
VALSTYBĖS TARNYBOS TOBULINIMO KONCEPCIJA



VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMAS

Funkcijų peržiūra 
ir optimalus 

institucijų tinklas

Administracinės ir 
viešosios paslaugos

Valstybės 
tarnyba

VADOVŲ KARJEROS VALDYMO 
MECHANIZMAS

VIEŠOJO SEKTORIAUS DIRBANČIŲJŲ 
KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

ŽIV LANKSTUMAS, EFEKTYVINIMAS 
IR MODERNIZAVIMAS (IT)

STRATEGINĖ ANALIZĖ IR 
EFEKTYVUMO VERTINIMAS

POLITIKOS ĮGYVENDINIMO FUNKCIJŲ 
KONSOLIDAVIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS 
AGENTŪROSE

VIEŠOJO VALDYMO FUNKCIJŲ PRISKYRIMO 
(DELEGAVIMO) VALSTYBĖS, REGIONŲ IR 
SAVIVALDYBIŲ LYGMENIU METODIKA

BAIGTA PASLAUGŲ INVENTORIZACIJA

PASLAUGŲ PERKĖLIMO Į ELEKTRONINĘ 
ERDVĘ MECHANIZMAS

PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO 
VERTINIMO SISTEMA

SĄLYGOS DALIES PASLAUGŲ TEIKIMĄ 
PERDUOTI NVO



Kodėl reikia pokyčių?

Neišskirti vadovų pritraukimo ir paieškos ypatumai;

Nėra centralizuoto karjeros valdymo mechanizmo ir ugdymo sistemos;

Nekonkurencingas, atsakomybės ir vykdomų funkcijų santykiu nepagrįstas 

vadovų DU;

Kompetencijų modelis neatspindi šiandieninių realijų ir neatliepia ateities 

poreikių; 

Kompetencijų ugdymo sistema nesifokusuoja į būtinų kompetencijų 

tobulinimą, nepakankamai vertinama ugdymo įtaka gebėjimų stiprinimui; 

Formali tarnybinės veiklos vertinimo sistema neužtikrina orientacijos į 

rezultatus.

20 iš 38
vieta tarp EBPO šalių  pagal 

Tarptautinį valstybės tarnybos 

efektyvumo indeksą

19 iš 38
vieta tarp EBPO šalių  pagal 

žmogiškųjų išteklių valdymo 

sistemos efektyvumą

12 iš 26
vieta tarp EBPO šalių  pagal 

valstybės tarnybos 

profesionalumą



Viešojo sektoriaus vadovų 
korpuso stiprinimas 

paieškos, pritraukimo ir atrankos (išlieka 
centralizuota) į vadovų korpusą modelis 

vadovų kompetencijų nustatymo, matavimo ir 
vertinimo modelio atnaujinimas

centralizuota vadovų ugdymo sistema

panaikinamas didžiausias leistinas tarnautojų ir darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius

fiksuojamas 2022 m. numatytas institucijų ir įstaigų darbo

užmokesčio fondas (DUF)

nustatytas darbo užmokesčio fondo indeksavimo

mechanizmas

diegiama atlygio politika įstaigose

ir darbo užmokesčio 
(DU) konkurencingumo 

didinimas

DU konkurencingumo 

palaikymas reguliariai 

perskaičiuojant bazę / 

indeksuojant

Nauja DU 

bazė

DU dydis 

susietas su 

šalies vidutiniu 

mėnesiniu bruto

įgalinimas



Žmogiškųjų išteklių valdymo lankstumo didinimas

Paprastesnis žmogiškųjų išteklių valdymas

(pvz.: išbandymo laikotarpis; diskrecija vadovui dėl žmogiškųjų

išteklių poreikio nustatymo; IT informacinės sistemos

modernizavimas, atrankų decentralizavimas ir pan.)

Tarnautojų mobilumo skatinimas

(pvz. galimybė eiti kelias tarnautojo pareigas,
pakaitiniams - būti perkeltiems į tarnautojo
pareigas be konkurso; vidinio mobilumo
institutas prieš konkurso skelbimą; „mainų
programos“, tarnautojų „skolinimas“ ir pan.)

Veiklos vertinimo sistemos modernizavimas ir 
motyvavimo bei karjeros valdymo priemonių 
tobulinimas

(pvz.: 360o vertinimas ir viduriniosios grandies vadovams;

kompetencijų modelio atnaujinimas; veiklos vertinimo skalės ir

aspektų subalansavimas; komandų veiklos vertinimas / skatinimas;

skatinimas susietas ne tik veiklos vertinimu ir pan.)

Valstybės tarnybos reglamentavimo 
priartinimas Darbo kodekso nuostatoms

(pvz.: lankstesnės galimybės taikyti

įvairesnes socialines garantijas;

lankstesnės darbo sąlygos; atsakomybės

stiprinimas; civilinės atsakomybės

draudimo instituto įteisinimas ir pan.)

Kompetencijų ugdymas viešajame 
sektoriuje 

(pvz.: kompetencijų modelio atnaujinimas; centralizuota

ilgalaikio valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų

valstybės tarnautojų, darbuotojų rengimo bei

kompetencijų ugdymo, strateginių būsimų gebėjimų

poreikio identifikavimo ir planavimo sistema ir pan.)



Viešojo valdymo agentūra

Viešojo sektoriaus 
įstaigų stebėsena ir 

analizė

Administracinių ir 
viešųjų paslaugų 

teikimo stebėsena 
ir analizė

Žmogiškųjų 
išteklių 

valdymas

Kokybės viešajame 
sektoriuje 

stebėsena ir 
analizė

Paslaugų apimties ir pokyčių stebėsena ir analizė

Kokybės vadybos iniciatyvų taikymo tendencijų 

viešajame sektoriuje stebėsena ir analizė

Viešojo sektoriaus įstaigų tipinių veiklos procesų 

analizė (pvz.: asmenų aptarnavimas) 

BĮ ir VšĮ valdysenos stebėsena ir analizė 

Gerosios BĮ ir VšĮ valdysenos praktikos sklaida ir metodinė 

pagalba valdysenos klausimais

Centralizuotas vadovų korpuso valdymas

Žmogiškųjų išteklių ugdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymo koordinavimas 

ir metodologinė pagalba

Pažangos ir efektyvumo matavimas

Viešojo sektoriaus įstaigų tinklo (sąrangos) stebėsena ir 

analizė

Paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasiekiamumo 

pokyčių stebėsena ir analizė

Kokybės vadybos iniciatyvų taikymo viešajame 

sektoriuje gerosios praktikos sklaida ir metodinė 

pagalba

Gerosios paslaugų teikimo praktikos sklaida ir 

metodinė pagalba paslaugų teikimo klausimais



Įgyvendinimo eiga:

Sudarytos teisinės prielaidos pokyčiui:

Naujos redakcijos Valstybės 
tarnybos įstatymo projektas 
pateiktas Lietuvos Respublikos 
Seimui

2022 m. gegužė 
Sukurtos sąlygos ir infrastruktūra 
pokyčio įgyvendinimui:

Suformuota Viešojo valdymo 
agentūra 

2023 m. sausis 

Vadovų pritraukimo, paieškos ir atrankos modelis (2023 Q1)

Valstybės tarnybos vadovų karjeros valdymo modelis (2022 Q4)

Valstybės tarnybos vadovų kompetencijų nustatymo, matavimo ir vertinimo sistema (2022 Q4)

Valstybės tarnybos vadovų ugdymo modelis (2023 Q1)

Kompetencijų nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistema (2024 Q3)

Patvirtinta 
koncepcija

2022-02-28

Koncepcija įvertinta 
ir aprobuota EBPO 
ekspertų

2022-03-15

Atnaujintas veiklos vertinimo institutas (2022 Q4)

iki 2022 m. gruodžio

Rengiami naujos redakcijos 
Valstybės tarnybos įstatymą 
įgyvendinantys teisės aktai


