtis įgyvendinimo poveikio ir 
kokio pasiruošimo reikia.  

VIEŠOSIOS 

POLITIKOS 

PRIORITETAS 

Atrankų į valstybės tarnybą tobulinimas yra Vyriausybės prioritetinis darbas, nurodytas Vyriausybės 
programoje (TAR, 2017-03-13, Nr. 4172):   

3.4.1.2. „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas, užtikrinant, kad valstybės 
tarnyboje dirbtų labai kompetentingi asmenys.”  

 

KONSULTACIJOS 

DALYVIAI 

Trys tikslinės grupės, kviestos įsitraukti ir pasidalinti savo ekspertinėmis žiniomis:  

 Įmonės. Didžiųjų Lietuvos įmonių atstovai buvo kviečiami dalyvauti interviu cikle ir pasidalinti 
patirtimi organizuojant didelės apimties atrankas Lietuvos mastu bei vertinimais ir nuomone, 
kaip centralizuotai organizuoti atrankas iš įstaigos, įsikūrusios Vilniuje.  

 Konsultantai. Prisijungti ir įsitraukti į interviu ciklą taip pat buvo kviečiami ir konsultantai-
ekspertai, dirbantys su daugiau negu viena organizacija ir galintys pasidalinti įžvalgomis apie 
skirtingų organizacijų veikos principus šalies mastu. 

 Darbuotojai. Siekiant įvertinti, kokio pasiruošimo reikia norint centralizuotas atrankas vykdyti 
geografiškai nutolusiuose regionuose ir koks galimas to poveikis, buvo konsultuotasi ir su 
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos bei Lietuvos Savivaldybių asociacijos 
atstovais. 

 Fiziniai asmenys. Pilotinėje atrankoje pretendentų-savanorių pozicijas užimti buvo kviečiami 
žmogiškųjų išteklių valdymo profesionalai,  Personalo valdymo profesionalų asociacijos nariai iš 
privataus ir valstybinio sektoriaus bei Lietuvos psichologų sąjungos nariai. 

KONSULTACIJOS 

METODAS 
Konsultacijai naudotas interviu ciklas (pagal iš anksto parengtą klausimyną vedamų pokalbių su tikslinės 
grupės atstovais ciklas) ir pilotinis bandymas (praktinis atrankos procesų išbandymas pretendentų 
vertinimą atliekant telekomunikacijų galiniais įrenginiais). Interviu ciklo metodas pasirinktas norint 
pasimokyti iš įmonių, kurios turi praktikos vykdant arba konsultuojant didelio masto darbuotojų atrankas 
Lietuvoje ir surinkti ekspertinius vertinimus, kaip centralizuotai organizuoti atrankas iš įstaigos, įsikūrusios 
Vilniuje. Pilotinis bandymas pasirinktas kaip vienas patikimiausių metodų įvertinti pretendentų vertinimo 
komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais priimtinumą, galimybes ir apribojimus. 



2 
 

 
 

KONSULTACIJOS 

REZULTATAI  

 

Interviu ciklas 

Įmonių patirtis organizuojant didelio masto atrankas Lietuvoje: 

 Pretendentų vertinimas per nuotolį visiems apklaustiesiems yra pažįstamas viena ar kita forma.  
5 iš 7 įmonių atstovai teigė pokalbius su pretendentais telefonu naudojantys kaip standartą 
pirmajame atrankų etape. 2 iš 7 organizacijų teigė, kad pokalbius telefonu su pretendentais 
naudoja kaip alternatyvą gyvam susitikimui, kuriam teikia pirmenybę.  

 Vaizdo skambučiai pretendentų vertinime daugumoje įmonių yra naudojami tik išimtinais 
atvejais, dažniausiai kuomet pretendentai gyvena užsienyje. Tik viena įmonė, Telia, pasitiki 
virtualiomis technologijomis ir vaizdo skambučius pretendentų vertinime naudoja dažnai. 
„Norėtume, kad bent vienas darbuotojas pamatytų pretendentą gyvai“, teigė Rūta Jančytė, Telia 
personalo atrankų vadovė, pridurdama, kad tam ne visada būna galimybių. Tuo tarpu Aistė 
Remeikė, Rimi Lietuva, personalo valdymo partnerė, pretendentų vertinimo išskirtinai per 
nuotolį idėją vertino kritiškai: „Netikiu nuotoliniu, toks būdas neleidžia nuskaityti emocijų, pilnai 
įvertinti (pretendento) savybių“. Addelse konsultacijų agentūros partnerė Natalija Norvilė 
dalinosi ir kitokiu vaizdo skambučių panaudojimo atrankoje pavyzdžiu. Vienas įmonės klientų 
pirminiame atrankų etape žinių ir asmenybės testus pildo per nuotolį, tačiau kitame ekrano gale 
jam instrukcijas teikia ir tapatybę patikrina bei testo atlikimą stebi įmonės darbuotojas. 

 Dėl atsakomybės už atrankų metu priimamus samdymo sprendimus, visi interviu ciklo dalyviai 
pabrėžė tiesioginio vadovo vaidmens ruošiantis vertinimui ir priimant samdymo sprendimus 
svarbą. Visose įmonėse tiesioginio vadovo įtaka prasideda nuo darbo vietos poreikio 
suformulavimo ir pagrindimo ir baigiasi galutinio samdymo-nesamdymo sprendimo priėmimu. 
Atrankų specialistų vaidmuo yra ekspertinis, patariamasis. 3 iš 5 apklaustųjų įvardijo, kad jų 
strategija yra kuo labiau įgalinti vadovus prisiimti atsakomybę už savo komandos subūrimą. 
„Vadovas formuodamas komandą įsipareigoja ir pasiekti užsibrėžtų tikslų. Jeigu darbuotojai yra 
laikomi kaip duotybė, tai jau galima įvardinti kaip problemą“, teigė Irena Balkūnė, Lietuvos 
Geležinkelių personalo skyriaus direktorė. 

 Kas padeda įmonėms efektyvinti atrankų procesus, tai aiškus pareigybių profiliavimas į dvi ar 
tris pagrindines kategorijas ir pagal tai priskirti atrankų vykdymo žingsniai. Srautinėms 
pozicijoms, kur darbuotojų kaita yra didelė, o paklausa viršija ar vos atitinka pasiūlą, svarbiausia 
yra greita komunikacija ir trumpas atrankos procesas, todėl čia pretendentai, atitinkantys 
pradinius reikalavimus, yra iškart kviečiami pokalbiui su vadovu. Pozicijoms, kurios reikalauja 
didelės atsakomybės, aukštos kvalifikacijos ar vadovaujamo darbo patirties, yra dažniausiai 
naudojami du atrankos etapai, kuriuose dalyvauja ir atrankų specialistas, o kai kuriais atvejais 
ir vadovo vadovas.  

 Dėl pretendentų aktyvumo Vilniuje ir geografiškai nutolusiuose regionuose. Visos kalbintos 
įmonės komentavo, kad pretendentų aktyvumas Vilniuje ir kituose didžiuosiuose miestuose yra 
panašus, tačiau mažesniuose miestuose rasti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų yra labai 
sunku. „Tikriausiai jie (pretendentai) neužsibūna mažesniuose miestuose ir ieško galimybių 
kitur“, komentavo Daiva Visockienė, Maxima talentų valdymo skyriaus vadovė. 

 Pastebima bendra tendencija, kad vis daugiau pretendentų neatvyksta į iš anksto sutartus 
pokalbius be išankstinio įspėjimo (vienoje įmonėje žemos kvalifikacijos pozicijose ir 50-60 % 
atvejų). 

 Įmonės imasi įvairių būtų pretendentų pritraukimui skatinti. Visos įmonės platindamos 
skelbimus galvoja apie savo tikslinę auditoriją ir kur ją galima būtų geriausiai pasiekti. Pagal tai 
renkasi ir derina skelbimus: CvOnline, CVbanke, LinkedIn, soc. tinkluose, laikraščiuose, radijuje, 
skelbimus kabina gydymo įstaigose, laiptinėse, autobusuose ar kitose erdvėse. Vienos įmonės 
atstovas teigė, kad nepasisekus sulaukti tinkamo pretendentų srauto koreguoja pareigybei 
keliamus reikalavimus ar pavadinimą.  

 Visos kalbintos įmonės užsiima aktyvia pretendentų paieška. Vienos įmonės pozicijoms, 
kurioms sunkiau rasti darbuotojus, užpildyti bendradarbiauja su įdarbinimo agentūromis, kitos 
potencialių pretendentų duomenų bazėse ieško savais resursais. Alliance for Recruitment 
įdarbinimo agentūros partneris Andrius Francas teigė, kad jų įmonė 95% darbo vietų užpildo 
būtent per aktyvias paieškas, tuo tarpu tik 5% darbo vietų yra užpildoma per darbo skelbimus, 
kuomet patys pretendentai kreipiasi ir teikia savo kandidatūrą. 
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Išgirsti vertinimai ir nuomonės dėl reikalingo pasirengimo ir galimo poveikio norint centralizuotai vykdyti 
atrankas geografiškai nutolusiuose regionuose: 

 6 apklaustieji išreiškė palaikymą pretendentų vertinimui telekomunikacijų galiniais įrenginiais, 
kuomet pretendentai kviečiami atvykti į įstaigą, o VTD atrankų specialistai prisijungia per 
nuotolį. Visi pritariantys šiai alternatyvai komentavo, kad tuomet reikėtų investuoti į įrangą ir 
jos palaikymą. Tarp jų buvo ir Vida Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja 
savivaldybių administravimo klausimais, kurios teigimu vertinimas per nuotolį galimai būtų 
galimas kompromisas, kuris nereikalautų pretendentų ir įstaigos atstovų vykti į Vilnių. Visgi 2 
apklaustieji nuomonės nepateikė, o 3 apklaustieji teigė, kad pretendentų geriau steigtų 
mobilias, važinėjančias arba vietines komandas, nes tokiu atveju būtų galima geriau užtikrinti 
atrankos procedūrų laikymąsi, susipažinti su vietos specifika ir gyvai pamatyti pretendentus. 

 7 iš 11 apklaustųjų, pristačius centralizuoto pretendentų vertinimo geografiškai nutolusiuose 
regionuose kontekstą ir paprašius įvertinti, kokio pasiruošimo įgyvendinimui jų nuomone 
reikėtų, teigė, jog pirmiausia keltų resursų klausimą. Irena Balkūnė, Lietuvos Geležinkelių 
personalo skyriaus direktorė, pirmiausia keltų klausimą – kokia nauda valstybei iš atrankų į 
valstybės tarnybą centralizacijos. Tai pašnekovė siūlė apskaičiuoti pagal darbo valandų 
sutaupymą vienu ir kitu scenarijumi, t.y. kiek etatų reikia aptarnauti dalinai centralizuotas ir 
pilnai centralizuotas atrankas. Airida Zavadskė, Addelse konsultacijų agentūros partnerė, taip 
pat teigė, kad pradėtų nuo resursų skaičiavimo ir komentavo, kad norint suvaldyti 3000 atrankų 
per metus nei 13, nei 36 žmonių neužtektų.  

 Kristina Jakubaitytė-Revutienė, alchemy.lt konsultacijų agentūros vadovė, vertinant 
pasiruošimo ir galimo poveikio klausimą, teigė, jog skaidrumo į atrankų organizavimą įvestų ir 
kokybės pridėtų nepriklausomų komisijos narių įtraukimas į vertinimo komisijas. 
Nepriklausomi komisijos nariai, turintys svarios patirties vadyboje, būtų ypač naudingi atrankose 
į vadovų pozicijas, kur jie galėtų vertinti vadybines kompetencijas. Nepriklausomi komisijos 
nariai turėtų būti atrinkti pagal iš anksto numatytus reikalavimus ir galėtų būti kviečiami 
dalyvauti vertinime pagal poreikį. 

 Dėl pasiruošimo vertinimui komisijoje, Dalia Visockienė, Maxima talentų valdymo skyriaus 
vadovė, teigė, kad svarbiausia yra susitarimas kas, ką kalbės, kas teiks pasiūlymą, kas pristatys 
poziciją, o kas papasakos apie organizaciją, naudas. Du apklaustieji taip pat komentavo, kad 
reikia labai gerai apgalvoti, kokie asmenys bus deleguoti į vertinimo komisijas, nes kad įvertinti 
kompetenciją, reikia kompetencijos.  

 Vertinant galimą poveikį, Irena Petraitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 
pirmininkė, teigė, jog tikėtųsi pozityvaus centalizuotai vydkomų atrankų poveikio, nes tokiu 
būdu į atrankas būtų įvedama daugiau objektyvumo. Tuo tarpu Inga Rinkevičienė, Lietuvos pašto 
personalo skyriaus direktorė, komentavo, kad keltų efektyvumo klausimą samdymo sprendimo 
priėmimo metu. Jeigu absoliučiai kiekvienoje atrankoje turėtų dalyvauti dauguma ne iš įstaigos, 
o samdymo sprendimas vis tiek būtų būsimo vadovo rankose – efektyvumas būtų abejotinas. 
Aistė Remeikė, Rimi Lietuva personalo valdymo partnerė, taip pat komentavo, kad atrankų 
centralizavimas gali skleisti nepasitikėjimo vadovais žinią, kuomet atrankų komisijos daugumą 
norima sudaryti ne iš įstaigos atstovų, nes vadovams turi būti svarbu, su kuo jie asmeniškai dirbs. 

 3 apklaustieji pabrėžė, kad norit efektyviai vykdyti atrankas į valstybės tarnybą pirmiausia turi 
būti investuojama į valstybės tarnybos įvaizdžio kūrimą ir tiesioginę pretendentų paiešką 
(„galvų medžioklę“). Pašnekovai kaip pamatinę problemą įvardijo nepakankamą kompetentingų 
žmonių srauto pritraukimą į valstybės tarnautojų atrankas, o skaidrumo trūkumą buvo linkę 
įvardinti daugiau kaip pasekmę, o ne priežastį. Ekspertai teigė, kad reikia imtis veiksmų, kad 
atrankas padaryti konkurencingesnes ir pateikė šiuos siūlymus: 

o Sukurti viešųjų ryšių kompaniją skelbiant, kodėl yra gera dirbti valstybės tarnyboje, 
dalintis geraisiais įstaigų valdymo pavyzdžiais. 

o Turėti darbuotojus, kurie galėtų proaktyviai ieškoti tinkamų pretendentų, informuoti 
apie laisvas darbo vietas ir aktyviai kviesti teikti paraiškas. 

o Atrankų vykdymo etape diegti priemones geresnės pretendentų patirties užtikrinimui. 

o Sekti pretendentų įsidarbinimo etapą (angl. onboarding) siekiant užtikrinti, kad 
sėkmingi pretendentai gauna pakankamai dėmesio ir atrankai pasibaigus. 

o Organizuoti atvirų durų dienas tiek VTD, tiek įstaigose. 
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KONSULTACIJOS 

REZULTATAI 
Pilotinis bandymas 

„Kurk Lietuvai“ projektų vadovė Rūta Komskienė kartu su VTD atrankų specialistais ir Kauno m. 
savivaldybės administracija sausio 15 d. atliko pilotinį atrankų procesų išbandymą. 

Inscenizuoto konkurso į personalo skyriaus vedėjo poziciją Kauno m. savivaldybės administracijoje metu, 
kuriame savanorių-pretendentų pozicijas užėmė žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertai (3) buvo siekiama 
įvertinti vertinimo per nuotolį priimtinumą iš pretendentų ir vertintojų pozicijų, identifikuoti galimas 
technines ir procedūrines grėsmes bei paruošti rekomendacijas jų suvaldymui.  

Ką sužinojome po pilotinio bandymo? 

Tapo aišku, kad vertinimas vaizdo skambučio pagalba yra neįprastas būdas, reikalaujantis  specialaus 
vertintojų ir pretendentų paruošimo, o taip pat ir kokybiškos įrangos ir jos išankstinio parengimo. 

Kas nepavyko? 

Kauno m. sav. administracijai nepavyko pajungti specialios konferencinių skambučių įrangos, teko 
naudotis nešiojamuoju kompiuteriu, dėl ko nukentėjo ryšio kokybė, buvo vėjuojama pradėti vertinimą, 
teko trumpinti vertinimo eigą. Iš VTD pusės nesuveikė vaizdo skambučių įrašymo funkcija. 

Kokio grįžtamojo ryšio sulaukėme? 

 Vertinimo komisijos nariai iš VTD nuotolinio vertinimo būdą įvertino kaip priimtiną, kuomet 
vaizdo skambučių ryšys veikia gerai.  

 Vertinimo komisijos narė iš Kauno m. savivaldybės, kuri užėmė konkurso iniciatoriaus kėdę, 
pripažino, kad geriausiai galinti įvertinti pretendentą jautėsi tuo atveju, kuomet turėjo galimybę 
pretendentą pamatyti gyvai: „Sunku įvertinti kūno kalbą, reakciją į užduotus klausimus, kai 
neturi tiesioginio akių kontakto su pretendentu.“ Komisijos narė taip pat komentavo, kad 
ateityje būtų naudinga pergalvoti skirtingų komisijos narių vaidmenis vertinimo komisijoje, kad 
įsitraukimas būtų proporcingas.  

 Visi pretendentai-savanoriai nuotolinio vertinimo būdą taip pat įvertino kaip priimtiną su sąlyga, 
kad vaizdo skambučio ryšys veikia stabiliai, nes garso ir vaizdo trūkčiojimai trikdo ir blaško: 
„Trukdžiai iš tikrųjų to komforto nepridavė, jauti įtampą. Nesijaučiau aš gerai iš tikrųjų.“, 
komentavo viena dalyvė. 

 Pretendentų apklausos formoje buvo prašoma įvertinti ar interviu klausimai buvo suformuluoti 
aiškiai ir suprantamai. Pretendentai-savanoriai siūlė trumpinti klausimus ir juos pateikti ne tik 
žodžiu, bet ir raštu, kad būtų paprasčiau tinkamai į juos atsakyti.  

 Buvo sulaukta pastabų ir dėl vertinimo atmintinių turinio – sulaukta siūlymo ją trumpinti, kad 
pretendentai neprarastų susidomėjimo ir galėtų fokusuoti dėmesį į svarbiausią informaciją. 

 
 

TOLIMESNI 

ŽINGSNIAI 
Viešosios konsultacijos rezultatai pristatomi atsakingoms institucijoms ir naudojami kuriant bei tobulinant 
priėmimo į valstybės tarnybą tvarkas. Taip pat rezultatais bus remiamasi ruošiant atrankų į valstybės 
tarnybą metodiką ir įrankius. 

KONSULTACIJOS 

VERTINIMAS 
Planuota atlikti daugiau nei vieną pilotinį bandymą, tačiau dėl ribotų laiko ir žmogiškųjų resursų pilotinio 
bandymo surengti keliose skirtingose lokacijose nepavyko. 

Siekta į interviu ciklą įtraukti bent 7 didžiausias Lietuvos kompanijas, ką ir pavyko padaryti, kartu įtraukiant 
ir įdarbinimo bei konsultacines agentūras, kas praplėtė surinktos informacijos ir vertinimų spektrą ir taip 
praturtino viešąją konsultaciją. 
 

IŠMOKTOS 

VIEŠOSIOS  

KONSULTACIJOS 

VYKDYMO 

PAMOKOS 

Derinant procesų išbandymą, pilotavimą yra svarbu tinkamai apskaičiuoti laiko resursus ir pasiruošimui 
reikalingą laiką atsižvelgiant į dalyvių užimtumą.  
 

Turint mažai žmogiškųjų resursų ir interviu vykdant vienam asmeniui, reikia ieškoti būdų transkribavimo 
efektyvinimui – rekomenduojama pokalbio metu surinktą informaciją fiksuoti kompiuteriu, o ne į 
užrašinę. 

ASMUO 

KONTAKTAMS 
Rūta Komskienė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | ruta.komskiene@kurklt.lt 

DAUGIAU 

INFORMACIJOS 
Norėdami sužinoti daugiau apie galimybes įsitraukti į viešojo valdymo procesą (dalyvauti viešosiose 
konsultacijose), sekite naujienas: 

 Facebook paskyroje „Piliečių ministerija“ | https://www.facebook.com/pilieciuministerija/ 

 LR Vyriausybės internetiniame puslapyje | https://epilietis.lrv.lt/lt/  
 

mailto:ruta.komskiene@kurklt.lt
https://www.facebook.com/pilieciuministerija/
https://epilietis.lrv.lt/lt/


 

 

 

 

 

Priedai 

Klausimynas ir kontekstinė informacija interviu ciklo dalyviams 



 

Pagrindiniai interviu ciklo klausimai įmonėms: 

 
1. Kaip organizuojate atrankų srautus? Kokios yra pagrindinės pozicijos, kurioms samdote 

darbuotojus? 

2. Kaip atrodo jūsų atrankų procesas? Kiek vidutiniškai užtrunka? 

3. Kiek turite darbuotojų, kurie užsiima išskirtinai atrankų vykdymu? 

4. Ar tenka atrankas vykdyti per nuotolį? Telefonu ar vaizdo skambučių pagalba? 

5. Kiek atrankų paskelbėte per 2017 metus? Kaip šis skaičius kinta su metais? 

6. Kiek vidutiniškai sulaukiate pretendentų į vieną poziciją? Kaip šis skaičius kinta su metais? 

7. Kaip skiriasi pretendentų aktyvumas didžiuosiuose miestuose ir geografiškai nutolusiuose 

regionuose? 

8. Kokių priemonių imatės kandidatų pritraukimui? 

 

9. Jeigu jums būtų iškeltas uždavinys visas atrankas vykdyti centralizuotai iš Vilniaus, kaip jūs galimai 

organizuotumėte savo darbą? Kokio pasiruošimo jums reikėtų? Kokio poveikio tikėtumėtės? 

 

 



Kontekstinė informacija interviu ciklo dalyviams 
 

54% pretendentų pasitiki konkursų organizavimu įstaigose 

 

56 % pretendentų į įstaigos vadovo pareigas   

53 % pretendentų į padalinio vadovo pareigas  yra patenkinti konkurso 
organizavimu įstaigose. 

75 %  pretendentų į specialisto pareiga   

2017 m. pretendentų į valstybės tarnybą apklausos duomenys 

 
 

DALINAI CENTRALIZUOTA    
ATRANKA Į VALSTYBĖS TARNYBĄ 

PILNAI CENTRALIZUOTA 
 
 
 

VTD  ⟹ 
 

Bendrųjų gebėjimų tikrinimas 
ir 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimas  
(nuo padalinio vadovo  

iki įstaigos vadovo) 

VTD 
 
 
 

Kompleksinis vertinimas   
  

(tik įstaigos vadovams) 

VTD  ⟹ 
Atrankų skelbimas 

 

VTD 

Įstaiga  ⟹ 
 

Pretendentų atitikimo  reikalavimams 
tikrinimas 

VTD 

Įstaiga  ⟹ 
 

Interviu (+) praktinė užduotis 
 

VTD sudaryta vertinimo komisija 
(dauguma ne iš įstaigos) 

Įstaiga  ⟹  
 

Informacijos apie pretendentus patikra 
registruose  

VTD ir įstaiga 

 

 
 

Pagrindiniai skaičiai:  522 įstaigos 
56 318 pareigybės 
 

Metai  Konkursų 
skaičius 

Dalis konkursų 
ne Vilniuje 

Vidutinis 
pretendentų sk. 

Viso 
pretenendtų 

2018 m.  2 503  39 %  4  10 012 

2017 m.  2 588   41 %  5.4  13 975 

2016 m.  3 075  41 %  7.9  24 293 
 



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

2a. Tikslo ir uždavinių forma

Nagrinėjama 
viešosios 
politikos 
problema

Konsultacijos 
tikslas

Konsultacijos 
uždaviniai

Kaip 
rezultatai bus 
panaudojami?



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

3b. Dalyvių sąrašo forma

Nr. Tikslinė 
grupė

Organizacija / 
bendruomenė

Vardas, pavardė, 
pareigos

Kontaktinė 
informacija
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3b. Dalyvių sąrašo forma

Nr. Tikslinė 
grupė

Organizacija / 
bendruomenė

Vardas, pavardė, 
pareigos

Kontaktinė 
informacija



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

6a. Konsultacijos komandos forma

Komandos narys Asmuo Atsakomybės

Konsultacijos 
lyderis

Temos 
kuratoriai

Moderatorius

Organizatorius

Komunikacijos 
specialistas



7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

Kovas

10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4

1. Veikla Atlikta esamos situacijos apžvalga

Išstudijuota naujausia Valstybės tarnybos įstatymo redakcija

Išstudijuota atrankų į valstybės tarnybą pastarųjų metų statistika

2. Veikla Išgryninta atrankų sistemos į valstybės tarnybą vizija ir vertybės  

Apžvelgti strateginiai dokumentai

Susiteminta strateginiuose dokumentuose rasta informacija

3. Veikla Parengtas centralizuotos  atrankos sistemos žemėlapis

Parengti pirminiai variantai derinti su VRM ir VTD

Patvirtintas galutinis variantas ir išsiųstas platinimui į įstaigas

4. Veikla Atlikta įrodymais grįstos praktikos analizė

Surinkta medžiaga analizei

Parengta analizė

Rezultatai pristatyti VRM ir VTD atstovams

Analizė patalpinta www.kurklt.lt

5. Veikla Atliktas interviu ciklas 

6. Veikla Atliktas pilotinis konkursas

7. Veikla

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Atsakingas

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Rūta Komskienė

Vasaris

Atlikti vaizdo skambučių kokybės testai

Interviu ciklo ataskaitos viešinimas

Rezultatų pristatymas LR Vyriausybės kanceliarijoje

Rezultatai pristatomi atsakingoms institucijoms

Identifikuota įstaiga ir pareigybė

Konsultacijos viešinimas: savanorių, žmogiškųjų išteklių valdymo profesionalų paieška, skelbimų 

internete platinimasKvietimų dalyviams, atitikusiems reikalavimus, išplatinimas

Pirma savaitės diena 

LapkritisRugsėjis Spalis Gruodis

Vertinimo metodikos koregavimas pagal gautą grįžtamąjį ryšį

Rezultatų pristatymas LR Vyriausybės kanceliarijoje

Pristatyti rezultatai Vidaus reikalų ministerijoje

Išplatinti kvietimai dalyvauti testuose (telefonu ir el. paštu)

Išplatinta apklausa, surinkti duomenys apie turimus telekomunikacijų galinių įrenginių spredimus 

apskričių savivaldybėse ir ministerijoms pavaldžiose įstaigose

Atlikti vaizdo skambučių kokybės testai

Sausis

Įsigilinta į Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo projektą 

pateikiant pirmines pastabas VRM

Paruošta vertinimo metodika

Parengtas vertinimo scenarijus

Atliktas pilotinis bandymas 

Grįžtamojo ryšio formų platinimas ir surinkimas

Rezultatų pristatymas ir aptarimas Vidaus reikalų ministerijoje 

VRM viceministrui, vyr. patarėju ir VTD atrankų skyriaus vedėjui pristatyta išgryninta atrankų 

sistemos į valstybės tarnybą vizija ir misija

Identifikuoti dalyviai

Išsiųsti pakvietimai

Progreso viešinimas epilietis interneto svetainėje

Interviu ciklo pabaiga



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

10a. Vertinimo rodiklių forma

Rodiklis Aprašymas Siekiama reikšmė

Procesui vertinti

Poveikiui vertinti



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Proceso 
vertinimas
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18a. Vertinimo klausimynas

Poveikio 
vertinimas




