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I.	Kokybės	vadybos	iniciatyvos



1.	Kokybės	vadybos	modelių	taikymo	
Europoje	ir	Lietuvoje	apžvalga	

Daugelis	 pasaulio	 šalių	 labai	 svarbiu	 viešojo	 sektoriaus	 orga
nizacijų	 (toliau	 –	 organizacijos)	 tobulinimo	 veiksniu	 laiko	

šiuolaikinių	kokybės	vadybos	metodų	ir	(ar)	modelių1	taikymą	orga
nizacijų	veikloje.	Efektyviai	veikiantis	modelis	leidžia	mažinti	kaštus,	
didinti	organizacijos	ekonominį	stabilumą,	prestižą,	išplėsti	jos	teikia
mų	 paslaugų	 vartotojų	 ratą,	 darbo	 našumą	 ir	 t.t.	 Specialistai	 suskai
čiuoja	apie	400	įvairių	kokybės	tobulinimo	priemonių2	organizacijoje.	
Taigi,	pasirinkimo	spektras	yra	platus,	tačiau	tik	konkreti	organizacija	
gali	nuspręsti,	koks	modelis,		ar	jų	derinys	yra	tinkamiausias	jos	veiklos	
kokybei	analizuoti,	vertinti	ir	tobulinti.	Šis	pasirinkimas	priklauso	nuo	
organizacijos	statuso	(viešoji	ar	privati),	teikiamų	paslaugų	specifikos	
(administracinės	ar	viešosios	paslaugos)	ir,	žinoma,	kokybės	supratimo	
pačioje	 organizacijoje.	 Apsisprendimas	 dėl	 konkretaus	 modelio	 tai
kymo	priklauso	nuo	to,	kokių	rezultatų	siekiama	diegiant	atitinkamą	
modelį.	

1	Bendrasis	 vertinimo	 modelis,	 ISO	 9000	 serijos	 standartai,	 Europos	 kokybės	 vadybos	 fondo	 Tobulumo	
modelis	 ir	kt.	 skirtingų	autorių	yra	 įvardijami	tiek	visuotinės	kokybės	vadybos	metodais,	 tiek	modeliais	ar	
priemonėmis.	Toliau	šiame	straipsnyje	jiems	apibūdinti	vartojamas	terminas	„modeliai“.

2	Ruževičius,	J;	Daugvilienė,	D.;	Bacevičiūtė,	R.	Administravimo	kokybė	ir	jos	tobulinimo	kolegijose	įžval
gos.	Prieiga	per	internetą:	http://www.ttvam.lt/uploads/documents/leidiniai_versl_teis_akt_t1/1211.pdf.
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Europos	 administracinėje	 erdvėje	
taikomų	 kokybės	 vadybos	 modelių	
apžvalga

Kokybė	viešajame	sektoriuje	užtik
rinama	 įvairiais	 būdais:	 apibrėžiant	
kokybės	 reikalavimus	 įstatymuose,	
Piliečių	 chartijose,	 taikant	 kokybės	
vadybos	modelius	ir	(ar)	atskiras	prie

mones,	 organizuojant	 kokybės	 kon
kursus	 ir	 kt.	 Šių	 iniciatyvų	 taikymas	
gali	 būti	 įvairaus	 masto:	 nuo	 atskirų	
organizacijų	padalinių	veiklos	tobuli
nimo	iki	visą	viešąjį	sektorių	apiman
čių	reformų.	

Europos	 administracinėje	 erdvė
je	 kokybės	 vadyba	 tapo	 labai	 svarbia	
praeito	 šimtmečio	 pabaigoje.	 Vienos	
pirmųjų	 praėjusio	 šimtmečio	 8	 de
šimtmetyje	 kokybės	 vadybos	 mode
lius	 pradėjo	 taikyti	 šios	 ES	 valstybės	
–	Danija,	Prancūzija,	Ispanija	ir	Jung

tinė	Karalystė	(žr.1	lentelę).		Vidurio	
ir	Rytų	Europos	šalyse	(taip	pat	ir	Lie
tuvoje)	kokybės	vadybos	modeliai	di
džiąja	dalimi	pradėti	taikyti	stojimo	į	
ES	pasirengimo	laikotarpiu.	Tai	buvo	
susiję	 su	 ES	 direktyvose	 nustatytų		
reikalavimų	organizacijų	teikiamoms	
paslaugoms	ir	jų		kokybei	perkėlimu	į	
nacionalinę	teisę.

Vidurio	 ir	 Rytų	 Europos	 šalių	 or
ganizacijos	 dažniausiai	 taiko	 šiuos	
kokybės	vadybos	modelius4	:

•	 ISO	9000	serijos	kokybės	vadybos	
standartus5	

•	 Europos	 kokybės	 vadybos	 fondo	
(angl. European Foundation for 
Quality Management, EFQM)	
tobulumo	 modelį6	 (toliau	 –	
EFQM).	 EQMF	 skirtas	 nuolati
niam	 visų	 organizacijos	 procesų	

Kokybės	vadybos	taikymo	pradžia ES	šalys	narės
Nuo	1980	m. Danija,	Prancūzija,	Ispanija,	Jungtinė	

Karalystė
Nuo	1990	m.	 9ojo	dešimtmečio	

pirma	pusė
Belgija,	Kipras,	Italija,	Nyderlandai,	Len
kija,	Portugalija,	Švedija

9ojo	dešimtmečio	
antra	pusė

Austrija,	Čekija,	Suomija,	Vokietija,	
Graikija,	Vengrija,	Airija,	Latvija,	Malta,	
Slovėnija

Nuo	2000	m.	 Bulgarija,	Estija,	Lietuva,	Liuksemburgas,	
Slovakija,	Rumunija

1	lentelė.	Kokybės	vadybos	taikymo	viešajame	sektoriuje	pradžia	ES	valstybėse	narėse3

3	Quality	Management	in	Public	Administrations	of	the	EU	Member	States:	Comparative	Analysis.	Ljubl
jana:	Ministry	of	Public	Administration	of	the	Republic	of	Slovenia,	October	2008.

4	Kokybės	vadybos	metodų	diegimo	viešojo	administravimo	institucijose	stebėsena.	2008	m.	Ataskaita	Pri
eiga	per	internetą:	www.vakokybe.lt

5	Kadangi	šis	modelis	yra	taikomas	Lietuvos	viešojo	administravimo	institucijose,	jis	straipsnyje	aprašomas	
išsamiau.

6	Kadangi	šis	modelis	Lietuvos	viešojo	administravimo	institucijose	nėra	taikomas,	jis	išsamiau	neaprašomas.
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tobulinimui	bei	veiklos	gerinimui.	
Šis	 modelis	 sukurtas	 1992	 metų	
pradžioje	kaip	organizacijos	darbo	
vertinimo	 pagrindas	 Europos	 ko
kybės	 apdovanojimams.	 Europoje	
jis	 populiarus	 tiek	 viešajame,	 tiek	
ir	privačiajame	sektoriuose.

•	 Pagal	 EFQM	 pavyzdį	 sukurtą	

Bendrąjį	 vertinimo	 modelį7	 –	
(angl. Common Assessment Frame-
work, CAF)	(toliau – BVM).

Europos	 administracinėje	 erdvėje		
yra	 susiformavusi	 bendra	 praktika,	
kad	 organizacijoms	 nėra	 nustatyto	
privalomo	 reikalavimo	 taikyti	 koky
bės	vadybos	modelius	(išskyrus	atski

7	Kadangi	šis	modelis	yra	taikomas	Lietuvos	viešojo	administravimo	institucijose,	jis	straipsnyje	aprašomas	
išsamiau.

8	Quality	Management	in	Public	Administrations	of	the	EU	Member	States:	Comparative	Analysis.	Ljubl
jana:	Ministry	of	Public	Administration	of	the	Republic	of	Slovenia,	October	2008.

KV	
metodas

ES	valstybėse	narėse	taikymas	yra:

privalomas griežtai	
rekomen
duojamas

rekomen
duojamas

savanoriškas

BVM Portugalija,	
Slovakija

Austrija,	
Belgija,	
Bulgarija,	
Graikija,	
Vengrija,	
Rumunija,	
Slovėnija,	
Slovakija

Čekija,	
Vokietija,	
Estija	Itali
ja,	Lietuva,	
Liuksem
burgas,	
Portugalija

Kipras,	Danija,	Ispanija,	
Suomija,	Prancūzija,	Airija,	
Latvija,	Malta,	Nyderlandai,	
Lenkija,	Švedija,	Jungtinė	
Karalystė,	Lietuva

EFQM Bulgarija Ispanija,	
Slovėnija

Belgija,	
Čekija,	
Vengrija

Austrija,	Vokietija,	Danija,	
Estija,	Ispanija,	Suomija,	
Prancūzija,	Airija,	Italija,	
Lietuva,	Latvija,	Malta,	Ny
derlandai,	Lenkija,	Švedija,	
Slovakija,	Portugalija,	Ru
munija,	Jungtinė	Karalystė

ISO	
9000

Latvija Bulgarija Belgija,	
Ispanija,	
Prancūzija,	
Vengrija,	
Slovėnija

Suomija,	Ispanija,	Slovakija,	
Jungtinė	Karalystė,	Malta,	
Airija,	Vokietija,	Austrija,	
Kipras,	Estija,	Švedija,	Len
kija,	Lietuva,	Nyderlandai,	
Portugalija,	Rumunija,	Italija

2	lentelė.	ES	valstybės	narėse	taikomas	kokybės	vadybos	modelių	taikymo	re-
glamentavimas8
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rus	 atvejus)	 –	 joms	 yra	 arba	 griežtai	
rekomenduojama,	arba	rekomenduo
jama	taikyti	šiuos	modelius	ir	organi
zacijos	 juos	 taiko	 savanoriškai	 (žr.	 2	
lentelę).

ISO	9000	serijos	kokybės	vadybos	
standartai

ISO	9000	serijos	kokybės	vadybos	
standartai	 yra	 tarptautiniu	 lygiu	 pri
pažįstami	standartai,	kurių	tikslas	yra	
užtikrinti,	 kad	 vartotojams	 teikiami	
produktai	 (veiklų	 ar	 procesų	 rezul
tatai)	 atitiktų	 tam	 tikrus	 kokybės	
reikalavimus.	 Šių	 standartų	 vartoto
jų	 nuolatos	 daugėja	 tiek	 privačiame,	
tiek	viešajame	sektoriuose.	ISO	9000	
standartų	 seriją	 sudaro	 3	 svarbiausi	
standartai9:

1)	 Standartas	 ISO	 9000	 –	 Kokybės	
vadybos	sistemos.	Pagrindai,	ter-
minai	 bei	 apibrėžimai.	 Jame	 ap
rašomi	 kokybės	 vadybos	 sistemų	
pagrindai	 ir	apibrėžti	kokybės	va
dybos	sistemų	terminai.

2)	ISO	9001	–	Kokybės	vadybos	sis-
temos.	Reikalavimai.	Jame	nusta
tyti	 kokybės	 vadybos	 sistemų	 rei
kalavimai,	 kai	 organizacijai	 reikia	
parodyti	 savo	 sugebėjimus	 nuolat	
tiekti	 produktus,	 atitinkančius	
kliento	 bei	 atitinkamus	 privalo
muosius	 reikalavimus.	 Standarto	
paskirtis	–	kliento	poreikių	paten
kinimas.	

3)	 ISO	 9004	 –	 Kokybės	 vadybos	
sistemos.	 Veiklos	 gerinimas.	 Re
komendacijos.	 Jame	 pateikiamos	
rekomendacijos	 kokybės	 vadybos	
sistemų	 rezultatyvumui	 ir	 efek
tyvumui	 didinti.	 Šio	 standarto	
paskirtis	 –	 organizacijos	 veiklos	
gerinimas	ir	klientų	arba	paslaugų	
vartotojų	bei	kitų	suinteresuotųjų	
šalių	poreikių	patenkinimas.	

Įdiegus	 organizacijoje	 ISO	 9000	
serijos	 standartą,	 kokybės	 vadybos	
sistema	gali	būti	sertifikuojama	akre
dituotos	 sertifikacijos	 įstaigos.	 ISO	
standartai	yra	labai	populiarūs	visame	
pasaulyje,	nes	jų	taikymas	ir	sertifika
vimas	gana	greitai	 leidžia	 įrodyti	ko
kybės	 vadybos	 modelio	 egzistavimą.	
Susidomėjimą	 šiais	 standartais	 ilius
truoja	3	lentelė.	Kaip	matyti	lentelėje,	
pasaulyje	 išduotų	 sertifikatų	 skaičius	
2007	m.	lyginant	su	2003	m.	padidė
jo	 beveik	 dvigubai	 (47,7	 proc.	 arba	
453567	sertifikatai).

Tačiau	 reikėtų	 atkreipti	 dėmesį	 į	
tai,	 kad	 ISO	 9000	 standartų	 taiky
mas	ir	organizacijos	kokybės	sistemos	
sertifikavimas	 nėra	 identiški	 dalykai.	
Kokybės	 vadybos	 sistemų	 standartai	
nereikalauja	sertifikuoti	organizacijo
je	įdiegtos	sistemos		ji	pati	apsispren
džia,	 ar	 verta	 naudotis	 sertifikavimo	
įstaigos,	galinčios	patvirtinti	standar
tų	 reikalavimus,	 paslaugomis.	 Taigi,	
šie	 skaičiai	 neparodo	 šio	 standartų	
taikytojų	skaičiaus	(šis	skaičius	turėtų	

9	Kokybės	vadybos	metodų	diegimo	viešojo	administravimo	institucijose	stebėsena.	2008	m.	ataskaita.	Pri
eiga	 per	 internetą:	 http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodudiegimoviesojoadministravimo
institucijoseiristaigosestebesena
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būti	 gerokai	 didesnis),	 o	 tik	 skaičių	
organizacijų,	 kurios	 ne	 tik	 įsidiegė,	
bet	 ir	 sertifikavo	 savo	 kokybės	 vady
bos	modelį.	Tačiau	tolygiai	didėjantis	
kasmet	 išduodamų	 ISO	 9001:2000	
sertifikatų	 skaičius	 patvirtina	 koky
bės	vadybos	modelių	svarbos	augimą.	

Kaip	 rodo	 statistika,	 (žr.	 1	 pav.)	
pagal	 ISO	 9000	 serijos	 standartų	
sertifikavimą	ne	tik	ES,	bet	ir	visame	
pasaulyje	2008	m.	pabaigoje	pirmavo	
Jungtinė	Karalystė.		Antrojoje	vietoje	
ES	 buvo	 įsitvirtinusi	 Vokietija	 (pa
saulyje	 –	 Jungtinės	 Amerikos	 Valsti
jos).

10	Prieiga	per	internetą:	http://www.kvalitetas.lt/archyvas/69iso9000standartai
11	Mickaitis,	A.Zaščižinskienė,	G.Pasvenskas	T.	–	Kokybės	vadybos	diegimas	organizacijoje:	žmogiškasis	

aspektas.	Ekonomika	ir	vadyba.	2009.14
12	Pirmoji	bandomoji	modelio	versija	parengta	2000	m.,	2002	m.	ir	2006	m.	parengtos	patobulintos	mode

lio	versijos.	Platesnė	informacija	VRM	internetinėje	svetainėje	www.vakokybe.lt

Bendrasis	vertinimo	modelis

BVM12	 yra	 Europos	 viešojo	 admi
nistravimo	 instituto	 (angl. European 
Institute of Public Administration; 
EIPA)	pagal	EFQM	pavyzdį	sukurtas	
kokybės	vadybos	modelis,	 skirtas	 to
bulinti	 Europos	 organizacijų	 	 veiklą.	
Palyginti	 su	 kitais	 kokybės	 vadybos	
modeliais,	 BVM	 yra	 paprastesnis,	
lengviau	įdiegiamas,	todėl	ypač	tinka
mas	 norint	 susidaryti	 pradinį	 įspūdį	
apie	 organizacijos	 veiklą	 (įsivertinti	
organizaciją,	 nustatyti	 jos	 stipriąsias	

	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	
Iš	viso	išduotų	ISO	9001:2000	
sertifikatų	skaičius	pasaulyje	

497919	 660	132	 773867	 896929	 951486	

Šalių/ekonomikų,	įgijusių	ISO	
9001:2000	sertifikatą	skaičius	

149	 154	 161	 170	 175	

3	 lentelė.	 ISO	 9001:2000	 sertifikatų	 išdavimo	 tendencijos	 pasaulyje	 2003–	
2007	m.10

1	pav.	2008	m.	valstybėms	išduotų	ISO	9000	serijos	standartų	sertifikatų	skaičius11
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ir	 silpnąsias	 vietas).	 Kiti	 šio	 modelio	
taikymo	privalumai	yra:	

•	 gaunamas	įrodymais	pagrįstas	ver
tinimas;	

•	 nustatomos	 tobulintinos	 veiklos	
sritys	ir	organizacijos	veiklos	kryp
tys;

	
•	 modelį	 galima	 naudoti	 periodiš

kai;
	
•	 jis	 padeda	 skatinti	 darbuotojus,	

įtraukiant	 juos	 į	 organizacijos	
veik	los	tobulinimo	procesą;	

•	 yra	 galimybė	 palyginti	 įsivertini
mo	 rezultatus	 su	 kitomis	 panašią	
veiklą	vykdančiomis	organizacijo
mis	ES	lygmeniu	ir	kt.	

BVM	 	 paprastas,	 nebrangiai	 įdie
giamas	 ir	 gerai	 pritaikomas	 viešojo	
sektoriaus	 organizacijose.	 Dėl	 to	 jis	
tampa	 vis	 populiaresnis.	 BVM	 Ištek
lių	centro	duomenimis,	2011	m.	rug
pjūčio	18	d.	buvo	registruoti	2371	šio	
modelio	taikytojas	(žr.	2	pav.)13.	BVM	
populiariausias	Italijoje	(363	taikyto
jai,	t.y.	15	proc.	visų	taikytojų).	Antrą	
ir	trečią	vietas	užima	atitinkamai	Bel

2	pav.	BVM	Išteklių	centre	registruoti	BVM	taikytojai
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gija	 (305	 taikytojai)	 ir	 Lenkija	 (273	
taikytojai).

Šiuo	 metu	 BVM	 taikytojų	 ratas	
sparčiai	plečiasi	ir	už	Europos	ribų		–	
95	iš	BVM	Išteklių	centre	registruotų	
šio	 modelio	 taikytojų	 yra	 iš	 kitų	 pa
saulio	 valstybių.	 Atkreiptinas	 dėme
sys,	kad	vien	Dominikos	Respubliko
je	jau	yra	86	BVM	taikytojai.

BVM		pasižymi	plačiomis	taikymo	
galimybėmis	 (žr.	 3	 pav.)	 –	 jis	 nau
dojamas	 	 visame	 Europos	 viešajame		
sektoriuje.	 Daugiausia	 taikytojų	 yra	
vietos	savivaldos	(542	taikytojai)	sek
toriaus,	švietimo	ir	mokslinių	tyrimų	
sektoriaus	 (403	 taikytojai)	 organiza
cijų	tarpe.	

Kiti	kokybės	vadybos	modeliai

Kai	 kuriose	 šalyse	 be	 jau	 minėtų	
kokybės	 vadybos	 modelių	 viešajame	
sektoriuje	 taikomi	 ir	 kiti,	 privačia
me	 sektoriuje	 gerai	 žinomi	 mode
liai,	 tokie	 kaip	 	 Žmogiškųjų	 išteklių	
valdymo	 kokybės	 standartas	 (angl. 
- Investors in People)	( JK),	„Lieknos“	
organizacijos	metodas	(angl. - Lean),	
Šeši	 sigma	 (angl. – Six Sigma),	 Su
balansuotų	 veiklos	 rodiklių	 modelis	
(angl. – Balanced scorecard),	 Viešųjų	
paslaugų	 tobulumo	 modelis	 (angl. 
– Public Service Excellence Model).	
Tačiau	šie	modeliai		yra	mažiau	popu
liarūs.

13	Prieiga	per	internetą:	http://www.eipa.nl/en/pages/show/&tid=71
14	Staes,	P	;	Thijs,	N.	2010.	Growing	Towards	Excellence	in	the	European	Public	Sector.	A	decade	of	Euro

pean	collaboration	with	CAF	.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/index.php?id=416

3	pav.	BVM	taikytojų	pasiskirstymas	tarp	sektorių	Europoje14
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Iniciatyvų,	 skatinančių	 kokybės	
vadybos	 modelių	 taikymą,	 įgyven-
dinimas	Lietuvoje

Lietuvoje	 įvairios	 iniciatyvos,	 ska
tinančios	 kokybės	 vadybos	 modelių	
taikymą	 viešajame	 sektoriuje,	 palygi
nus	su	kitomis	ES	šalimis	(žr.	1	lente
lę),	pradėtos	įgyvendinti	gana	vėlai	ir	
jų	aprėptis	nėra	didelė.	Kaip	ir	dauge
lyje	ES	valstybių	narių,	Lietuvoje	teisės	
aktai	nenumato	privalomo	kokybės	va
dybos	modelių	diegimo,	 ir	organizaci
joms	 	yra	palikta	 jų	pasirinkimo	 laisvė	
(žr.	2	lentelė).	

Nacionalinio	 lygmens	 kokybės	 ini
ciatyvų	 taikymo	 skatinimo	 priemonės	
Lietuvoje	 pradėtos	 įgyvendinti	 2004	 m.	
patvirtinus	 Viešojo	 administravimo	
plėtros	iki	2010	metų	strategiją15.	2010	
m.	gruodžio	31	d.	pasibaigus	šios	stra
tegijos	 	 įgyvendinimo	 laikotarpiui,	 su	
kokybės	 vadyba	 susijusios	 nuostatos	
perkeltos	 į	 Viešojo	 administravimo	
tobulinimo	tarpinstitucinį	veiklos	pla
ną16.	 Iki	 šių	 strateginių	 dokumentų	
priėmimo,	 dažniausiai	 buvo	 įgyvendi
namos	 atskiros	 kokybės	 vadybos	 ini
ciatyvos,	 kurios	 dažniausiai	 priklausė	
nuo	 konkrečių	 organizacijų	 pastangų	
bei	Lietuvos	rengimosi	stoti	į	ES	įtakos.	
Galima	 būtų	 išskirti	 šiuos	 kokybės	 va
dybos	iniciatyvų	taikymo	etapus17:
•	 Sektorinis	 požiūris	 į	 paslaugų	 ko-

kybę,	t.	y.	siekis	gerinti	paslaugų	ko

kybę	buvo	įtrauktas	į	skirtingų	vals
tybės	sektorių	(sveikatos,	švietimo	ir	
kt.)	veiklą	reglamentuojančius	teisės	
aktus.	Šis	požiūris	vyravo	Lietuvoje	
iš	 karto	 po	 nepriklausomybės	 atga
vimo.

•	 Pasirengimo	 narystei	 ES	 laikotar-
pis.	 Šiuo	 laikotarpiu	 pradėta	 teikti	
parama	 kokybės	 užtikrinimo	 sis
temoms	 diegti	 pagal	 pasirengimo	
narystei	 ES	 struktūrinės	 paramos	
priemones	 (Phare	 programą	 ir	 kt.).	
Tačiau	 šia	 parama	 galėjo	 pasinau
doti	 tik	 tos	 organizacijos,	 kurioms	
įgyvendinti	 tam	 tikrus	 kokybės	
standartus	buvo	būtina	siekiant	ati
tikti	 ES	 teisės	 aktuose	 numatytus	
reikalavimus	reguliavimo,	kontrolės	
ir	inspektavimo	srityse.

•	 Bendros	nacionalinės	kokybės	va-
dybos	politikos	formavimo	etapas.	
Jis	prasidėjo	2004	m.,	kai	buvo	pa
rengta	ir	pradėta	įgyvendinti	Viešo
jo	 administravimo	 plėtros	 iki	 2010	
metų	 strategija18.	 Šioje	 strategijoje	
jau	 yra	 numatomos	 nacionalinio	
lyg	mens	 priemonės,	 skirtos	 kokybės	
vadybos	 iniciatyvų	skatinimui.	2011	m.	
parengtas	 ir	 patvirtintas	 Viešojo	
administravimo	 tobulinimo	 tarp
institucinis	 veiklos	 planas,	 į	 kurį,	
siekiant	kokybės	vadybos	iniciatyvų	
tęstinumo,	 perkeliamos	 aktualios	
Viešojo	 administravimo	 plėtros	 iki	
2010	metų	strategijos	nuostatos.

15	Patvirtinta	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2004	m.	balandžio	28	d.	nutarimu	Nr.	488
16	Patvirtintas	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2011	m.	sausio	26	d.	nutarimu	Nr.	131
17	Nakrošis,	V.;	Černiūtė,	R.	2010.	Kokybės	vadyba	Lietuvos	viešajame	administravime:	svarbiausios	inicia

tyvos	ir	jų	taikymas.	Viešoji	politika	ir	administravimas.	Vilnius,	2010	m.
18	Patvirtinta	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2004	m.	balandžio	28	d.	nutarimu	Nr.	488
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Vadovaujantis	 Viešojo	 administra
vimo	plėtros	iki	2010	metų	strategijos	
(šiuo	metu	–	Viešojo	administravimo	
tobulinimo	 tarpinstitucinio	 veiklos	
plano)	 nuostatomis,	 Vidaus	 reikalų	
ministerija	(toliau	–	VRM)	nuo	2005	
m.	 taiko	 priemones,	 kurių	 tikslas	 –	
skatinti	 kokybės	 vadybos	 iniciatyvų	
plėtrą	 organizacijose.	 Periodiškai	 or
ganizuojamos	 Nacionalinės	 kokybės	
konferencijos,	 BVM	 taikymui	 aptarti	
skirtos	 konferencijos,	 kuriose	 disku
tuojama	 apie	 	 kokybės	 vadybos	 ini
ciatyvas.	 Taip	 pat	 pradėtos	 vykdyti	
šių	 iniciatyvų	 taikymo	 organizacijose	
gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 atrankos,	
sukurta	speciali	svetainė,	skirta	viešojo	
administravimo	kokybės	iniciatyvoms	
(www.vakokybe.vrm.lt	 arba	 www.va
kokybe.lt).	Siekiant	paskatinti	organi
zacijas	didesnį	dėmesį	kreipti	į	viešųjų	
paslaugų	 kokybę	 ir	 piliečių	 aptarna
vimą,	 VRM	 parengė	 ir	 nuo	 2009	 m.	
įgyvendina	 Europos	 socialinio	 fondo	
lėšomis	finansuojamą	projektą	„Viešo
jo	administravimo	sektoriaus	kokybės	
iniciatyvos“19.	Įgyvendinant	šį	projek
tą,	organizacijoms	be	minėtų	priemo
nių	(dalis	šių	priemonių	yra	įtrauktos	
į	šio	projekto	veiklas),	pradėti	organi
zuoti	 seminarai,	 mokymai	 ir	 kiti	 ren
giniai,	atliekami	tyrimai	bei	leidžiami	
leidiniai	kokybės	vadybos	tematika.

Nuo	2007	m.	VRM	atlieka	kokybės	
vadybos	 modelių	 taikymo	 organiza
cijose,	 atliekančiose	 viešojo	 adminis

travimo	 funkcijas,	 stebėseną	 (toliau	
–	Stebėsena).	Stebėsena	leidžia	matyti	
ir	 vertinti	 kokybės	 vadybos	 modelių	
taikymą	 minėtose	 Lietuvos	 organiza
cijose	 	 išaiškinti	 šių	 modelių	 diegi
mo	situaciją	(diegiamų,	 jau	 įdiegtų	ar	
planuojamų	 diegti	 modelių	 spektrą),	
taikymo	 sunkumus,	 nustatyti	 priežas
tis,	 trukdančias	 naudoti,	 sertifikuoti	
ir	 vertinti	 organizacijose	 taikomus	
modelius.	Jos	metu	gauti	rezultatai	su
daro	 sąlygas	 priimti	 ir	 (ar)	 geriau	 pa
grįsti	sprendimus	dėl	kokybės	vadybos	
modelių	ar	kitų	priemonių,	kurios	pa
lengvintų	 šių	 modelių	 įgyvendinimą,	
taikymą	organizacijose.	Šiuo	metu	jau	
yra	atliktos	3	Stebėsenos.	Jų	metu	įvyk
dytos	organizacijų,	atliekančių	viešojo	
administravimo	funkcijas,	apklausos20:

•	 2007	m.	apklaustos	155	organizaci
jos,	

•	 2008	m.	–	146	organizacijos,	

•	 2010	m.	–	158	organizacijos.

2008	 ir	 2010	 m.	 papildomai	 buvo	
atliktos	ankstesnių	metų	Stebėsenos	re
zultatų	lyginamosios	analizės.	

2010	m.	Stebėsenos21	duomenimis:
•	 94,9	 proc.	 apklausoje	 dalyvavusių	

organizacijų,	 atliekančių	 viešojo	
administravimo	 funkcijas,	 žinojo	
kokybės	vadybos	modelius.	Atkreip
tinas	dėmesys,	kad	respondentų	at

19	Išsami	informacija	apie	projektą	paskelbta	VRM	internetinėje	svetainėje	www.vakokybe.lt
20	Išsami	informacija	apie	Stebėsenas	paskelbta	VRM	internetinėje	svetainėje	www.vakokybe.lt
21	 Kokybės	 vadybos	 metodų	 taikymo	 Lietuvos	 viešojo	 administravimo	 ir	 kitose	 institucijose/įstaigose	

stebėsena.	Ataskaita	2010	m.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodu
diegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena
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sakymuose	ir	papildomai	išsakytuo
se	pageidavimuose,	ypatingai	dažnai	
buvo	minima	VRM	vykdomų	prie
monių	svarba	kokybės	vadybos	ini
ciatyvų	sklaidai,

•	 106	 (67,09	 proc.)	 apklausoje	 daly
vavusios	 organizacijos,	 atliekančios	
viešojo	 administravimo	 funkcijas,		
nurodė,	 kad	 jų	 organizacijoje	 yra	
taikomas	bent	vienas	apklausoje	pa
minėtas	kokybės	vadybos	modelis22.	
Tai	 daugiau	 nei	 dvigubai,	 lyginant	
su	2008	m.	Stebėsenos	duomenimis,	
kai	 tokių	 organizacijų	 buvo	 32,5	
proc.	

Populiariausi	 kokybės	 vadybos	
modeliai	 Lietuvos	 organizacijose,	 at-
liekančiose	 viešojo	 administravimo	
funkcijas	

2010	 m.	 Stebėsenos	 rezultatai23	 pa
rodė,	kad	nors	pirmasis	kokybės	vady

bos	 modelis	 Lietuvos	 organizacijose,	
atliekančiose	 viešojo	 administravimo	
funkcijas,	pradėtas	taikyti	1992	m.,	ta
čiau	 iki	 2003	 m.	 stebimi	 tik	 pavieniai	
kokybės	 vadybos	 modelių	 taikymo	
atvejai	(žiūrėti	4	pav.).

Pirmasis	 ryškus	 kokybės	 vadybos	
modelių	 taikytojų	 skaičiaus	 padidė
jimas	 pastebimas	 	 2004	 m.	 (10	 tai
kytojų)	 ir	 buvo	 	 susijęs	 su	 Lietuvos	
įstojimu	 į	 ES.	 Nuo	 2005	 iki	 2008	 m.	
kasmet	 pastebimas	 kokybės	 vadybos	
modelių	 taikytojų	 skaičiaus	 augimas.	
Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 2009	 m.	
kokybės	 vadybos	 modelių	 taikytojų	
skaičius	 sumažėja,	 tačiau	 2010	 m.	 vėl	
ženkliai	 padidėja	 (daugiausia	 koky
bės	 vadybos	 modelių	 organizacijose	
pradėta	 taikyti	 būtent	 2010	 m.).	 Tai	
susiję	 su	 Europos	 socialinio	 fondo	
parama	 kokybės	 vadybos	 modelių	
diegimui	 (pagal	 priemonę	 „Viešų
jų	 paslaugų	 kokybės	 iniciatyvos“)	 –		

22	Apklausoje	buvo	klausiama	apie	šiuos	modelius		BVM,	Subalansuotų	veiklos	rodiklių	modelis,	EFQM,	
„Lieknos“	organizacijos	metodas,	Šeši	sigma,	ISO	9000,	14001,	27000.

23	 Kokybės	 vadybos	 metodų	 taikymo	 Lietuvos	 viešojo	 administravimo	 ir	 kitose	 institucijose/įstaigose	
stebėsena.	Ataskaita	2010	m.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodu
diegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena

4	pav.	Kokybės	vadybos	modelių	taikymo	organizacijose,	atliekančiose	viešojo	
administravimo	funkcijas,	pradžia

17

Viešojo	administravimo	kokybė	Lietuvoje	–	gerosios	patirties	pavyzdžiai



2009	m.	organizacijos	 	rengė	 ir	 	 teikė	
valstybės	 projektų,	 susijusių	 su	 koky
bės	 vadybos	 modelių	 diegimu,	 apra
šymus.	Tuo	tarpu	2010	m.	šie	projek
tai	buvo	pradėti	įgyvendinti.	

2010	m.	Stebėsenos	rezultatai24	pa
rodė,	 kad	 30	 iš	 apklausoje	 dalyvavu
sių	 	 organizacijų,	 atliekančių	 viešojo	
administravimo	funkcijas,	 taiko	dau
giau	 nei	 vieną	 kokybės	 vadybos	 mo
delį	(žr.	4	lentelė:)

•	 1	 organizacija	 taiko	 penkis	 koky

24	 Kokybės	 vadybos	 metodų	 taikymo	 Lietuvos	 viešojo	 administravimo	 ir	 kitose	 institucijose/įstaigose	
stebėsena.	Ataskaita	2010m.		Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodu
diegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena

25	Kokybės	vadybos	metodų	diegimo	viešojo	administravimo	institucijose	stebėsena.	Ataskaita	2008	m.	
Prieiga	per	 internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodudiegimoviesojoadministra
vimoinstitucijoseiristaigosestebesena	

26	Kokybės	vadybos	metodų	diegimo	viešojo	administravimo	institucijose	stebėsena.	Ataskaita	2007	m.	
Prieiga	per	 internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodudiegimoviesojoadministra
vimoinstitucijoseiristaigosestebesena	

bės	vadybos	modelius,	

•	 10	organizacijų	–	tris,	

•	 19	organizacijų		–	du.

Šie	skaičiai	yra	ženkliai	didesni	nei	
per	 ankstesnių	 metų	 stebėseną	 gauti	
duomenys:	

•	 2008	m.25	duomenimis	 	1	organi
zacija	 taikė	 tris	 modelius,	 9	 orga
nizacijos	–	du	;	

4	lentelė.	Taikomų	kokybės	vadybos	modelių		skaičius	pagal	organizacijos	tipą	

Tipas	 Respondentų	
sk.	

Vienas	
KVM	

Du	
KVM	

Trys	
KVM

Penki	
KVM

Įstaiga	prie	ministerijos	 57	 29	 9	 5	 1	
Savivaldybės	administracija	 51	 29	 3	 2	 0	
Seimui	atskaitinga	įstaiga	 14	 3	 1	 1	 0	
Ministerija	 11	 7	 2	 0	 0	
Kita	ministerijai	arba	įstai
gai	prie	ministerijos	pavaldi	
įstaiga	

8	 3	 1	 0	 0	

Vyriausybės	įstaiga*	 7	 3	 1	 0	 0	
Teismai,	Prokuratūra,	Nacio
nalinė	teismų	administracija	

5	 0	 1	 0	 0	

Viešoji	įstaiga	 4	 1	 1	 2	 0	
Kita	 1	 1	 0	 0	 0	
Iš	viso	 158	 76	 19	 10	 1	

	*		įskaitant	Ministro	Pirmininko	tarnybą
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•	 2007	 m.26	 duomenimis	 6	 organi
zacijos	taikė	tris	modelius,	10	–	du	
modelius.	

Tarp	 Lietuvos	 organizacijų,	 	 at
liekančių	 viešojo	 administravimo	
funkcijas,	 patys	 populiariausi	 yra	
ISO	9000	serijos	kokybės	standartai.	
Pastaruoju	 metu	 tarp	 šių	 organiza
cijų	 palaipsniui	 auga	 susidomėjimas	
BVM.	Skirtingai	negu	Europoje,	Lie
tuvos	 organizacijose,	 	 atliekančiose	
viešojo	administravimo	funkcijas,	be
veik	nėra	taikomi	daugiadimensiniai	
organizaciniai	 modeliai	 (tokie,	 kaip	
EFQM)27.	 Stebėsenų	 duomenimis	
(žr.	5	pav.)28	:

•	 2008	 m.	 tik	 viena	 organizacija	
nurodė,	kad	taiko	EFQM,	

•	 2010	m.	šis	skaičius	sumažėjo	iki	
0	(nei	viena	organizacija	nenuro
dė,	kad	naudoja	šį	modelį)

•	 	3	organizacijos	nurodė,	kad	pla
nuoja	šį	modelį	diegti	ateityje.

Lietuvoje	 diegiamos	 ir	 integruo
tos	 vadybos	 sistemos,	 apimančios,	
pvz.,	ISO	9001	kokybės	standartą	ir	
aplinkosaugos	 ISO	 14001	 ar/ir	 Eu
ropos	Bendrijos	aplinkosaugos	vady
bos	 ir	 audito	 sistemą	 (EMAS)	 ar/ir	
ISO	20000	IT	paslaugų	valdymo	ar/
ir	ISO	27001	informacijos	apsaugos	
vadybos	sistemų	ar/ir	kitus	standar
tus	 ar	 metodus.	 Šios	 sistemos/stan
dartai	 gali	 būti	 diegiami	 ir	 atskirai,	
nejungiant	su	kitais	kokybės	vadybos	
modeliais.	 Kadangi	 minėtų	 aplinko
saugos	 ir	 informacinių	 technologijų	
paslaugų	 valdymo	 standartų	 paskir
tis	 yra	 gerinti	 organizacijos	 valdymo	
ir	veiklos	kokybę,	šias	priemones	taip	
pat	 galima	 priskirti	 prie	 kokybės	 va
dybos	sistemų	instrumentų29.	

Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 jokių	
kokybės	 vadybos	 modelių	 nediegia	

5	pav.	Kokybės	vadybos	modeliai	įdiegti/	diegiami/	planuojami	diegti	organi-
zacijose,	atliekančiose	viešojo	administravimo	funkcijas	

27	Nakrošis,	V.;	Černiūtė.	R.	Kokybės	vadyba	Lietuvos	viešajame	administravime:	svarbiausios	inici
atyvos	ir	jų	taikymas.		Vilnius,	2010	m.

28	Kokybės	vadybos	metodų	taikymo	Lietuvos	viešojo	administravimo	ir	kitose	institucijose/įstaigo
se	stebėsena.	Ataskaita	2010	m.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybos
metodudiegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena
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52	 (32,9	 proc.)	 apklausoje	 dalyvavu
sios	 organizacijos,	 atliekančos	 viešo
jo	 administravimo	 funkcijas.	 Kaip	 ir	
ankstesnių	apklausų	metu,	responden

tai	 pagrindinėmis	 kokybės	 vadybos	
modelių	 nediegimo	 priežastimis	 įvar
dijo	šiuos	trūkumus	(žr.	6	pav.):

29	Gavėnas,	J.	Viešojo	administravimo	tobulinimo	Lietuvoje	perspektyvos:	„nuo	gero	prie	puikaus“.	Vie
šasis	administravimas	Lietuvoje,	2009	m.

6	pav.	Kokybės	vadybos	modelių	netaikymo	priežastys

7	pav.	Priežastys,	skatinančios	kokybės	vadybos	modelių	diegimą
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•	 tokių	 modelių	 taikymo	 patirties	
stoką,

•	 nepakankamus	finansinius	ir	žmo
giškuosius	 	 išteklius	 šių	 modelių	
diegimui.

Mažiausiai	 reikšmingomis	 priežas
timis	 laikytos	 organizacijos	 vadovų	 ir	
darbuotojų	 galimas	 nepritarimas	 to
kioms	 iniciatyvoms	 ir	 abejojimas	 to
kių	modelių	nauda.

Pagrindinės	priežastys,	skatinančios	
kokybės	 vadybos	 modelių	 diegimą	 ir	
jo	 aktualizavimą	 buvo	 nurodytos	 šios	
(žr.	7	pav.):

•	 dauguma	 respondentų	 mano,	 jog	
organizacijos	 vadovo	 dėmesys	 ko
kybės	 vadybai	 	 verstų	 galvoti	 apie	
tokių	modelių	taikymo	praktiką	

•	 net	 34	 apklaustos	 organizacijos	
mano,	 jog	 kokybės	 vadybos	 mo
delių		taikymą	paskatintų	Europos	

struktūrinių		fondų	ir	valstybės	pa
rama.	

ISO	9000	serijos	kokybės	vadybos	
standartų	taikymas	Lietuvoje

Lietuva	yra	ISO	narė	korespondentė	
nuo	 1992	 m.,	 o	 pirmieji	 tarptautiniai	
ISO	 9000	 serijos	 kokybės	 standartai	
Lietuvoje	buvo	 įteisinti	1995	m.	1998	
m.	pasaulyje	40	000	organizacijų	(vie
šųjų	ir	privačių)	turėjo	ISO	9000	serti
fikatus,30	Lietuvoje	iš	jų	tik	40	organiza
cijų	(tai	yra	0,1	proc.).	Per	2000–2011	
m.	 laikotarpį	 ISO	 9000	 sertifikatų	
skaičius	padidėjo	daugiau	kaip	6,6	kar
to	(2000	m.	 	Lietuvoje	buvo	173	ISO	
sertifikatų).	2011	m.	rugsėjo	1	d.	Stan
dartizacijos	 departamento	 duomenys	
rodo,	 kad	 Lietuvoje	 	 šiuos	 sertifikatus	
turi	1138	organizacijos.	

Per	visą	minimą	 laikotarpį	pastebi
mas	praktiškai	tolygus	sertifikatų	skai
čiaus	didėjimas	(žr.	8	pav.,	kuris	papil
dytas	2011	m.	duomenimis).

Pažymėtina,	 kad	 pagal	 išduodamų	

8	pav.	Sertifikuotų	ISO	9000	serijos	standartų	Lietuvoje	skaičiaus	kaita31

30	Laukaitytė,	G.	Į	Europą	–	standartais	pasipuošę.	1998.Verslo	žinios.		Balandžio	22	d.,	Nr.	44.	
31	Ruževičius,	J.	Kokybės	vadybos	sistemų	ir	gaminių	sertifikavimo	Lietuvoje	apžvalga.	Lietuvos	standar

tizacijos	departamento	biuletenis.	2008,	Nr.3.
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ISO	 9001:2000	 sertifikatų	 kiekį	 Lie
tuva	 nuolat	 pirmavo	 Baltijos	 šalyse	
lyginant	absoliučius	skaičius	(žr.	5	len
telę).	 Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 ISO	
9000	serijos	standartai	yra	vieni	popu
liariausių	Baltijos	šalyse.

Remiantis	 Stebėsenos33	 duomeni
mis,	 ISO	 9000	 serijos	 standartai	 Lie
tuvos	 organizacijose,	 kurios	 atlieka	
viešojo	 administravimo	 funkcijas,	 yra	
gana	plačiai	taikomi	(žr.	6	lentelę):	

•	 juos	taiko	34	(21,5	proc.)	iš	apklaus
tų	organizacijų,	iš	jų	17	organizacijų	
buvo	šią	sistemą		sertifikavusios,	

•	 26	 (16,5	 proc.)	 organizacijos	 	 pla
nuoja	juos	taikyti	ateityje.	

Lyginant	 su	 2008	 m.,	 išaugo	 tiek	
šį	 kokybės	 vadybos	 modelį	 taikančių,	
tiek	 ir	 jį	 sertifikavusių	 	 organizacijų	
skaičius	 –	 2008	 m.	 pabaigoje34	 šiuos	
standartus	 taikė	 21	 organizacija	 (apie	
14	proc.	visų	apklaustų	organizacijų),	
iš	 jų	 14	 organizacijų	 (apie	 60	 proc.)	
buvo	šią	sistemą		sertifikavusios.

Kaip	 ir	 ankstesnių	 tyrimų	 duome
nimis,	dažniausiai	 ISO	9000	taikoma	
visoje	 organizacijoje,	 kiek	 rečiau	 ke
liuose	 struktūriniuose	 padaliniuose	
ir	 labai	 retai	 viename	 struktūriniame	

6	lentelė.	ISO	9000	taikymo	stadija

Taikymo	stadija	 Dažnis	
Kaupiamos	žinios,	bet	planingai	nediegiama/netaikoma	 2	
Diegiama	ISO	9001	 12	
Diegiama	ISO	9001,	bet	neplanuojama	sertifikuoti	 3	
KVS	 yra	 sertifikuota	 akredituotos	 sertifikacijos	 įstaigos	 pagal	

ISO	9001	
17	

Iš	viso	 34	

	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	
Lietuva	 324	 487	 591	 697	 786
Estija	 261	 438	 489	 577	 625	
Latvija	 73	 484	 561	 625	 342	
Europa	 242455	 320748	 377	196	 414232	 431	479	

5	lentelė.	ISO	9001:2000	sertifikatų	išdavimo	tendencijos	2003–2007	m.	Eu-
ropoje	ir	Baltijos	šalyse	32

32	Prieiga	internete		http://www.kvalitetas.lt/archyvas/69iso9000standartai
33	 Kokybės	 vadybos	 metodų	 taikymo	 Lietuvos	 viešojo	 administravimo	 ir	 kitose	 institucijose/įstaigose	

stebėsena.	Ataskaita	2010m.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodu
diegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena

34	VRM	užsakymu	Viešosios	politikos	ir	vadybos	instituto	2007	ir	2008	m.	atliktų	apklausų	apie	kokybės	
vadybos	taikymą	duomenys.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodu
diegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena
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padalinyje.	
ISO	 9000	 serijos	 standartus	 tai

kantys	 respondentai	 didžiausią	 mo
delio	 taikymo	 įtaką	 įžvelgia	 gerinant	
paslaugų	kokybę	 ir	veiklos	 rezultatus,	
taip	pat	teigia,	kad	standartų	taikymas	
padėjo	įgyti	naudingų	žinių	apie	orga
nizacijos	veiklą.	

Bendrasis	vertinimo	modelis35

VRM,	 tapusi	 atsakinga	 už	 BVM	
sklaidą	 Lietuvoje,	 2005	 metais	 pirmą	
kartą	pristatė	šį	modelį	Lietuvos	viešo
jo	sektoriaus	organizacijoms.	2006	m.	
BVM		buvo	taikomas		6	organizacijose.	

Šiuo	metu	Lietuvoje	šį	modelį	tai
ko	 arba	 diegiasi	 14	 organizacijų36.	
10	paveiksle	yra	pateikiamas	šio	mo
delio	 pasiskirstymas	 tarp	 sektorių.	

35	Išsami	informacija	apie	BVM	yra	pateikiama	VRM	interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt
36	Pažymėtina,	kad	kai	kurios	iš	šių	organizacijų,	atliko	jau	pakartotiną	įsivertinimą	(VšĮ	Europos	Sociali

nio	fondo	agentūra),	arba	planuoja	tai	daryti	ateityje.

9	pav.	Kokių	rezultatų	organizacijai	davė	ISO	9000	taikymas?

10	pav.	BVM	pasiskirstymas	tarp	sektorių	Lietuvoje	
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Kaip	ir	Europos	administracinėje	er
dvėje	(žr.	3	pav.),	Lietuvoje	daugiau
sia	BVM	taikytojų	yra	vietos	savival
dos	srityje.

Vertinant	 BVM	 taikytojų	 pasis
kirstymą	pagal	organizacijų	tipą,	dau
giausiai	 šį	 modelį	 taiko	 savivaldybių	
administracijos	 –	 6,	 antroje	 vietoje	
valstybės	 viešosios	 įstaigos	 –	 3	 (žr.	 7	
lentelę).

2010	 m.	 Stebėsenos37	 duomenys	
parodė,	kad	 	BVM	taikymas	(kaip	 ir	
ISO	9000	serijos	standartų),	daugiau
sia	paveikė	paslaugų	kokybę	ir	veiklos	
rezultatus,	taip	pat	padėjo	įgyti	žinių	
apie	organizacijos	veiklą	(žr.	11	pav.).	
BVM	mažiausiai	padeda	taupyti	lėšas	
ir	gerinti	organizacijos	įvaizdį.

Kitos	kokybės	vadybos	 iniciatyvos	
Lietuvoje37

Paslaugų	 kokybės	 išorės	 vertini-
mas.	Išorės	vertinimas	leidžia	organi
zacijai	 įvertinti,	 ar	 jos	 veikla	 atitinka	

7	lentelė.	BVM	taikytojų	pasiskirstymas	pagal	organizacijos	tipą	

Tipas	 Respondentų	sk.	
Įstaiga	prie	ministerijos	 2
Savivaldybės	administracija	 6
Vyriausybės	įstaiga*	 1
Teismai,	Prokuratūra,	Nacionalinė	teismų	administracija	 1
Viešoji	įstaiga	 3
Kita	 1	
Iš	viso	 14

*		įskaitant	Ministro	Pirmininko	tarnybą

nustatytus	 kokybės	 reikalavimus,	 ar	
kokybės	 vadybos	 modelis	 yra	 tinka
mai	įdiegtas	ir	taikomas,	kokie	yra	su	
paslaugų	 kokybe	 susiję	 organizacijos	
veiklos	 trūkumai	 ir	 rasti	 būdų,	 kaip	
juos	 pašalinti.	 2010	 m.	 Stebėsena37	
parodė,	kad:	

•	 79	 apklausoje	 dalyvavusios	 orga
nizacijos	 (50	 proc.)	 nurodė,	 kad	
jų	 organizacijos	 išorės	 vertinimas	
nebuvo	 atliktas.	 Šis	 rezultatas	 ati
tinka	2007	m.	apklausos	duomenis,	
2008	 m.	 tokių	 organizacijų	 buvo	
41	proc.	

•	 Beveik	 ketvirtadalio	 organizacijų	
veiklos	 kokybę	 vertino	 Lietuvos	
Respublikos	 valstybės	 kontrolė,	
11,4	 proc.	 –	 kiti	 išorės	 vertintojai	
(„Bureau	 Veritas“,	 Vokietijos	 akre
ditavimo	 tarnyba	 „DakkS“,	 Euro
pos	 komisijos	 auditoriai,	 Europos	
audito	rūmai	ir	kt.).	

•	 10	organizacijų	buvo	akredituoja

37	Kokybės	vadybos	metodų	taikymo	Lietuvos	viešojo	administravimo	ir	kitose	institucijose/įstaigose	ste
bėsena.	Ataskaita	2010m.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodudiegi
moviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena
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mos	 ar	 sertifikuojamos,	 3	 organi
zacijoms	buvo	suteiktas	pažymėji
mas.

Piliečių/paslaugų	vartotojų,	dar-
buotojų	 apklausos.	 Šiuolaikinė	 ko
kybės	 vadybos	 samprata	 vartotojus	
traktuoja	kaip	visus	su	paslaugos	tei
kimu	susijusius	asmenis.	Todėl	viena	
svarbiausių	 sąlygų	siekiant	 įdiegti	 ir	
sėkmingai	 taikyti	 kokybės	 vadybos	
modelius	 –	 išsiaiškinti	 išorės	 varto
tojų	 (tiesioginių	 paslaugų	 vartotojų	
ir	 kitų	 piliečių)	 ir	 vidinių	 vartotojų	
(organizacijos	darbuotojų)	poreikius	
ir	 lūkesčius.	 Todėl	 Stebėsena38	 buvo	
siekiama	 nustatyti,	 kokiu	 mastu	 or
ganizacijose	vykdomos	paslaugų	var
totojų	 ir	 organizacijos	 darbuotojų	
apklausos.	 Rezultatai	 parodė,	 kad	
piliečių/paslaugų	 vartotojų	 apklau
sas	dėl	paslaugų	kokybės	2010	m.:

•	 atliko	 44,3	 proc.	 respondentų	
(2007	 m.	 –	 apie	 trečdalis,	 2008	
m.	–	apie	38	proc.),	

•	 31	proc.	(2008	m.	–	tiek	pat)	to
kias	apklausas	planuoja	atlikti	per	
artimiausius	metus,	

•	 beveik	 25	 proc.	 (2008	 m.	 –	 apie	
22	proc.)	 tokių	apklausų	neatlie
ka	ir	per	artimiausius	metus	vyk
dyti	neplanuoja,

Darbuotojų	apklausas	2010	m.:
•	 atliko	 33,5	 proc.	 dalyvavusių	 or

ganizacijų	 (2008	 m.	 –	 apie	 21	
proc.),	40,5	proc.	(2008	m.	–	apie	
41	proc.),

•	 planuoja	 atlikti	 artimiausiu	 metu,	 be
veik	25	proc.	(2008	m.	–	apie	23	proc.)	

•	 tokių	apklausų	neatlieka	ir	per	ar

	38	Kokybės	Vadybos	metodų	taikymo	Lietuvos	viešojo	administravimo	ir	kitose	 institucijose/įstaigose	
stebėsena.	2010	m.	ataskaita.	Prieiga	per	internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodu
diegimoviesojoadministravimoinstitucijoseiristaigosestebesena

11	pav.	Kokių	rezultatų	organizacijai	davė	BVM	taikymas?
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timiausius	 metus	 nenumato	 vyk
dyti.

Taigi	 situacija,	 lyginant	 su	 2008	
m.	 Stebėsenos41	 rezultatais,	 išsky
rus	 padidėjusį	 darbuotojų	 apklausų	
skaičių,	iš	esmės	nepasikeitė.	Kaip	ir	

	41		Kokybės	vadybos	metodų	diegimo	viešojo	administravimo	institucijose	stebėsena.	Ataskaita	2008	m.	
Prieiga	per	 internetą:	http://www.vakokybe.lt/lt/kokybesvadybosmetodudiegimoviesojoadministra
vimoinstitucijoseiristaigosestebesena

ankstesnės	 apklausos	 metu,	 atsaky
mų	 analizė	 atskleidė	 tiesioginę	 ap
klausų	 (ypač	 darbuotojų)	 atlikimo	
priklausomybę	 nuo	 kokybės	 vady
bos	modelio	taikymo	fakto.	

Pabaigai

Tyrimai	rodo,	kad	nors	Lietuvoje	įvairios	iniciatyvos,	skatinančios	kokybės	vady
bos	taikymą	viešajame	sektoriuje,	palyginti	su	kitomis	ES	šalimis,	pradėtos	įgyven
dinti	gana	vėlai,	organizacijų	domėjimasis	kokybės	vadybos	modeliais	nuolat	didėjo,	
o		paskutiniais	metais	itin	išaugo.	Postūmį	šiam	didėjimui	suteikė	Europos	socialinio	
fondo	parama	kokybės	vadybos	modelių	ir	piliečių	aptarnavimo	gerinimo	įrankių	
taikymui	organizacijose,	atliekančiose	viešojo	administravimo	funkcijas.	Planuoja
ma,	kad	šis	kokybės	vadybos	modelių	taikymo	augimas	išsilaikys	iki	2012	m.,	kol	
baigsis	visų	šių	projektų	įgyvendinimo	laikotarpis.		Daugės	organizacijų,	kurios	pa
sinaudos	 	Europos	socialinio	fondo	paramos	lėšomis,	skirtomis	 	kokybės	vadybos	
modelių	diegimui.

Siekdama	dar	labiau	paskatinti	organizacijas	taikyti	kokybės	vadybos	iniciaty
vas,	VRM	ir	ateityje	planuoja	tęsti	aktyvią	šių	iniciatyvų		viešinimo	veiklą:	perio
diškai	organizuoti	informacinius	renginius	(konferencijas,	seminarus,	praktinius	
seminarus)	bei	rengti	ir	publikuoti	leidinius,	kuriuose	bus	teikiama	naujausia	su	
kokybės	vadybos	metodų	diegimu	susijusi	informacija,	vykdyti	tyrimus	ir	tęsti	
viešojo	sektoriaus	kokybės	iniciatyvų	sklaidą	VRM	interneto	svetainėje		www.
vakokybe.vrm.lt	(arba	www.vakokybe.lt)	bei	šios	svetainės	pagrindu	plėsti	koky
bės	iniciatyvų	žinių	bazę.
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Lietuvos	gerosios	patirties	pavyzdžiai	ir	jų	sklaida

Jau	 daugiau	 kaip	 dešimt	 metų	 Europos	 mastu	 įgyvendinama	
kokybės	 vadybos	 viešajame	 sektoriuje	 iniciatyva	 –	 rinkti	 ir	

skleisti	viešojo	sektoriaus	organizacijų	(toliau	–	organizacijos)	gero
sios	patirties	pavyzdžius.	Šiai	iniciatyvai	kelią	atvėrė	1998	m.	Euro
pos	Sąjungos	šalių	ministrai,	atsakingi	už	viešąjį	administravimą.	Jie	
nusprendė	įtvirtinti	tradiciją	kas	antrus	metus	organizuojamose	Eu
ropos	kokybės	konferencijose	(toliau	–	Europos	konferencija)	prista
tyti	organizacijų	veiklą,	piliečių	aptarnavimo	galimybes	ar	teikiamų	
viešųjų	 paslaugų	 kokybę	 pagerinusius	 kokybės	 metodus,	 naujoves,	
iniciatyvas.	
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Europos	konferencijos	įkvėpė	dau
gelį	 Europos	 valstybių	 organizuoti	
nacionalinius	 renginius	 kokybės	 te
matika	 ir	 vykdyti	 gerosios	 patirties	
atrankas.	Šiose	atrankose	 išrinkti	na
cionaliniai	 gerosios	 patirties	 pavyz
džiai	reprezentuoja	valstybę	Europos	
konferencijose.	 Kiekviena	 valstybė	
gali	pasirinkti	sau	tinkamiausią	būdą,	
kaip	vykdyti	minėtą	atranką	ir	kokius	
renginius	organizuoti.	 	Europos	vals
tybių	apklausa	parodė,	kad	nacionali
nės	kokybės	konferencijos	ir/arba	ko
kybės	apdovanojimus	arba	konkursus	
organizuoja	17	valstybių1.	Iš	jų	(žr.	1	
lentelę):

•	 5	 organizuoja	 nacionalines	 koky
bės	konferencijas,	

•	 5	–	nacionalinius	kokybės	apdova
nojimus	arba	konkursus,	

•	 7		ir	nacionalines	kokybės	konfe
rencijas,	 ir	 nacionalinius	 kokybės	
apdovanojimus	arba	konkursus.

Kokybės	konferencijos Kokybės	apdovanojimai	
arba	konkursai

Kokybės	konferencijos	ir	
kokybės	apdovanojimai	
arba	konkursai

Čekijos	Respublika,	Suo
mija,	Lietuva,	Liuksem
burgas,	Norvegija

Austrija,	Graikija,	Portu
galija,	Slovėnija,	Ispanija

Belgija,	Estija,	Vokietija,	
Vengrija,	Italija,	Lenkija,	
Slovakija

1	lentelė.	Renginių	kokybės	tema	formos

Lietuvoje	 yra	 organizuojamos	
nacionalinės	 kokybės	 konferenci
jos	 (toliau	 –	 Konferencija),	 kuriose	
pris	tatomi	 atrinkti	 gerosios	 patirties	
pavyzdžiai.	 Už	 šių	 Konferencijų	 ir	
atrankų	 organizavimą	 yra	 atsakinga		
Vidaus	 reikalų	 ministerija	 (toliau	 –	
VRM)2.	 Nuo	 2005	 m.	 jau	 yra	 įvyk
dytos	 4	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	
atrankos	 ir	organizuotos	 trys	Konfe
rencijos	(žr.	1	pav.).	Šiais	metais	orga
nizuojama	ketvirtoji		Konferencija.

VRM	 kaupia	 nacionalinę	 gerosios	
patirties	pavyzdžių	bazę3,	kurioje	yra	
89	nacionaliniai	pavyzdžiai.	Geriausi	
gerosios	 patirties	 pavyzdžiai	 repre
zentavo	Lietuvą	Europos	konferenci
jose.

Gerosios	patirties	pavyzdžių	atran-
kos	procedūra

Gerosios	 patirties	 pavydžių	 at
ranka	 iki	 2010	 m.	 buvo	 atliekama	
vadovaujantis	 Gerosios	 patirties	 pa
vyzdžių	atrankos	taisyklėmis4	(toliau	
	 Taisyklės).	 Taip	 pat	 sudaryta	 Ge

1	Growing	Towards	Excellence	in	the	European	Public	Sector	(prieiga	internetu	http://new.eupan.eu/
files/repository/20111007094333_10yearsofCAFfinalversion.pdf )

2	Priemonės	vykdytos	įgyvendinant	Viešojo	administravimo	plėtros	iki	2010	m.	strategijos,	patvirtintos	
Vyriausybės	2004	m.	balandžio	28	d.	nutarimu	Nr.	488,	ir	Viešojo	administravimo	tobulinimo	tarpinstitu
cinio	veiklos	plano,	patvirtinto	Vyriausybės	2011	m.	sausio	26	d.	nutarimu	Nr.	131,		nuostatas

3	Gerosios	patirties	pavyzdžiai	yra	paskelbti		VRM		interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt
4	Patvirtintos	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministro	2005	m.	gegužės	17	d.	įsakymu	Nr.	1V150	
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rosios	 patirties	 pavyzdžių	 iš	 viešojo	
sektoriaus	 srities	 tarpžinybinė	 atran
kos	komisija5	(toliau	–	Komisija)	bei	
patvirtinti	jos	nuostatai.	Gerosios	pa

5	Patvirtinta	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministro	2005	m.	gegužės	17	d.	įsakymu	Nr.	1V150
6	T.y.	valstybės	ar	savivaldybės,	jų	institucijų	arba	kitų	asmenų,	nesiekiančių	naudos	sau,	įsteigti	juridiniai	

asmenys,	kurių	tikslas	–	tenkinti	viešuosius	interesus	(valstybės	ir	savivaldybės	įmonės,	valstybės	ir	savival
dybės	įstaigos,	viešosios	įstaigos,	religinės	bendruomenės	ir	t.	t.).

tirties	pavyzdžių	teikimo	ir	vertinimo	
tvarka	išsamiai	aprašyta	2	lentelėje.

Atrankai	pateiktus	projektus	pripa
žįstant	gerosios	patirties	pavyzdžiais,	

1	pav.	Lietuvoje	įvykusios	gerosios	patirties	pavyzdžių	atrankos	ir	Konferencijos*

*Šioje	ir	kitose	lentelėse	naudojami	trumpiniai:	GPP	–	gerosios	patirties	pa
vyzdys;	KK	–Kokybės	konferencija

Paraiškų	dalyvauti	gerosios	patirties	pavyzdžių	(GPP)	atrankoje	teikimas
Kvietimas	dalyvau-
ti	GPP	atrankoje

•	 VRM	išsiunčia	kvietimus	valstybės	ir	savivaldybių	insti
tucijoms	ir	įstaigoms
•	 Taip	pat	kvietimas	paskelbiamas	VRM	internetinėje	
svetainėje	www.vakokybe.lt

Kas	gali	dalyvauti	
GPP	atrankoje

Viešieji	juridiniai	asmenys6

Paraiškos	pildymas Nusprendęs	dalyvauti	atrankoje	pavyzdžio	teikėjas	užpildo	
paraišką,	kurioje		nurodo:	
•	 informaciją	apie	save	(viešojo	juridinio	asmens	pavadini
mas,	buveinės	adresas,	kontaktiniai	duomenys	ir	kt.)
•	 informaciją	apie	projektą	(pavadinimą,	sukūrimo	prie
žastis	ir	kt.)
•	 projekto	tikslus,	
•	 projekto	įgyvendinimo	etapus	ir	metodus,	
•	 projekto	rezultatus	ir	poveikį
•	 projekto	novatoriškumą	ir	pritaikymą
•	 projektu	sprendžiamas	problemas

2	lentelė.	Gerosios	patirties	pavyzdžių	teikimo	ir	vertinimo	tvarka:
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Paraiškos		
pateikimas

Paraiška	 pateikiama	 VRM,	 kuri	 organizuoja	 gerosios	 patir
ties	pavyzdžių	atrankos	procesą.

Vertinimo	procedūra
Projektų	 vertini-
mas

Projektus	visapusiškai	analizuoja	ir	vertina	Komisija.	
Siekiant	objektyvumo,	skaidrumo,	aiškumo,	atrankai	pateik
ti	projektai	vertinami	etapais:	

I	etapo	vertinimas.	
Pripažinimas	GPP

Vertinama,	ar	projektas	atitinka	GPP	keliamus	reikalavimus,	
t.y.	ar:
•	 jis	yra	novatoriškas,	
•	 įgyvendinęs	 projektą	 viešasis	 juridinis	 asmuo	 pagerino	
veiklos	rezultatus,	ar	gauti	rezultatai	yra	akivaizdūs	bei	išma
tuojami,	
•	 projektas	gali	būti	pritaikytas	kitų	viešųjų	juridinių	asme
nų	veikloje.

I	etapo	rezultatai:
Projektas	 pripažįstamas	
GPP:
•	 paskelbiamas	 GPP	 duo
menų	bazėje,
•	 dalyvauja	 II	 vertinimo	
etape.

Projektas	 nepripažįstamas	
GPP:
•	 neskelbiamas	 GPP	 duo
menų	bazėje
•	 tolimesnėje	atrankoje	ne
dalyvauja.	

II	 etapas.	 Geriau-
sių	GPP	rinkimas

Renkami		geriausi	GPP:
•	 Komisijos	nariai	individualiai	vertina	GPP	ir	skiria	balus;
•	 3	daugiausia	balų	surinkę	GPP	skelbiami	geriausiais;
•	 Atrenkami	GPP,	kurie	bus	pristatomi	Konferencijoje.

II	etapo	rezultatai:
Išrenkami	3	geriausi	GPP:
•	 Konferencijoje	 apdovano
jami	 vidaus	 reikalų	 ministro	
padėkos	raštais;
•	 Pristatomi	Konferencijoje;
•	 Reprezentuoja	Lietuvą	Eu
ropos	konferencijoje;
•	 Pristatomi	 specialiame	
GPP	skirtame	leidinyje.

Atrenkami	GPP	(dažniausiai	
34):
•	 Pristatomi	Konferencijoje.

gerosios	 patirties	 pavyzdžiais,	 priori
tetai	 teikiami	 tiems	 projektams,	 ku
rie	 geriau	 tenkina	 asmenų	 poreikius	
gaunant	 administracines	 ir	 viešąsias	
paslaugas.	 Kiti	 svarbūs	 atrankos	 kri
terijai,	 susiję	 su	 elektronine	 valdžia,	

vertinamas	 teikiamų	 projektų	 nova
toriškumas,	 ar	 jie	 akivaizdžiai	 prisi
dėjo	 prie	 veiklos	 rezultatų	 gerinimo,	
ar	tai	galima	išmatuoti.	Svarbi	sąlyga	
–	šių	projektų	pritaikomumas.	Spren
džiant,	 kuriuos	 projektus	 pripažinti	
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nukreipti	 į	 viešojo	 sektoriaus	 proce
sų	 tobulinimą	 (žmogiškųjų	 išteklių	
valdymo,	 informacinių	 technologijų	
srityse	 ir	 pan.),	 skatina	 organizaci
jų	 bendradarbiavimą	 ir	 partnerystę	
(tarp	 viešųjų	 ir	 privačių	 juridinių	 as
menų,	valstybės,	savivaldybės	institu
cijų	ir	įstaigų	ir	nevyriausybinių	orga
nizacijų	 ir	 kt.).	 Šie	 kriterijai	 taip	 pat	
susiję	 su	 visuotinės	 kokybės	 vadybos	
principų,	sistemų	ir	metodų	taikymu.	
Jie	 paremti	 darnios	 plėtros	 principų,	
nustatytų	Nacionalinėje	darnaus	vys
tymosi	 strategijoje7,	 pritaikymu	 prii
mant	 sprendimus.	 Kriterijai	 susiję	 ir	
su	skaidrumo	principo	įgyvendinimu	
organizacijų	 veikloje	 ir	 (ar)	 sprendi
mų	priėmimo	procese.

Gerosios	 patirties	 pavyzdžiu	 pri
pažįstami	 organizacijų	 veiklos	 rezul
tatus	 pagerinę	 metodai,	 modeliai,	
procedūros	 ir	 kitokio	 pobūdžio	 no
vatoriška	patirtis,	kuri	gali	būti	pritai
koma	ir	kitos	organizacijos		veikloje.

Projektai,	 Komisijos	 sprendimu	
pripažinti	 gerosios	 patirties	 pavyz
džiais,	dalyvauja	antro	etapo	atranko
je.	 Šiame	 etape	 atliekamas	 kokybinis		
gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 vertini
mas	 –	 Komisijos	 nariai	 individualiai	
vertina	 projektus	 balais	 pagal	 nusta
tytus	keturis	kriterijus8:

1.	 Veiklos	 rezultatų	 pagerinimas	
–	 vertinamas	 	 organizacijos	 kie-
kybinių	 ar	 kokybinių	 pokyčių	

7	patvirtinta	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2003	m.	rugsėjo	11	d.	nutarimu	Nr.	1160.
8	Kiekvienam	iš	kriterijų	yra	priskirti	4	kvalifikaciniai	požymiai,	kurie	yra	įvertinti	balais,	kur	

40	–	aukščiausias	balas;	10	–	žemiausias	balas.	Galimas	min.	GPP	įvertinimas	–	40	balų,	o	
max.	GPP	įvertinimas	–	120	balų.

mastas	 (pradedant	 vienos	 orga
nizacijos	 (10	 balų)	 ir	 	 baigiant	
komplekso	 (grupės),	 priklausan
čio	daugiau	kaip	vienai	ūkio	šakai	
(sektoriui)	 rezultatų	 pagerinimu	
(40	balų);

	
2.	Novatoriškumas	–	vertinama	pro-

jektu	 sukurtų	 ir	 įgyvendinamų	
originalių	 idėjų	 autorystė	 ir	 tai-
komų	 metodų	 (modelių	 ar	 pro-
cedūrų)	 mastas	 (pradedant	 kitų	
asmenų	sukurtų	idėjų	(be	savo	kū
rybinio	indėlio)	ir	taikant	vieną	ar	
kelis	pavienius	metodus	(modelius	
ar	 procedūras)	 	 (10	 balų)	 ir	 	 bai
giant	 sukurtos	 ir	 įgyvendinamos	
originalios	idėjos,	taikant	metodų	
(modelių	ar	procedūrų)	komplek
są	(40	balų);

3.	Pritaikomumas	–	vertinamos	pro-
jekto	pritaikymo		galimybės	(pra
dedant	 pritaikomumu	 	 tik	 vienos	
ūkio	 šakos	 (vieno	 sektoriaus)	 vie
šuosiuose	juridiniuose	asmenyse	ir	
tik	Lietuvoje	(10	balų)	ir	baigiant	
galimybe	 pritaikyti	 projektą	 įvai
rių	 ūkio	 šakų	 (sektorių)	 viešuo
siuose	 juridiniuose	 asmenyse	 ir	
Lietuvoje,	 ir	kitose	valstybėse	(40	
balų);

4.	 Atitiktis	 taisyklėse	 išdėstytiems	
prioritetams	 –	 vertinama,	 kiek	
Taisyklėse	 nustatytų	 prioritetų	
atitinka	 projektas	 (pradedant	 iki	
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2	prioritetų	(10	balų)	ir	baigiant	7	
prioritetais	(40	balų).	

Atlikus	 šį	 vertinimą	 ir	 susumavus	
visų	 komisijos	 narių	 vertinimo	 balus	
bei	 išvedus	 jų	 aritmetinius	 vidurkius,	
trys	 daugiausiai	 balų	 surinkę	 pavyz
džiai	Komisijos	sprendimu	pripažįsta
mi	 geriausiais.	 Taip	 pat	 šio	 vertinimo	
metu	Komisija	atsižvelgia	ir	į	tai,	kiek	
gerosios	 patirties	 pavyzdžiai	 atitinka	
tų	metų	Europos	konferencijos	temą.

Šie	 gerosios	 patirties	 pavyzdžiai	
Konferencijoje	 apdovanojami	 vidaus	
reikalų	ministro	padėkos	raštais	ir	ats
tovauja	Lietuvai	Europos	konferenci
joje.	 Taip	 pat	 šiame	 etape	 atrenkami	
dar	keli	gerosios	patirties	pavyzdžiai,	
kurie	kartu	su	geriausiais	yra	pristato
mi	Konferencijose.

Gerosios	patirties	pavyzdžių	atran-
kos	–	kas	nuveikta

Įvykusioms	 4	 gerosios	 patirties	
pavyzdžių	 atrankoms	 iš	 viso	 buvo	
pateikta	 112	 projektų.	 Iš	 jų	 gerosios	
patirties	 pavyzdžiais	 pripažinti	 89	
projektai9	(tai	sudaro	79,	5	proc.)	(žr.	
2	pav.).	

Pirmoji	 gerosios	 patirties	 pavyz

9	Išsami	informacija	paskelbta	VRM	internetinėje	svetainėje	www.vakokybe.lt

džių	 atranka	 buvo	 įvykdyta	 2005	 m.	
Buvo	gauti	33	projektai,	 iš	 jų	atrink
tas	 21	 gerosios	 patirties	 pavyzdys	
(t.y.	64	proc.	visų	pateiktų	projektų).	
2007	m.	atrankai	gauti		27	projektai,	
iš	kurių	atrinkti	22	gerosios	patirties	
pavyzdžiai	 sudarė	 81,5	 proc.	 visų	
pateiktų	 projektų.	 2009	 m.	 atrankai	
gauta	 daugiausia	 projektų	 –	 34.	 Ge
rosios	patirties	pavyzdžiais	pripažinti	
28	projektai	(t.y.	82,4	proc.).	2011	m.	
atrankai	gauta	ir	gerosios	patirties	pa
vyzdžiais	pripažinta	18	projektų.

Kaip	matyti	(žr.	3	pav.),	tik	pradė
jus	 vykdyti	 gerosios	 patirties	 pavyz
džių	 atrankas,	 trečdalis	 projektų	 ne
atitiko	gerosios	patirties	pavyzdžiams	

3	 pav.	 Gerosios	 patirties	 pavyz-
džiams	keliamus	reikalavimus	atiti-
kę	projektai	(proc.)

2	pav.	Atrankai	pateiktų	ir	gerosios	patirties	pavyzdžiais	pripažintų	projek-
tų	skaičius
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keliamų	 reikalavimų.	 Tačiau	 su	 kiek
viena	 nauja	 atranka	 tokių	 projektų	
skaičius	mažėjo.	2011	m.	visi	projek
tai	 buvo	 pripažinti	 gerosios	 patirties	
pavyzdžiais.

Daugiausiai	 gerosios	 patirties	 pa
vyzdžių	 pateikė	 ministerijoms paval-
džios įstaigos	 (žr.	4	pav.)	–	39	pavyz
džius.	Paminėtina	,	kad:

•	 Aktyviausiai	projektus	teikė	VRM	
pavaldžios	 įstaigos	 –	 pateikti	 9	
projektai.	 Iš	 jų	 aktyviausiai	 ge
rosios	 patirties	 pavyzdžius	 teikė	
policijos	 komisariatai	 (pateikti	
4	 projektai,	 iš	 jų	 	 	 Kauno	 miesto	
vyriausiojo	 policijos	 komisariato	
pateiktas	projektas		buvo	pripažin
tas	geriausiu	2007	m.	atrankoje	ir	
reprezentavo	Lietuvą	2008	m.	vy
kusioje	 penktojoje	 Europos	 kon
ferencijoje	 Paryžiuje	 (Prancūzija)	
(žr.	3	lentelę).	

•	 Kalėjimų	departamentas	prie	Tei
singumo	 ministerijos	 su	 paval
džiom	 įstaigom	 2007	 ir	 2009	 m.	
atrankoms	 pateikė	 5	 projektus,	
kurie	buvo	pripažinti	gerosios	pa
tirties	pavyzdžiais.		

•	 Labai	 aktyviai	 gerosios	 patirties	
pavyzdžius	 teikė	 Finansų	 minis
terijai	 (toliau	 –	 FM)	 pavaldžios	
įstaigos.	 Valstybinė	 mokesčių	 ins
pekcija	prie	FM	pateikė	3	projek
tus,	kurie	buvo	pripažinti	gerosios	
patirties	pavyzdžiais.	Iš	jų	–	2	pro
jektai	buvo	pateikti	2009	m.	atran
kai.	 Muitinės	 departamentas	 prie	
FM	pateikė	2	projektus.

•	 Aktyviai	 projektų	 atrankoje	 daly
vavo	 Lietuvos	 automobilių	 kelių	
direkcija	 prie	 Susisiekimo	 minis
terijos.	 Iš	 viso	 pateikti	 ir	 gerosios	
patirties	 pavyzdžiais	 pripažinti	 3	

4	pav.	Gerosios	patirties	pavyzdžių	pasiskirstymas	pagal	organizacijos	tipą	
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projektai,	 iš	 jų	 2	 projektai	 buvo	
pateikti	2009	m.	atrankai).

•	 po	 2	 projektus	 pateikė	 Valstybinė	
ligonių	 kasa	 prie	 Sveikatos	 apsau
gos	ministerijos	(2011	m.	atrankai	
pateiktas	 projektas	 reprezentavo	
Lietuvą	2011	m.	vykusioje	šeštojoje	
Europos	 konferencijoje	 Varšuvoje	
(Lenkija)	 (žr.	 3	 lentelę)	 ir	 	 Radia
cinės	saugos	centras	prie	Sveikatos	
apsaugos	ministerijos.

Gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 at
rankose	 dalyvavo	 11	 savivaldybių	
administracijų,	kurių	pateikti	12	pro
jektų	 yra	 pripažinti	 gerosios	 patirties	
pavyzdžiais(žr.	4	paveikslą).	Iš	jų:

•	 gausiausiai	 savivaldybės	 dalyvavo	
2005	m.	atrankoje	–	6	savivaldybių	
administracijų	 pateikti	 projektai,	
buvo	 	 pripažinti	 gerosios	 patirties	
pavyzdžiais

•	 2005,	 2007	 ir	 2009	 m.	 atrankose	
3	 savivaldybių	 pateikti	 projektai	
buvo	pripažinti	geriausiais	gerosios	
patirties	pavyzdžiais		(žr.	3	lentelę)

•	 Vilniaus	 miesto	 savivaldybės	 pa
teiktas	projektas	reprezentavo	Lie
tuvą	 ketvirtojoje	 	 Europos	 konfe
rencijoje	 Tamperėje	 (Suomija)	 (žr.	
3	lentelę).

Prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausy
bės	veikiančios	įstaigos	pateikė	8	pro
jektus,	 kurie	 buvo	 pripažinti	 gerosios	
patirties	pavyzdžiais.	Iš	jų:

•	 aktyviausiai	 projektus	 teikė	 Statis
tikos	 departamentas	 	 3	 projektai	
pripažinti	gerosios	patirties	pavyz
džiais,	 iš	 jų	 2007	 m.	 atrankai	 pa
teikti	2	projektai

•	 Ryšių	 reguliavimo	 tarnyba	 patei
kė	 2	 projektus.	 2011	 m.	 atrankai	

5	pav.	Sritys,	iš	kurių	buvo	atrinkti	gerosios	patirties	pavyzdžiai	
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pateiktas	 projektas	 (žr.	 3	 lentelę)	
reprezentavo	 Lietuvą	 šeštojoje	 Eu
ropos	 konferencijoje	 Varšuvoje	
(Lenkija)	

•	 Valstybinės	 maisto	 ir	 veterinarijos	
tarnybos	 pateiktas	 projektas	 (žr.	
3	 lentelę)	 reprezentavo	 Lietuvą	
penktojoje	Europos	konferencijoje	
Paryžiuje	(Prancūzija).

3	lentelė.	Gerosios	patirties	pavyzdžiai	2005-2011	m.	atrankose	pripažinti	ge-
riausiais10

10	Išsami	informacija	apie	geriausius	gerosios	patirties	pavyzdžius		ir	jų	aprašymai	paskelbti	VRM	inter
netinėje	svetainėje	www.vakokybe.lt

11	 Išsami	 informacija	 apie	 nacionalines	 kokybės	 konferencijas	 paskelbta	 VRM	 internetinėje	 svetainėje	
www.vakokybe.lt

Projektų	 atrankoje	 dalyvavo	 4	 mi-
nisterijos,	 kurių	 pateikti	 6	 projektai	
pripažinti	 gerosios	 patirties	 pavyz
džiais.	Iš	jų,	2	ministerijos	(Krašto	ap
saugos	 ministerija	 ir	 Užsienio	 reikalų	
ministerija)	pateikė	po	2	projektus.

Daugiausiai	 gerosios	 patirties	 pa
vyzdžiais	 pripažintų	 projektų	 (žr.	 5	
pav.)		yra	pateikta	iš	socialinės	rūpybos	
ir	sveikatos	apsaugos	srities	(19	projek

Pavadinimas GPP	teikėjas
Geriausių	GPP	pristatymas
Nacionalinė	koky
bės	konferencija

Europos	Kokybės	
konferencija

2005	m.	geriausi	gerosios	patirties	pavyzdžiai
1.	Rekreacinių	objek
tų	miškuose	pritai
kymas	neįgaliųjų	
reikmėms

Generalinė	miškų		
urėdija

Pirmoji	Konferenci
ja	„Kokybė	Lietuvos	
viešajame	adminis
travime“11,	2005	m.	
gruodžio	8	d.

Ketvirtoji	Europos	
konferencija	„Ben
dradarbiavimas	
kuriant	darnią	koky
bę“,	Tamperė	(Suo
mija)	2006	m.

2.	Vieno	langelio	
principo	taikymas	

Vilniaus	miesto	
savivaldybė

3.	Integruotų	sveika
tos	ir	socialinių	pas
laugų	centro	modelio	
įdiegimas	

Panevėžio			aps
krities	viršininko	
administracija

2007	m.	geriausi	gerosios	patirties	pavyzdžiai
Policijos	ir	bažnytinės	
bendruomenės	part
nerystė

Kauno	miesto	
vyriausiojo	policijos	
komisariatas		

Antroji	Konferen
cija	„Viešojo	admi
nistravimo	kokybė	
piliečiams“,		
2007	m.	gruodžio	
13	d.

Penktoji		Euro
pos	konferencija		
„Pilietis	–	viešųjų	
paslaugų	kokybės	
pagrindas“,	Paryžius	
(Prancūzija)
2008	m.

Centralizuotas	asme
nų	skundų	(praneši
mų)	priėmimas,	regis
travimas	ir	tyrimas	

Valstybinė	maisto	ir	
veterinarijos	tarnyba

Gamtotvarkos	prie
monių	įgyvendinimas	
Kupos	upės	slėnio	
teritorijoje	

Kupiškio	savival
dybė

35

Viešojo	administravimo	kokybė	Lietuvoje	–	gerosios	patirties	pavyzdžiai



2009	m.	geriausi	gerosios	patirties	pavyzdžiai
Vėjo	energijos	panau
dojimas	socialinės	
atskirties	mažinimui	
ir	bendruomenišku
mo	stiprinimui	Smali
ninkuose

Smalininkų	ben
druomenės	centras

Trečioji	Konferen
cija	„Kokybės	ini
ciatyvos	Lietuvoje:	
iššūkiai	ir	inovaci
jos“
2009	m.	gruodžio							
22	d.Kompiuterinio	egza

minavimo	ir	elektro
ninio	plagiato	patik
ros	sistemų	diegimas	
VU	studijų	kokybės	
užtikrinimo	procese

Vilniaus	universi
tetas

Ikimokyklinių	įstaigų	
vaikų	registracijos	ir	
eilių	sudarymo	pro
grama	

Tauragės	rajono	
savivaldybė

2011	m.	geriausi	gerosios	patirties	pavyzdžiai
Ligonių	kasų	veiklos	
stebėsenos	sistema	
–	įrankis	į	rezultatus	
orientuotam	valdy
mui	

Valstybinė	ligonių	
kasa	prie	SAM

Ketvirtoji	Konfe
rencija
2011	m.	gruodžio	
15	d.

Šeštoji		Europos	
konferencija	
	„Teisingų	dalykų	
darymas	teisingai.	
Rezultatų	siekiantis	
viešasis	sektorius	
Europoje",	Varšuva	
(Lenkija)	2011	m.

Interneto	 vilionės	 ir	
grėsmės	

Lietuvos	 Respubli
kos	 ryšių	 reguliavi
mo	tarnyba

Valstybinės	 darbo	
inspekcijos	 valstybės	
tarnautojų	 tarnybinės	
veiklos	 vertinimo	 sis
tema	

Valstybinė	darbo	ins
pekcija	prie	SADM

6	pav.	Geriausių	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasiskirstymas	pagal	organizacijas	tipą
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tų	(17	proc.).	Pažymėtina,	kad	visų	at
rankų	metu,	išskyrus	2005	m.	atranką,	
šių	projektų	buvo	teikiama	daugiausia.	
17	projektų	yra	susiję	su	kokybės	vady
bos	iniciatyvų	taikymu	organizacijose,	
o	16	gerosios	patirties	pavyzdžių	susiję	
su	e.	paslaugų	plėtra.

Geriausi	gerosios	patirties	pavyzdžiai

20052011	 m.	 atrankose	 12	 gero
sios	patirties	pavyzdžių	pripažinti	ge
riausiais	(žr.	3	lentelę).	

Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 orga
nizacijos,	 atliekančios	 viešojo	 admi
nistravimo	 funkcijas,	 pateikė	 10	 ge

4	lentelė.	Geriausių	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasiskirstymas		pagal	sritis

	Socialinės	rūpybos	ir	sveikatos	apsauga 	Asmenų	aptarnavimas	(viešųjų	ir	admi
nistracinių	paslaugų	teikimas)

•	 Rekreacinių	objektų	miškuose	pri
taikymas	neįgaliųjų	reikmėms
•	 Integruotų	sveikatos	ir	socialinių	
paslaugų	centro	modelio	įdiegimas	

•	 Vieno	langelio	principo	taikymas
•	 	Centralizuotas	asmenų	skundų	
(pranešimų)	priėmimas,	registravimas	ir	
tyrimas	

Evaldžia Kokybės	vadyba
•	 Kompiuterinio	egzaminavimo	ir	
elektroninio	plagiato	patikros	sistemų	
diegimas	VU	studijų	kokybės	užtikrini
mo	procese	
•	 Ikimokyklinių	įstaigų	vaikų	registra
cijos	ir	eilių	sudarymo	programa	

•	 Ligonių	kasų	veiklos	stebėsenos	sis
tema	–	įrankis	į	rezultatus	orientuotam	
valdymui	

Bendradarbiavimas	ir	partnerystė Valstybės	tarnyba
•	 Policijos	ir	bažnytinės	bendruome
nės	partnerystė	
•	 	Gamtotvarkos	priemonių	įgyvendi
nimas	Kupos	upės	slėnio	teritorijoje	
•	 Vėjo	energijos	panaudojimas	sociali
nės	atskirties	mažinimui	ir	bendruome
niškumo	stiprinimui	Smalininkuose	
•	 Interneto	vilionės	ir	grėsmės	

Valstybinės	darbo	inspekcijos	valstybės	
tarnautojų	tarnybinės	veiklos	vertinimo	
sistema	

riausiais	 pripažintų	 gerosios	 patirties	
pavyzdžių:

•	 trečdalį	(33,3	proc.)	visų	geriausių	
gerosios	patirties	pavyzdžių	pateikė	
ministerijoms	pavaldžios		įstaigos	–	
4	(žr.	6	pav.)

•	 Ketvirtadalį	(25	proc.)	–	savivaldy
bių	administracijos	(3).	

Geriausi	 gerosios	 patirties	 pavyz
džiai	išrinkti	iš	šių	sričių		socialinė	rū
pyba	ir	sveikatos	apsauga,	asmenų	ap
tarnavimas,	evaldžia,	kokybės	vadyba,	
bendradarbiavimas	 ir	 partnerystė	 (žr.	
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4	 lentelę).	 Daugiausia	 šių	 pavyzdžių		
yra	 iš	 bendradarbiavimo	 ir	 partnerys
tės	srities	–	4	projektai	(33,3	proc.).

Kokybės	 konferencijos	 –	 gerosios	
patirties	pavyzdžių	sklaida

Visi	 geriausi	 gerosios	 patirties	 pa
vyzdžiai	 organizacijoms	 buvo	 prista
tyti	Konferencijose.	Iš	jų	Europos	kon
ferencijose	 pristatyti	 7	 (58,	 3	 proc.)	
pavyzdžiai	(žr.	3	lentelę).

Vykusių	Konferencijų	temos	buvo	
susijusios	 su	 Europos	 konferencijų	
temomis.	 Pirmojoje	 Konferencijoje	
„Kokybė	 Lietuvos	 viešajame	 admi
nistravime“,	 įvykusioje	 2005	 m.,	 	 iš
skirtinis	 dėmesys	 buvo	 skiriamas	
viešojo	sektoriaus	kokybei	ir	kokybės	
vadybos	modelių	diegimo	skatinimui	
Lietuvoje.	Ši	tema	atkartojo	ketvirto
sios	Europos	konferencijos	organiza
torių	 pasirinktą	 tematiką	 	 „Bendra
darbiavimas	 kuriant	 darnią	 kokybę“.	

Antrojoje	 Konferencijoje	 „Viešojo	
administravimo	 kokybė	 –	 pilie
čiams“,	 kaip	 ir	 penktojoje	 Europos	
konferencijoje	„Pilietis	–	viešųjų	pas
laugų	kokybės	pagrindas“,	akcentuo
tas		dėmesys	piliečiui,		jo	dalyvavimui	
viešųjų	 paslaugų	 teikime.	 Atsižvel
giant	į	tai,	šiose	Konferencijose	buvo	
papildomai	 pristatyti	 gerosios	 patir
ties	pavyzdžiai	ir	perskaityti	praneši
mai,	kuriuose	akcentuojamas	bendra
darbiavimas	tarp	įvairių	organizacijų	
(ministerijų	 ir	 savivaldybių,	 minis
terijų	 ir	 akademinės	 bendruomenės,	
savivaldybių	ir	vietos	bendruomenės	
ir	 pan.)	 ieškant	 bendrų	 sprendimų,	
kaip	pagerinti	viešųjų	paslaugų	teiki
mą	ir	į	organizacijų	veiklą	integruoti	
kokybės	vadybos	metodus.	Pristatyti	
pranešimai,	 susiję	 su	 kokybės	 vady
bos	 iniciatyvų	 skatinimu,	 viešųjų	 ir	
administracinių	 paslaugų	 teikimo	
tobulinimu	bei		asmenų	aptarnavimo	
kokybės	gerinimu.

Aktyvus	 organizacijų	 dalyvavimas	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 atrankose	
ir	gerosios	patirties	pavyzdžių	gausa	džiugina,	jog	esama	puikių	ir	plėtojamų	
viešojo	 sektoriaus	 iniciatyvų.	 Šios	 iniciatyvos	 tampa	 paskata	 kitoms	 organi
zacijoms	 ieškoti	 savo	 veiklos	 tobulinimo	 mechanizmų	 bei	 siekti	 aukštesnių	
rezultatų.		Galimybė	būti	įvertintam	ir	paskatintam,	būti	įkvėpėju	kitiems	yra	
geriausia	padėka	ir	atpildas	už	inovatyvias,	įdomias	idėjas	bei	jų	įgyvendinimą.	

Tikimasi,	 jog	ateityje	dar	daugiau	organizacijų	 teiks	gerosios	patirties	pa
vyzdžių	atrankai	įdomius,	novatoriškus,	gerosios	patirties	dvasią	atitinkančius	
projektus.
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Europos	kokybės	konferencijos:	naujos	idėjos	–	
teigiami	viešojo	sektoriaus	pokyčiai

Prioritetiniu	Europos	Sąjungos	(toliau	–	ES)		valstybių	narių		
pastarųjų	dešimtmečių	darbotvarkės	klausimu	tapo	kokybės	

vadybos	iniciatyvų	taikymas	viešajame	sektoriuje.	Viešojo	sektoriaus	
organizacijoms1	 (toliau	 –	 organizacijos),	 būtina	 tobulėti	 ir	 ieškoti	
naujų	veiklos	gerinimo	būdų,		bendradarbiauti,	kad	galėtų	naudin
giau	dirbti	piliečiams	ir	verslui.	Tuo	tikslu	ES	ministrai,	atsakingi	už	
viešąjį	administravimą,	1998	metais	priėmė	sprendimą	ieškoti	naujų	
kelių,	kaip	dalytis	kokybės	gerinimo	viešajame	sektoriuje	patirtimi.	
Buvo	 nuspęsta	 organizuoti	 Europos kokybės konferencijas	 (toliau	 –	
Konferencija)	(angl. Quality Conference, QC),	kuriose	būtų	pristato
mi	gerosios	patirties	pavyzdžiai	iš	visų	ES	valstybių	narių.	

1	Į	šią	sąvoką	įeina	ir		organizacijos,	kurios	atlieka	viešojo	administravimo	funkcijas
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Pagrindinis	 šių	konferencijų	 tikslas	
–	 skatinti	 ES	 valstybes	 nares	 dalytis	
turima	gerąja	patirtimi	,	o	svarbiausia,	
mokytis	vieniems	iš	kitų.	Konferenci
jos	organizacijoms	sudaro	galimybę:

•	 įvertinti	ir	palyginti	savo	veiklą	su	
kitų	ES	valstybių	narių	organizaci
jų	veikla,	

•	 susipažinti	 ir	 geriau	 suprasti	 iššū
kius,	su	kuriais	susiduria	analogiš
kos	organizacijos	visoje	Europoje,	

•	 aptarti	 naujausias	 viešosios	 vady
bos	tendencijas	bei	pagilinti	žinias	
apie	kokybės	vadybos	modelius.	

Nustatytos	 šių	konferencijų	orga
nizavimo	 taisyklės,	 kuriose	 numa
tyta,	 kad	 šalį,	 kurioje	 bus	 rengiama	
Konferencija,	 skiria	 ES	 pirminin
kaujanti	valstybė.	Atsakinga	už	Kon
ferencijų	 organizavimą	 paskirta	
Europos	 viešojo	 administravimo	
tinklo	(angl. European Public Admi-
nistration Network, EUPAN),	 Ino
vatyvių	 viešųjų	 paslaugų	 teikimo	
grupė	 (angl.	 Innovative Public Ser-

vice Group, IPSG).	Taip	pat	ši	grupė	
buvo	įpareigota	rengti	Konferencijų	
ataskaitas	ir	kitą	su	Konferencijomis	
susijusią	informaciją.	

Konferencijos	 per	 šiuos	 metus	
tapo	ta	terpe,	kurioje	geriausia	disku
tuoti	 apie	 naujus	 viešojo	 sektoriaus	
iššūkius,	pasidžiaugti	 laimėjimais	bei	
aptarti	 kylančias	 problemas,	 būdin
gas	 visoms	Europos	valstybėms.	Pirmoji	
Konferencija	buvo	organizuota	2000	m.	
Lisabonoje	 (žr.	 1	 pav.).	 Toliau	 šios		
konferencijos	 buvo	 organizuojamos	
kas	 antrus	 metus	 iki	 2008	 m.	 įvyku
sios	 penktosios	 Konferencijos.	 Dėl	
ekonomikos	 krizės	 2010	 m.	 turėjusi	
vykti	 šeštoji	 Kokybės	 konferencija	
buvo	perkelta	į	kitus	metus.	Šių	metų	
rugsėjo	 29–30	 d.	 Varšuvoje	 (Lenki
ja)	įvyko	jau	šeštoji	Europos	kokybės	
konferencija.

Per	 šešias	 įvykusias	 konferenci
jas	 buvo	 pristatyti	 333	 gerosios	 pa
tirties	 pavyzdžiai	 iš	 įvairių	 Europos	
valstybių.	 Daugiausia	 šių	 pavyzdžių	
(78)	 buvo	 pristatyti	 ketvirtoje	 Kon
ferencijoje	(Tamperė,	2006	m.)	(žr.	2	
pav.).	 Antra	 pagal	 pavyzdžių	 skaičių	
–	trečioji	Konferencija	(Roterdamas,	

1	pav.	Konferencijų	chronologija
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2004).	 Joje	pristatyti	65	gerosios	pa
tirties	pavyzdžiai.

Lietuva	pirmą	kartą	Konferencijo
je	 dalyvavo	 2004	 m.	 Roterdame	 įvy
kusioje	Konferencijoje	 ir	pristatė	tris	
nacionalinius	pavyzdžius.

Konferencijos	 vystėsi,	 plėtėsi	 jų	
formatas	 ir	 nagrinėjamos	 temos.	 Jei	
pirmosios	 Konferencijos	 pagrindinis	
tikslas	 buvo	 tik	 pasidalyti	 gerąja	 pa
tirtimi,	 tai	 tolesnėse	 Konferencijose	
išryškėjo	 aiškios	 temos,	 pagal	 kurias	
buvo	pristatomi	gerosios	patirties	pa
vyzdžiai	 (jos	 bus	 plačiau	 pristatytos	
šiame	straipsnyje).	

Šiose	Konferencijose	daug	dėmesio	
buvo	skirta	kokybės	vadybos	modelių,	
ypač	specialiai	viešajam	sektoriui	pri
taikyto	Bendrojo	vertinimo	modelio2	
(BVM),	(angl. CAF – Common Asses-
sment Framework)	taikymui	Europos	
organizacijose.	 Pirmojoje	 Konferen
cijoje	 buvo	 pristatyta	 bandomoji	 šio	
modelio	versija.	Per	kitas	Konferenci

jas	veikė	BVM	Išteklių	centro3	(angl. 
CAF Resource Centre)	 	 specialiai	
šioms	 Konferencijoms	 įsteigti	 BVM	
centrai	 (konsultacinei	 veiklai	 pritai
kytos	vietos).	Šiuose	centruose		BVM	
išteklių	centro	ekspertai	supažindino	
Europos	organizacijų	atstovus		su	pir
mąja	 BVM	 versija	 (2002	 m.	 versija),	
vėliau	–	su	atnaujintąja	(2006	m.	ver
sija).	 Taip	 pat	 juose	 vyko	 susitikimai	
su	 	 šio	 modelio	 taikytojais	 (geroji	
BVM	taikymo	patirtis),	organizuotos	
konsultacijos,	 buvo	 dalinama	 infor
macinė	 ir	 metodinė	 BVM	 taikymo	
medžiaga,	 	 vykdyta	 kita	 veikla,	 kuria	
siekta	 paskatinti	 BVM	 plėtrą	 Euro
poje.	

Daugelyje	 Konferencijų	 veikė	 in
formaciniai	stendai,	kuriuose	kiekvie
na	Europos	valstybė		turėjo	galimybę	
ne	 tik	 pristatyti	 savo	 gerąją	 patirtį,	
bet	ir	savo	kraštą,	kultūrą	–	buvo	da
lijami	įvairūs	spausdiniai	ir	suvenyrai,	
rodomi	filmai	ir	pan.

Pažymėtina,	 kad	 Konferencijos	

2	pav.	Konferencijose	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	skaičius

2	Išsami	informacija	apie	šį	modelį	yra	skelbiama	VRM	interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt.
3	Šis	centras	įsteigtas	Europos	viešojo	administravimo	institute	(angl.	European	Public	Administration	Institu

te,	EIPA).	Jo	paskirtis	–	stebėti	ir	analizuoti,	kaip	taikomas	BVM,	teikti		organizacijoms	įvairią	pagalbą	bei	vertina	
BVM	naudą.	Išsamesnė	informacija	paskelbta	http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=69
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įkvėpė	 Europos	 valstybes	 rengti	 savo	
nacionalines	 kokybės	 konferencijas.	
Viena	 pirmųjų	 nacionalinę	 kokybės	
konferenciją	 surengė	 Belgija	 (2001	
m.).	 Jau	 po	 metų	 jos	 pavyzdžiu	 pa
sekė	 Slovėnija.	 Nuo	 2003	 m.	 tokios	
konferencijos	 pradėtos	 organizuoti	
Danijoje,	 Čekijoje.	 Lietuva	 	 pirmąją	
nacionalinę	kokybės	konferenciją		or
ganizavo	2005	m.

Pirmoji	Konferencija	–	skatinimas	
pasidalyti	vertinga	patirtimi

Pirmoji	 Konferencija	 (angl. 1st 
Quality Conference „Sharing Best 
practices“)	 įvyko	 2000	 m.	 Lisabonoje	
(Portugalija).	 Konferencijoje	 prista
tomiems	 projektams	 ir	 diskusijoms	
buvo	pasiūlytos	šios	temos:

•	 naujojo	amžiaus	iššūkiai	

•	 naujosios	 viešosios	 vadybos	 gali
mybės	

•	 naujosios	technologijos	ir	interne
to	galimybės	

•	 piliečiams	 aktualus	 viešasis	 valdy
mas.	

Konferencijos	 metu	 	 buvo	 prista
tyti	39	gerosios	patirties	pavyzdžiai.5	
Konferencijoje	 dalyvavo	 tik	 15	 Eu
ropos	 valstybių.	 	 Didesnė	 dalis	 šių	
valstybių	pristatė	po	tris	pavyzdžius:	
Danija,	Suomija,	Vokietija,	Prancūzi
ja,	Airija,	Italija,	Konferencijos	šeimi
ninkė	Portugalija,	Ispanija,	Švedija	ir	
Jungtinė	Karalystė	(žr.	3	pav.).		

Dauguma	pristatytų	gerosios	patir
ties	pavyzdžių	buvo	susiję	 su	organi
zacijų	 (ypatingai	 –	 savivaldybių	 ins
titucijų	ir	įstaigų)	veiklos	tobulinimu	
bei	 piliečių	 aptarnavimo	 gerinimu,	

4	Išsami	informacija	apie	Lietuvoje	organizuotas	kokybės	konferencijas	paskelbta	VRM	internetinėje	svetainėje	
www.vakokybe.lt

5	 Konferencijoje	 pristatytų	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 aprašymus	 galima	 rasti	 interneto	 svetainėje	
www.4qconference.org

3	pav.	Pirmojoje	Konferencijoje	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasis-
kirstymas	pagal	valstybes
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kiek	 mažiau	 	 su	 naujosiomis	 infor
macinėmis	 technologijomis	 susijusių	
pavyzdžių.	

Antroji	Konferencija	–	dėmesys	ino-
vacijoms,	pokyčiams	ir	partnerystei

Inovacijos,	 pokyčiai,	 partnerystė	
–	 esminiai	 antrosios	 Konferencijos	
(angl.	 2nd Quality Conference „In-
novation, Change, Partnership“),	 su
rengtos	 Kopenhagoje	 (Danija)	 2002	
m.,	prioritetai.	Danijai	pirmininkau
jant		ES,	daug	dėmesio	buvo	skiriama	
informacinėms	 technologijoms	 bei	
inovacijoms,	kurios	padėtų	organiza
cijoms	 (ypač	 organizacijoms,	 kurios	
atlieka	 viešojo	 administravimo	 funk
cijas)	 produktyviai	 organizuoti	 veik
lą.	 Atsižvelgiant	 į	 tai,	 Konferencijai	
pasiūlytos	šios	temos:	

•	 viešoji	 nuomonė	 ir	 viešojo	 sekto
riaus	reformos,

•	 e.	valdžia,

•	 produktyvumo	 viešajame	 sekto
riuje	nustatymo	metodai.	

Nuolat	 plėtėsi	 Europos	 valstybių
dalyvių	skaičius	–	Konferencijoje	da
lyvavo	 	 16	 valstybių,	 kurios	 pristatė	
49	gerosios	patirties	pavyzdžius6.	Di
džioji	 dalis	 šių	 valstybių	 	 pristatė	 po	
tris	 nacionalinius	 pavyzdžius.	 Pran
cūzija	 ir	 Konferencijos	 šeimininkė	
Danija	–	po	keturis	(žr.	4	pav.).	Pirmą	
kartą	šioje	Konferencijoje	savo	pavyz
džius	pristatė	Norvegija.

Konferencijoje	 dominavo	 gerosios	
patirties	 pavyzdžiai,	 kuriuose	 buvo	
pristatomos	 e.	 valdžios	 iniciatyvos,	
taikytos	 Europos	 valstybių	 organiza
cijose.	 Nemažai	 pristatyta	 projektų,	
kuriuos	įgyvendino	švietimo	ir	socia
linės	apsaugos	organizacijos	bei	ben
druomenės.

6	 Konferencijoje	 pristatytų	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 aprašymus	 galima	 rasti	 interneto	 svetainėje	
www.4qconference.org

	4	pav.	Antrojoje	Konferencijoje	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasis-
kirstymas	pagal	valstybes
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Trečioji	 Konferencija	 –	 akcentas	
veiksmingoms	galimybėms

Veiksmingos	 galimybės	 –	 tokia	
svarbiausia	 2004	 m.	 Roterdame	
(Olandija)	surengtos	trečiosios	Kon
ferencijos	 (angl.	 3rd Quality Confe-
rence „Making Opportunities Work“)	
tema.	Pagrindiniai	Konferencijos	ak
centai:	

•	 lyderystė,	

•	 partnerystė,	

•	 efektyvumas,	

•	 viešojo	 sektoriaus	 pokyčių	 valdy
mas,	

•	 e.	valdžia.	

Pristatyta	daug	gerosios	patirties	pa
vyzdžių	–	24	Europos	valstybės	pristatė	
65	pavyzdžius.7	Didžioji	dalis	Europos	
valstybių	 šioje	 Konferencijoje	 pristatė		

5	pav.	Trečiojoje	Konferencijoje	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasis-
kirstymas	pagal	valstybes

Trečiojoje	Konferencijoje	pristatyti	Lietuvos	gerosios	patirties	pavyzdžiai8:	
•	 Švietimo	kokybės	vadybos	sistemos	sukūrimas		(Švietimo	ir	mokslo	ministe

rija),	
•	 Sveikatos	priežiūros	įstaigų	nešališka	ir	efektyvi	kontrolė	(Valstybinė	medici

ninio	audito	inspekcija	prie	Sveikatos	apsaugos	ministerijos),
•	 Valstybės	tarnautojų	mokymo	sistemos	kūrimas	(Vidaus	reikalų	ministerija).	

7	 Konferencijoje	 pristatytų	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 aprašymus	 galima	 rasti	 interneto	 svetainėje	
www.4qconference.org

8	Šių	projektų	aprašymai	pateikti	VRM	interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt	.	Prieiga	per	internetą	http://
www.vakokybe.lt/lt/gerosiospatirtiespavyzdziai2005
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po	tris	gerosios	patirties	pavyzdžius	(žr.	
5	pav.).	Po	vieną	pavyzdį		pristatė	Mal
ta,	Estija,	Slovėnija	ir	Norvegija.

Pirmą	kartą	Konferencijoje	dalyva
vo	 ir	 nacionalinius	 gerosios	 patirties	
pavyzdžius	 pristatė	 Lietuva,	 Čekija,	
Kipras,	Estija,	Vengrija,	Malta,	Lenkija	
ir	Slovėnija.

Daugiausia	dėmesio	Konferencijoje	
skirta	 lyderystės	 klausimams,	 viešojo	
sektoriaus	 plėtrai,	 piliečių	 ir	 organi
zacijų	 tarpusavio	 bendradarbiavimui.	
Didžioji	 dalis	 pristatytų	 gerosios	 pa
tirties	pavyzdžių	buvo	susiję	su	piliečių	
aptarnavimo	 tobulinimu	 pasitelkiant	
naująsias	 informacines	 ir	 ryšių	 	 tech
nologijas.

Ketvirtoji	konferencija	–	dėmesys	
bendradarbiavimui	 kuriant	 darnią	
kokybę

2006	m.	vykusią	ketvirtąją	Konfe
renciją	 (angl. 4th Quality Conferen-
ce “Building Sustainable Quality”).			
Tamperėje	 (Suomijoje)	 galima	 pava
dinti	rekordine	–	buvo	pristatyti	net	
789	 pavyzdžiai	 iš	 28	 valstybių	 (žr.	 2	
ir	 6	 pav.).	 Konferencijoje	 dalyvavo	
daugiau	kaip	1100	dalyvių	iš	daugiau	
kaip	 30	 valstybių.	 Šioje	 Konferenci
joje	pirmą	kartą	savo	pavyzdžius	pri
statė	Rumunija,	Slovakija,	Bulgarija	ir	
Latvija.

6	pav.	Ketvirtojoje	Konferencijoje	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasis-
kirstymas	pagal	valstybes

9		Išsamesnė	informaciją	apie	šią	konferenciją	ir	joje	pristatytu	gerosios	patirties	pavyzdžių	aprašymus	galima	
rasti	interneto	svetainėje	www.4qconference.org	
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Konferencijos	 tematika	 atitiko	
ankstesnių	konferencijų	dvasią,	tačiau	
pirmą	 kartą	 temos	 suformuluotos	 ir	
apibrėžtos	konkrečiau	ir	originaliau:

•	 Strategija.	 Strategijos	 įgyvendini
mas	–	nuo	vizijos	iki	veiksmo.

•	 Veikla.	Veiklos	produktyvumo	už
tikrinimas	–	nuo	epizodinio	iki	re
alaus	poveikio.

•	 Piliečiai.	 Atsakomybės	 skatinimas	
–	nuo	atsakomybės	sau	 iki	atsako
mybės	visuomenei.	

•	 Žinios.	Žinių	vadyba	–	nuo	doku
mento	žinojimo	iki	mokėjimo.	

Konferencijoje	 ypač	 akcentuotas	
„veiksmas“	 viešajame	 sektoriuje	 	 tai	

Ketvirtojoje	Konferencijoje	pristatyti	Lietuvos	gerosios	patirties	pavyzdžiai10:
•	 Rekreacinių	objektų	miškuose	pritaikymas	neįgaliųjų	reikmėms	(Generali-

nė	miškų		urėdija).
•	 Vieno	langelio	principo	taikymas	(Vilniaus	miesto	savivaldybė)
•	 Integruotų	sveikatos	ir	socialinių	paslaugų	centro	modelio	įdiegimas	(Pane-

vėžio			apskrities	viršininko	administracija)

7	pav.	Penktojoje	Konferencijoje	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	pasis-
kirstymas	pagal	valstybes

10	Šių	projektų	aprašymai	pateikti	VRM	interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt	.	Prieiga	per	internetą:		http://
www.vakokybe.lt/lt/gerosiospatirtiespavyzdziai2007
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jau	 nebe	 vizijų	 kūrimas	 organizacijų	
strategijose,	bet	numatyti	konkretūs	ir	
realūs	veiksmai.	Žinių	vadyba	taip	pat	
buvo	vienas	 iš	Konferencijos	priorite
tų,	 aptarta	 praktinės	 patirties	 (angl.	
„know-how“)	 svarba	 viešajame	 valdy
me.	 Konferencijoje	 daugiausia	 buvo	
pristatyta	 viešųjų	 paslaugų	 teikimo	
tobulinimo	 bei	 inovacijų	 ir	 pokyčių	
vadybos	projektų.		

Penktoji	 Konferencija	 –	 dėmesio	
centre	pilietis

2008	m.	Prancūzijai	pradėjus	pirmi
ninkauti	 ES,	 Paryžiuje	 buvo	 surengta	
penktoji	Konferencija	(angl. 5th Quali-
ty Conference „The Citizen at the Heart 
of  European Quality“).	 Konferencija	
išsiskyrė	dalyvių	gausa	–	1500	Europos	
valstybių	atstovų.		Gavę	specialų		kvieti
mą	atvyko	ir	atstovai	iš	Jungtinių	Ame
rikos	Valstijų	bei	Tuniso.	

Konferencijoje	 išskirtinis	 dėmesys	
buvo	skirtas		piliečiui.	Akcentuoti	ke
turi	skirtingi	požiūriai	į	pilietį:	pilietis	
–	 viešųjų	 paslaugų	 vartotojas	 (klien
tas),	 pilietis	 –	 mokesčių	 mokėtojas,	
pilietis	–	rinkimų	teisę	turintis	asmuo	
ir	pilietis	–	valstybės	tarnautojas.	Atsi
žvelgiant	į	tai	buvo	suformuluotos	ke

turios	Konferencijos	 temos,	 susijusios	
su	piliečių	gyvenimo	kokybės,	viešųjų	
ir	 administracinių	 paslaugų	 teikimo	
gerinimu:	

•	 piliečių	 gyvenimo	 kokybės	 gerini
mas,	

•	 piliečių	dalyvavimas	–		kokybės	va
romoji	jėga,	

•	 iššūkis	 naujoms	 socialinėms	 prob
lemoms,	

•	 piliečių	ir	kitų	suinteresuotų	asme
nų	indėlis	gerinant	kokybę.	

Konferencijoje	 buvo	 nagrinėjami	
klausimai	 susiję	 su	 administracinės	
naštos	 piliečiams	 mažinimu,	 viešųjų	
paslaugų	 tikslingumu,	 prieinamumu	
bei	 šių	 paslaugų	 vartotojų	 patenkini
mu,	 teikiamų	 paslaugų	 kokybės	 ge
rinimu	 bei	 	 jų	 	 pritaikymu	 įvairioms	
visuomenės	socialinėms	grupėms.	Ak
centuota	 piliečių	 dalyvavimo	 visuose	
viešųjų	 paslaugų	 teikimo	 etapuose	
svarba.	 Todėl	 buvo	 skatinama	 gerinti	
viešojo	 sektoriaus	 kokybę	 įtraukiant	
piliečius	 į	 viešųjų	 paslaugų	 formavi
mo,	 teikimo	 ir	 tobulinimo	 procesus.	
Pristatytas	Europos	vartotojų	pasiten

11	Su	Europos	vartotojų	pasitenkinimo	valdymo	vadovu	(ir	lietuvių	kalba)	galite	susipažinti	VRM	interneto	
svetainėje	www.vakokybe.lt	(prieiga	per	internetą:		http://www.vakokybe.lt/index.php?id=385	).	

Penktojoje	Konferencijoje	pristatyti	Lietuvos	gerosios	patirties	pavyzdžiai12:
•	 	Centralizuotas	asmenų	skundų	(pranešimų)	priėmimas,	registravimas	ir	ty-

rimas	(Valstybinė	maisto	ir	veterinarijos	tarnyba)
•	 	Policijos	ir	bažnytinės	bendruomenės	partnerystė	(Kauno	miesto	vyriausia-

sis	policijos	komisariatas).
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ferencijoje	 pristatė	 savo	 gerosios	 pa
tirties	pavyzdį).	

Konferencijoje	 didžiausias	 dėme
sys	 buvo	 skirtas	 viešojo	 sektoriaus	
orientacijai	 į	 rezultatus	 ir	 pokyčius	
rezultatų	 siekiančiose	organizacijose.		
Pasirinktos	šios	konferencijos	temos:

	
•	 Nuo	 mikrovadybos	 iki	 metavady

bos

•	 Piliečių/vartotojų	 įtraukimas	 į	
veiklą,	kuria	siekiama	rezultatų

•	 Lyderystė	viešojo	sektoriaus	orga
nizacijose,	kai	siekiama	rezultatų

kinimo	valdymo	vadovas11	(anglų	k.).	

Šeštoji	 Konferencija	 –	 rezultatų	
siekimas	viešajame	sektoriuje

Šiais	 metais,	 po	 nedidelės	 pertrau
kos	(2010	m.	turėjusi	įvykti	Konferen
cija	nebuvo	organizuojama),	iniciaty
vos	 organizuoti	 šeštąją	 Konferenciją	
(angl. 6th Quality Conference „Doing 
the right things right. Towards a more 
result-oriented public sector in Euro-
pe“)	ėmėsi	ES	pirmininkaujanti	Len
kija.	 Konferencijoje	 buvo	 pristatyti	
43	 gerosios	 patirties	 pavyzdžiai13	 iš	
25	valstybių	(žr.	8	pav.).	Pirmą	kartą	
Konferencijoje	 dalyvavo	 atstovai	 iš	
Gruzijos	 ir	Ukrainos	 (Ukraina	Kon

8	 pav.	 Šeštojoje	 Konferencijoje	 pristatytų	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 pasis-
kirstymas	pagal	valstybes

12	Šių	projektų	aprašymai	pateikti	VRM	interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt	.	Prieiga	per	internetą	http://
www.vakokybe.lt/lt/gerosiospatirtiespavyzdziai2007

13	Išsamesnė	informaciją	apie	šią	konferenciją	ir	joje	pristatytų	gerosios	patirties	pavyzdžių	aprašymus	galima	
rasti	interneto	svetainėje	http://new.eupan.eu/en/events/show/&tid=82	
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•	 Mąstymo	 kultūros	 ugdymas	 vie
šojo	sektoriaus	organizacijose,	kai	
siekiama	rezultatų.

Konferencijoje	buvo	diskutuojama	
apie	kokybiškų	viešųjų	paslaugų	teiki
mą	ir	su	tuo	susijusį	viešojo	sektoriaus	
įvaizdžio	gerinimą.	Aptarti	pastaruo
ju	 metu	 	 atsirandantys	 	 reikalavimai		
plėsti	ir	vykdyti	veiklą	už	organizacijų	
ribų	 –	 plėtoti	 grandininę	 ir	 tinklinę	

Šeštojoje	Konferencijoje	pristatyti	Lietuvos	gerosios	patirties	pavyzdžiai14:
•	 Interneto	vilionės	ir	grėsmės	(Ryšių	reguliavimo	tarnyba)
•	 Ligonių	kasų	veiklos	stebėsenos	sistema	–	valdymo	įrankis,	siekiant	rezulta-

tų	(Valstybinė	ligonių	kasa	prie	Sveikatos	apsaugos	ministerijos).

14		Šių	projektų	aprašymai	pateikti	VRM	interneto	svetainėje	www.vakokybe.lt	.	Prieiga	per	internetą:	http://
www.vakokybe.lt/index.php?id=418

veiklą	su	kitomis	organizacijomis	ir/
ar	socialiniais	partneriais.	Akcentuo
ta,	kad	žvelgiant	iš	piliečių/vartotojų	
perspektyvos	 svarbiausi	 yra	 procesų	
rezultatai,	 o	 ne	 patys	 procesai	 ir,	 be	
abejonės,	 ne	 pačios	 organizacinės	
struktūros.	Vienintelė	rizika	siekiant	
„teisingus	 dalykus	 daryti	 teisingai"	
yra	galutinio	poveikio	trūkumas	arba	
ne	itin	aiški	sąsaja	tarp	organizacijos	
misijos	ir	kertinių	tikslų.

Visų	per	dešimtmetį	vykusių	Konferencijų	 tikslas	–	 tobulinti	viešąjį	 sektorių	
taip,	jog	jis	taptų	efektyvus,	teikiantis	naudą	piliečiams,		viešųjų	ir	administracinių	
paslaugų	vartotojams	bei	tinkamai	įgyvendintų	jų	lūkesčius.	Pastaraisiais	metais	
daugeliui	organizacijų	teko	susidurti	su	naujais	iššūkiais,	pareikalavusiais	iš	esmės	
peržiūrėti	savo	veiklą.	Tam	įtakos	turėjo	ne	tik	ekonominiai	sunkumai,	bet	ir	so
cialiniai	bei	politiniai	pokyčiai.	Todėl,	 jei	pirmųjų	Konferencijų	dėmesio	centre	
buvo	administraciniai,	struktūriniai	organizacijų	pokyčiai,	susiję	su	naujosiomis	
technologijomis	ir	elektroninių	paslaugų	plėtra,	tai	pastarųjų	metų	Konferencijo
se	pradėta	daugiau	diskutuoti	apie	organizacijų	veiklos	realų	produktyvumo	didi
nimą,	aukštų	rezultatų	siekimą	ir	dėmesį	piliečiui.	Piliečiui,	kuris	ne	tik	naudojasi	
viešosiomis	 ir	 administracinėmis	 paslaugomis,	 bet	 ir	 pats	 aktyviai	 dalyvauja	 šių	
paslaugų	kūrime.	Konferencijose	pristatomi	gerosios	patirties	pavyzdžiai	tapo	vie
šojo	sektoriaus	etalonais,	skatinančiais	perimti	gerąją		patirtį,	siekti	teigiamų	po
kyčių	organizacijose.	Konferencijos	–	tai	ne	tik	atstovavimas	ar	pagyros	apie	sėk
mingus	viešojo	sektoriaus	tobulinimo	projektus,	bet	ir	mokymasis,	naujos	idėjos,	
paskata	tobulėti	bei	profesionalūs	patarimai	iš	pirmų	lūpų,	kaip	siekti	sėkmingos,	
gerai	organizuotos	ir	produktyvios	veiklos	organizacijose.
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II.	Gerosios	patirties	atranka:	geriausi	
2011	m.	Lietuvos	projektai



Ligonių	kasų	veiklos	valdymo		sistema	–	
pažangus	valdymas

Daug	 duomenų	 administruojančios	 institucijos	 ir	 įstaigos	
patiria	didelį	iššūkį,	kai	vertinama	jų	veikla.	Vyriausybė	jau	

ėmėsi	spręsti	šį	klausimą	ir	įgyvendina	Europos	socialinio	fondo	lėšo
mis	finansuojamą	projektą	„Valdymo,	orientuoto	į	rezultatus,	tobu
linimas“	(VORT).	Baigiama	diegti	stebėsenos	informacinė	sistema	
(SIS),	skirta	efektyvesniam	strateginiam	veiklos	planavimui	ir	rezul
tatų	vertinimui.	

Valstybinė	ligonių	kasa	prie	Sveikatos	apsaugos	ministerijos	(to
liau	–	VLK)	nuosekliai	laikosi	kokybės	vadybos	politikos:	kokybės	
standartus	pradėjo	diegti	dar	2007	m.,	o	pagrindinė	vizija	–	nuolat	
gerinti	valdymą,	kad	veikla	būtų	skaidri,	rezultatyvi	ir	efektyvi.	Tiks
las	 –	 patenkinti	 didėjančius	 suinteresuotųjų	 šalių	 reikalavimus	 ir	
lūkesčius	–	priartėjo	prie	realybės.	Viena	to	prielaidų	yra	sėkmingai	
sukurta	ir	VLK	pradėta	taikyti	ligonių	kasų	veiklos	valdymo	sistema.	
Šis	 projektas	 nacionalinėje	 gerosios	 patirties	 pavyzdžių	 atrankoje	
buvo	pripažintas	kaip	vienas	iš	geriausių	ir	2011	m.	rugsėjį	buvo	pri
statytas	šeštojoje		Europos	kokybės	konferencijoje	(angl. 6th Quality 
Conference)	Varšuvoje.	
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Dėmesys	kokybės	vadybai	–	VLK	
tradicija

Privalomąjį	 sveikatos	 draudimą	
Lietuvoje	 užtikrinanti	 VLK	 nuolat	
kelia	tikslą	tobulinti	veiklą	taip,	kad	
ji	būtų	nukreipta	į	esminius	apdraus
tųjų	privalomuoju	 sveikatos	draudi
mu	 Lietuvos	 gyventojų	 bei	 gydymo	
įstaigų	 poreikius.	 2009	 m.	 VLK	
patvirtino	 atnaujintą	 	 veiklos	 misi
ją:	 užtikrinti	 apdraustųjų	 sveikatos	
priežiūrą,	 kompensuoti	 jos	 išlaidas,	
skaidriai	 ir	 efektyviai	 naudoti	 lėšas.	
Tai	reiškia,	kad	VLK	siekia	būti	pa
tikima,	atvira	pokyčiams	įstaiga,	kuri	
profesionaliu	darbu	garantuoja	svei
katos	 sistemos	 finansinį	 tvarumą,	
kad	 kiekvienas	 apdraustasis	 jaustųsi	
saugus	 ir	 galėtų	 naudotis	 privalo
mojo	 sveikatos	 draudimo	 teikiamo
mis	 galimybėmis.	 Finansinis	 tvaru
mas	 šiuo	 atveju	 reiškia	 sklandų	 visų	
paslaugų	 išlaidų	 kompensavimą,	 o	
apdraustiesiems	 užtikrinamas	 sau
gumas	ir	galimybė	pasinaudoti	drau

Institucijos	misiją	iliustruojanti	schema,	VLK	inf.

dimu.
Be	abejonės,	 tai	nėra	tik	skambūs	

žodžiai,	išdėstyti	VLK	svarbiausiuo
se	 dokumentuose	 ar	 strateginiuose	
planuose.	Aiškūs	misijos,	vertybių	ir	
siekių	 apibrėžimai	 tampa	 orientyru,	
kuris	veda	sėkmingos	veiklos	link,	o	
jos	rezultatai	tampa	kertiniais	ir	visa	
lemiančiais	 ilgalaikėje	 įstaigos	 vei
klos	perspektyvoje.

Planuodama	 veiklą	 ir	 numatyda
ma	pagrindinius	tikslus	ir	priemones	
jiems	 pasiekti,	 VLK	 orientuojasi	 į	
vartotojus	 (apdraustuosius	 priva
lomuoju	 sveikatos	 draudimu	 Lie
tuvoje)	 bei	 augančius	 jų	 sveikatos	
priežiūros	 poreikius,	 sveikatos	 prie
žiūros	 paslaugų	 kokybės	 ir	 prieina
mumo	reikalavimus.	Dėl	to	buvo	bū
tinas	 papildomas	 VLK	 įvertinimas.	
2007	 m.	 įstaiga	 buvo	 sertifikuota	
pagal	ISO	9001	standarto	reikalavi
mus,	o	2009	m.		resertifikuota.	2009	
m.	pagal	ISO	9001	standarto	reika
lavimus	 buvo	 sertifikuotos	 	 ir	 visos	
Teritorinės	 ligonių	 kasos	 (TLK)	
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(Kauno	TLK	–	resertifikuota).	Rei
kėtų	pabrėžti,	 jog	 tai	–	visų	 įstaigos	
darbuotojų,	 supratusių	 ir	 pritarusių	
ligonių	 kasų	 veiklos	 krypčiai,	 nuo
pelnas.	 Bendri	 tikslai,	 vertybės	 ir		
požiūris	 į	 darbo	 organizavimą	 tapo	
vienu	 svarbiausių	 faktorių,	 lėmusių	
VLK	 vadybos	 ir	 visos	 ligonių	 kasų	
sistemos	veiklos	tobulinimo	sėkmę.

Nors	 gautas	 sertifikatas	 patvirti
na,	kad	 įstaigos	darbas	 ir	kiekvienas	
vykstantis	procesas	ar	procedūra	yra	
standartizuoti,	 reglamentuoti	 ir	 ap
rašyti,	tačiau	nereiškia,	jog	jau	viskas	
pasiekta.	 Vienas	 iš	 pagrindinių	 mi
nėto	 standarto	 reikalavimų	 –	 nuo
latinė	sistemos	stebėsena	ir	tobulini
mas,	 tad	 šis	 institucijos	 įvertinimas	
buvo	 nepaskutinis	 kokybės	 vadybos	
tobulinimo	tikslas.

Ligonių	 kasų	 veiklos	 valdymo	
sistemos	 diegimo	 projektas	 –	 nau-
jas	etapas

Nors	 išorės	 iššūkiai	 ir	 ISO	 stan
dartų	 diegimas	 paskatino	 ligonių	
kasose	 įgyvendinti	 nemažai	 inicia
tyvų,	naujame	2011–2013	m.	strate
giniame	veiklos	plane	VLK	kelia	dar	
didesnius	 valdymo	 tikslus:	 iš	 esmės	
pertvarkyti	 planavimo	 sistemą,	 per
žiūrėti	 atsakomybes	 ir	 įgaliojimus,	
atskaitomybės	 sistemą.	 Šiuo	 tikslu	
VLK	2011	m.	pradžioje	įdiegė	naują	
Ligonių	kasų	veiklos	valdymo	infor
macinę	 sistemą,	 pagrįstą	 šiuolaiki
niais	 veiklos	 valdymo	 principais	 ir	
informacinių	 technologijų	 naujovė

mis.	Ji	 skirta	veiklos	valdymo	ir	pri
valomojo	sveikatos	draudimo	fondo	
(toliau	–	PSDF)	biudžeto	lėšų	valdy
mo	stebėsenai.

Kaip	 teigia	 VLK	 direktoriaus	
pavaduotojas	 valdymui	 ir	 darbo	
organizavimui	 ir	 vienas	 iš	 veiklos	
valdymo	 sistemos	 iniciatorių	 Vy
tautas	 Kriauza,	 VLK	 tapo	 viena	
pirmųjų	 valstybinių	 institucijų	 Lie
tuvoje,	įdiegusių	darbo	valdymo	sis
temą,	pagrįstą	subalansuotų	rodiklių	
(angl. Balanced scorecard)	 metodu.	
Šis	pasaulyje	plačiai	taikomas	meto
das	 padeda	 planuoti,	 kontroliuoti,	
stebėti	 bei	 vertinti	 institucijos	 veik
lą.	 Subalansuotų	 rodiklių	 metodas	
padeda	užtikrinti	 sistemišką	požiūrį	
į	institucijos	veiklos	valdymą,	panai
kinti	 atotrūkį	 tarp	 strateginių	 tiks
lų	 ir	 kasdieninio	 darbo,	 įvertinti	 ir	
tinkamai	 reaguoti	 į	 suinteresuotųjų	
grupių	 poreikius	 bei	 lūkesčius,	 op
timizuoti	 vidinius	 procesus.	 Veiklos	
valdymo	 informacinė	 sistema	 suda
ro	 galimybes	 kelti	 tikslus,	 stebėti	 ir	
vertinti,	 kaip	 jie	 įgyvendinami,	 au
tomatizuoti	 darbo	 rezultatyvumą	
atspindinčių	 matavimo	 duomenų	
surinkimą,	tarpinių	ataskaitų	paren
gimą,	 komunikaciją.	 Viename	 ekra
ne	 galima	 matyti	 siekiamus	 tikslus,	
planuotus	rezultatus	ir	juos	palygin
ti	 su	 faktiniais	 pasiekimais.	 Sukurta	
sistema	užtikrina	galimybę	palyginti	
skirtingų	institucijos	padalinių	(taip	
pat	 ir	 regioninių	 padalinių)	 veiklos	
rezultatus,	 vaizdžiai	 parodyti	 poky
čius	bei	palengvinti	duomenų	anali

1	Prieiga	per	internetą:	http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=pranesimai&pranesimas=1875
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zę,	kuri	padės		gerinti	darbą1.	

V.	 Kriauza	 akcentuoja,	 kad	 dieg
ti	 tokius	 veiklos	 valdymo	 įrankius	
reikalauja	 naujoji	 viešoji	 vadyba,		
Vyriausybės	 politika,	 besikeičian
čios	 nūdienos	 aktualijos,	 prioritetai	
–	sistemingas	darbo	rezultatų	stebė
jimas	 ir	 tobulinimas.	 „Mums	 nema
žiau	 svarbu	 sėkmingai	 valdyti	 daug	
duomenų,	 kuriais	 disponuojame.	
Taip	 pat	 norėjome	 paskatinti	 dar
buotojus	 veikti	 atsakingiau,	 t.y.	 kad	
jie	 savo	 darbą	 stebėtų,	 vertintų,	 kad	
siektų	 geresnių	 rezultatų	 ir	 suvoktų	
to	 svarbą.	 Trečia	 –	 ši	 sistema	 mums	
ypač	 naudinga	 vertinant	 teritori
nių	 padalinių	 darbą:	 galime	 lyginti	
palyginamus	 dalykus,	 darbuotojai	
mato,	 kaip,	 kam	 ir	 kur	 sekasi,	 o	 tai	
juos	 motyvuoja	 efektyvesniam	 dar
bui.	 Skatiname	 siekti,	 konkuruoti	
gerąja	prasme	ir	objektyviai	vertina
me	visų	rezultatus.	Taigi,	stebėsenos	

sistema	 naudinga	 	 bendram	 valdy
mui	ir	veiklos	rezultatams,	o	ne		pa
čiam	 administravimo	 procesui.	 	 Tai	
ypač	 vertinga	 vadovams,	 kurie	 dėl	
laiko	 stokos	 kartais	 negali	 gilintis	 į	
visų	 darbų	 detales,	 o	 sistema	 sutei
kia	galimybę	viename	ekrane	matyti	
svarbiausią	 informaciją,	 reikalingą	
sprendimams	 priimti“,	 –	 pabrėžia	
VLK	direktoriaus	pavaduotojas.	

Ligonių	kasų	veiklos	valdymo	sis
temą	sudaro:

•	 PSDF	biudžeto	stebėsenos	dalis	

•	 Strateginių	 tikslų	 įgyvendinimo	
stebėsenos	dalis

•	 Valstybinės	 ligonių	 kasos	 veiklos	
stebėsenos	dalis

•	 Teritorinių	 ligonių	 kasų	 veiklos	
stebėsenos	dalis.	

Antroje	ligonių	kasų	veiklos	valdymo	sistemos	dalyje	kaupiama	informacija	lei-
džia	matyti,	kaip	pasiekiami	įstaigos	strateginiai	tikslai.
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PSDF	 biudžeto	 stebėsenos	 dalyje	
kaupiama	informacija	leidžia	matyti,	
kaip	vykdomas	 	PSDF		faktinis	biu
džetas	ir	lyginti	su	planuotu	trijuose	
skirtinguose	 lygmenyse:	 nacionali
niame,	regioniniame	(atskirų	terito
rinių	ligonių	kasų),	asmens	sveikatos	
priežiūros	įstaigų.		

VLK	ir	TLK	veiklos	dalyse	 stebi
mi	 VLK	 ir	 atskirų	 TLK	 veiklos	 sri
čių	 rezultatyvumą	 atspindintys	 in
dikatoriai.	Penkioms	TLK	nustatyti	
vienodi	 indikatoriai	 ir	 vienodi	 siek
tini	rezultatai.	Tai	užtikrina	galimy
bę	tiek	pačioms	teritorinėms	ligonių	
kasoms,	 tiek	 VLK	 palyginti/pasily
ginti	 savo	 vykdomos	 veiklos	 ir	 kitų	
TLK	 rezultatus.	 Išskirtinis	 šios	 sis
temos	privalumas	yra	jos	vaizdumas.	
Užtikrinama	galimybė	viename	ekra
ne	matyti	visos	institucijos	vykdomą	
darbą,	 išskirti	 problemines	 veiklos	

sritis,	numatyti	galimas	rizikas2.			
Sistemoje	 yra	 integruoti	 strategi

nio	 planavimo,	 kokybiško	 valdymo	
ir	 veiklos	 planavimo	 procesai	 ir	 re
zultatai,	tad		iš	esmės	galima	stebėti,	
kaip	 panaudojamos	 biudžeto	 lėšos	
bei	tobulinti	bendrąjį	valdymą.	Kaip	
pabrėžė	ligonių	kasų	vadovai,	plėto
jant	 šią	 sistemą	 svarbu	 skatinti	 dar
buotojus	 ja	naudotis,	nes	kiekvienas	
gali	 matyti	 asmeninį	 ar	 savo	 padali
nio	 veiklos	 indėlį,	 dalyvauti	 plana
vimo	 ir	 procesų	 tobulinimo	 darbe,	
kurti,	dalytis	naudinga	informacija3.	

Svarbu	 ir	 tai,	 jog	naujoji	valdymo	
sistema	 atitinka	 Vyriausybės	 vals
tybės	 tarnybos	 reformos	 keliamus	
tikslus:	 didinti	 valstybės	 tarnybos	
efektyvumą,	skaidriau	ir	objektyviau	
vertinti	 visos	 įstaigos,	 atskirų	 jos	
padalinių	 ir	 tarnautojų	darbo	rezul
tatus	 bei	 skatinti	 valdymo	 kultūros	
pažangą.			

2	VLK	projekto	„Ligonių	kasų	veiklos	stebėsenos	sistema	–	įrankis	į	rezultatus	orientuotam	valdymui“	
aprašymas

3	http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=pranesimai&pranesimas=1875
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Apie	 tai,	
kaip	 naujoji	
sistema	 veikia	
k a s d i e n y b ė 
je,	 kalbamės	
su	 VLK	 di
r e k t o r i a u s	
p avaduotoju		
V.	Kriauza.	

Papasakokite,	 kaip	 kilo	 idėja	
diegti	 veiklos	 vertinimo	 sistemą	 ir	
kas	yra	jos	autoriai?

Visos	 įstaigos	 veiklą	 vykdo	 pagal	
tam	tikrus	vadybos	principus.	VLK,	
2006	 m.	 nusprendusi	 įsidiegti	 ISO,	
jau	 2007	 m.	 sertifikavo	 veiklą	 pagal	
ISO	9001:2001	standarto	reikalavi
mus.	Nuolat	kintanti	aplinka,	noras	
tobulėti	 bei	 spartėjantis	 darbų	 tem
pas	 paskatino	 VLK	 vadovybę	 inici
juoti	sistemos,	gebančios	palengvinti	
veik	los	valdymą,	 integruoti	strategi
nio	 planavimo,	 kokybės	 valdymo,	
darbo	 planavimo	 procesus	 ir	 rezul
tatus,	sukūrimą.		Svarbiausi		keliami	
tikslai	 buvo	 sudaryti	 sistemą,	 sutei
kiančią	 galimybę	 ligonių	 kasų	 vei
klos	valdymą	orientuoti	į	rezultatus,	
įdiegti	objektyvių,	bendrai	apibrėžtų	
rodik	lių	 sistemą,	 apimančią	 bei	 ma
tuojančią	 visą	 VLK	 ir	 TLK	 vykdo
mą	darbą,	kuri	leistų	taikyti	bendrus		
kokybės	kriterijus	atskiroms	TLK	ir	
VLK	 bei	 viename	 ekrane	 sukaupti	
veiklos	 valdymui	 ir	 sprendimų	 priė
mimui	reikalingą	informaciją.	

Kada	 pradėjo	 veikti	 sistema	 ir	
kokie	 buvo	 ją	 taikančiųjų	 pirmieji	

pas	tebėjimai	?	

Ligonių	kasų	veiklos	valdymo	sis
tema	buvo	įdiegta	ir	pradėjo	funkcio
nuoti	2011	m.	balandžio	mėnesį.	Po	
sistemos	bandymų	ir	pristatymo	pri
pažinta,	 	 kad	 vertingiausia	 jos	 ypa
tybė	 –	 	 vienoje	 vietoje	 kaupiama	 ir	
matoma	visa	naudinga	informacija.		

PSDF	 biudžeto	 stebėsenos	 dalyje	
surinkta	 iki	 tol	 skirtinguose	 duo
menų	 šaltiniuose	 (įsakymuose,	 atas
kaitose,	 sutartyse,	 VLK	 ir/ar	 TLK	
finansų	 valdymo	 sistemose)	 turėta	
informacija:	 VLK	 ir	 TLK	 lygmens	
PSDF	biudžeto	planiniai	duomenys,	
asmens	 sveikatos	 priežiūros	 įstaigų	
sutartinės	 sumos,	 faktiniai	 PSDF	
biudžeto	 vykdymo	 duomenys	 	 naci
onaliniame,		TLK,		asmens	sveikatos	
priežiūros	įstaigos	lygmenyje.			

Veiklos	stebėsenos	modelyje	VLK,	
kiekviena	 TLK	 atskirai	 gali	 pačios	
vertinti	 savo	 veiklos	 rezultatus,	 juos	
lyginti	 su	 siekiamomis	 reikšmėmis,	
gretinti	 savo	 ir	 kitų	 TLK	 darbą	 ir	
pasiekimus.	 Matant	 veiklos	 stebėse
nos	 modelio	 pokyčius,	 kilo	 poreikis	
siekti	 geresnių	 rezultatų,	 kad	 vizua
liame	darbo	atspindyje	didesnė	dalis	
rodik	lių	būtų	įvertinta	kuo	geriau	–	
žalia	 spalva.	 Atsirado	 savotiška	 mo
tyvacija:	matai	ne	tik	pats,	bet	ir	kiti	
–	dėl	to	arba	džiugu,	arba	gėda.	

Svarbūs	 ir	 procesų	 žemėlapiai,	
kuriuose	 ligonių	 kasų	 darbuotojai	
(ypač	nauji)	gali	matyti,	kaip	vienas	
ar	kitas	procesas	vyksta,	sužinoti,		už	
ką	atsakau	aš	ir	už	ką	atsako	kiti,	to
kiu	būdu	perimama	pavyzdingiausia	
praktika,	 	 geriau	 atliekami	 darbai,	
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tobulinami	 organizavimo	 metodai,	
tai	 yra	 siekiama	 geresnių	 veiklos	 re
zultatų.	 Be	 abejo,	 išlieka	 poreikis	
nuolat	 tikrinti	 ir	 tikslinti	 sistemoje	
kaupiamus	 duomenis,	 užtikrinti	 ne
pertraukiamą	jų	atnaujinimą	ir	aktu
alumą.

Pateikite		sistemos	veikimo	prak-
tinių	 pavyzdžių.	 Kaip	 tai	 veikia	
kasdieniame	darbe	?

Ligonių	kasų	veiklos	valdymo	sis
tema	 leidžia	pažvelgti	giliau	 ir	 laiku	
pastebėti	 nematomas	 problemas,	 jas	
valdyti,	 spręsti	 ir	 keisti	 įstaigos	 dar
bo	 kryptis.	 Tobulėjimo	 variklis	 yra	
suvokimas,	kad	veikla	yra	reikalinga,	
naudinga,	 kad	 teikiamos	 paslaugos	
turi	 būti	 kokybiškos	 ir	 visa	 tai	 turi	
būti	 vertinama.	 Indikatoriai	 (rodi
kliai)	 ir	yra	tie	 instrumentai,	kuriais	
nuolat	 matuojamas	 įstaigos	 darbas,	
pokyčiai	 ir	 rezultatai.	 Indikatoriai	
–	 lyg	 mirksintys	 šviesoforo	 signalai,	
kurie	 padeda	 išvengti	 susidūrimų	 ir	
spūsčių.	 Pateikiame	 keletą	 pavyz
džių.	 Ligonių	 kasų	 darbo	 valdymo	
sistemos	 kaupiami	 duomenys	 gali	
būti	analizuojami	ir	vertinami	vado
vaujantis	šviesoforo	principu:	

•	 žalia	 –	 veikla	 vykdoma	 sėkmin
gai,	faktinis	darbas	atitinka	kelia
mus	tikslus,	

•	 geltona	–	ženklas	atkreipti	dėme
sį	į	šią	sritį,	

•	 raudona	 –	 pranešimas,	 kad	 veik
los	 rezultatai	 nukrypsta	 nuo	 ke

liamų	tikslų.	

Strateginių	 tikslų	 įgyvendinimo	
dalyje	stebimi	VLK	strateginės	pro
gramos	efekto,	rezultato	ir	produkto	
kriterijai,	 lyginamos	 strateginiame	
plane	 nustatytos	 siektinos	 kriteri
jų	 reikšmės	 su	 faktiniais	 rezultatais	
perio	do	gale.	VLK	darbo	stebėsenos	
dalyje	 sukaupti	 indikatoriai	 atspin
di	 VLK	 vykdomų	 veiklų	 (procesų)	
efektyvumą	 ir	 rezultatyvumą.	 Teri
torinių	ligonių	kasų	stebėsenos	daly
je	 nustatyti	 bendri	 darbo	 vertinimo	
indikatoriai	 ir	 jų	 siektinos	 reikšmės	
visoms	 TLK.	 Šie	 indikatoriai	 yra	
vertinami	 kiekvienoje	 TLK	 atski
rai,	kas	 leidžia	naudojantis	bendrais	
kriterijais	 palyginti	 skirtingų	 TLK	
veiklą.	 Strateginių	 tikslų	 įgyvendi
nimo	 rezultatai,	 VLK	 ir	 TLK	 dar
bo	 indikatorių	 stebėjimo	 duomenys	
yra	 prieinami	 kiekvienam	 ligonių	
kasų	 darbuotojui.	 PSDF	 biudžeto	
stebėsenos	 modelyje	 lyginimo	 prin
cipu	 vertiname,	 koks	 yra	 	 plano	 ir	
fakto	 santykis,	 kaip	 yra	 surenkamos	
planuotos	 PSDF	 biudžeto	 pajamos,	
kiek	 procentų	 viršytas/neįvykdytas	
numatytas	 biudžetas	 pagal	 atskiras	
PSDF	 biudžeto	 išlaidų	 grupes	 (iš
laidos	 kompensuojamiesiems	 vais
tams,	 gydymo	 paslaugoms,	 reabili
tacijai,	sveikatos	programoms	ir	kt.).	
PSDF	 biudžeto	 išlaidų	 duomenys	
yra	kaupiami	ir	analizuojami	skirtin
guose	 lygmenyse:	 nacionaliniame,	
skirtingų	 TLK	 ir	 asmens	 sveikatos	
priežiūros	įstaigos	(lyginant	įstaigos	
sutartines	 sumas	 su	 jų	 faktiniu	 pa
naudojimu)	lygmenyje.
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Ką	 akcentavote	 pristatydami	
savo	 patirtį	 šeštojoje	 Europos	 ko-
kybės	konferencijoje	Varšuvoje?

Pabrėžėme,	 kad	 valdymui	 orien
tuotam	 į	 rezultatus	 ir	 šios	 kultūros	
perteikimui	reikalingas	laikas.	Žmo
nių	 mąstymas	 ir	 supratimas	 keičiasi	
ne	 per	 vieną	 naktį.	 Mūsų	 įstaigoje	
pokyčiai	vyksta	taip	pat	pamažu,	bet	
gana	 nuosekliai.	 Svarbu	 vadovų,	 ly
derių	indėlis,	jų	autoritetas,	palaiky
mas.	Priemonės,	laikas,	lyderystė	yra	
vieni	 svarbiausių	 kriterijų	 siekiant	
tobulinti	 veiklą.	 Mus	 judėti	 į	 priekį		
skatina	 ir	aplinka,	pavyzdžiui,	didė
jantys	 vartotojų	 poreikiai,	 užsienio	
šalių	praktika,	Lietuvos	Vyriausybės	
ar	Vidaus	reikalų	ministerijos	inicia
tyvos	ir	jų	pavyzdžiai.	Šiandien	dau
giau	 orientuojamės	 į	 vartotoją	 ir	 jo	
poreikius,	nei	tai	buvo	prieš	penketą	
metų.	 Ši	 tendencija	 išliks	 esminė	 ir	
ateityje.

Kokius	 galimus	 sunkumus	 ar	 iš-
šūkius	 įžvelgiate	 įstaigos	 veikloje	
ateityje?	 Ką	 dar	 reikėtų	 tobulinti,	
pasiekti?	

Šiuolaikinėje	 visuomenėje	 iššūkiu	
tampa	 sparčiai	 kintanti	 aplinka,	 vis	
didėjantys	 vartotojų	 poreikiai,	 rei
kalaujantys	 papildomų	 išteklių	 bei	
sprendimų,	 nuolat	 brangstančios	
technologijos,	 ribotos	 lėšos	 šiems	
poreikiams	tenkinti.	Šiuo	metu	svar
bu	 atsakyti	 į	 klausimą,	 kaip	 efekty
viau	 ir	 racionaliau	 panaudoti	 lėšas,	
kad	 jos	 būtų	 nukreiptos	 ten,	 kur	 jų	

labiausiai	reikia.	Brangstančios	tech
nologijos	ir	medicinos	įranga	didina	
ir	biudžeto	poreikius.	Tad	svarbiausi	
siekiai	šiuo	metu	yra	vartotojų	porei
kių	 žinojimas	 ir	 patenkinimas,	 kad	
rimtai	 susirgus	 žmonėms	 nereiktų	
gydymui	 išleisti	 visų	 gyvenimo	 san
taupų,	 kad	 privalomojo	 sveikatos	
draudimo	 parama	 jiems	 būtų	 reali,	
prieinama	ir	naudinga.	Sparčiai	kin
tanti	 aplinka	 skatina	 ir	 mus	 nuolat	
keistis,	 tobulėti,	 įgyti	 naujų	 žinių,	
įgūdžių,	 panaudoti	 naujus	 veiklos	
metodus	ir	priemones.
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Internetas:	iššūkiai	informacijos	saugumui

Informacinių	 technologijų	 (toliau	 –	 IT)	 plėtra	 ir	 neįtikėtinai	
sparčiai	augantis	interneto	populiarumas	prilyginamas	televi

zijos	 atsiradimo	 sukeltam	 šurmuliui.	 Masinė	 euforija	 dėl	 interneto	
ryšio	pritaikymo	kone	kiekvienoje	visuomenės	gyvenimo	srityje		yra	
fenomenalus	reiškinys	–	naudingas	ir	būtinas,	tačiau	slepiantis		ne
mažai	pavojų.	Visai	neseniai	pradėta	diskutuoti	apie	interneto	grės
mes	ir	pavojus,	ypač	žalingus	nepilnamečiams.	Socialiniai	tinklai	ir	
elektroninės	 priemonės	 keitė	 žmonių	 kasdienį	 bendravimą,	 tačiau	
ne	 visuomet	 teigiama	 linkme.	 Internete	 naršantys	 asmenys	 susidu
ria	 su	 sąmonę	 žalojančia	 informacija,	 kuri	 ypač	 pavojinga	 vaikams	
ir	paaugliams.	Augant	socialinių	tinklų,	pokalbių	portalų,	kuriuose	
keičiamasi	duomenimis	 skaičiui,	patiklūs	vaikai	gali	 tapti	 sukčių	 ir	
pedofilų	aukomis.	Priekabiavimas,	viliojimai	tekstu,	vaizdu	bei	por
nografija	internete	yra	vieni	didžiausių	šiuolaikinės	elektroninės	vi
suomenės	iššūkių.	Vis	sparčiau	plintantis	reiškinys	–	smurto	vaizdų,	
nufilmuotų	mobiliaisiais	telefonais,	platinimas	internete.	Prievartos	
scenose	 –	 tiek	 suaugusiųjų	 išnaudojami	 vaikai,	 tiek	 bendraamžius	
gąsdinantys	ir	žeminantys	jaunuoliai.	

Lietuvos	ryšių	reguliavimo	tarnyba	(toliau	–	RRT)	ėmėsi	įgyven
dinti	projektą	„Interneto	vilionės	ir	grėsmės“,	kuris	2011	m.	nacio
nalinėje	atrankoje	buvo	išrinktas	kaip	vienas	iš	geriausių	gerosios	pa
tirties	pavyzdžių	ir	reprezentavo	Lietuvą	šeštojoje	Europos	kokybės	
konferencijoje	(angl.	6th Quality Conference)	Varšuvoje.
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RRT	 rūpinasi	 elektroninių	 ryšių	
tinklų	 ir	 informacijos	 saugumo	 stip
rinimu,	vartotojų	apsauga,	 siekia,	kad	
vartotojai		vis	daugiau	pasitikėtų	elek
tronine	 erdve.	 RRT	 ėmėsi	 iniciatyvos	
užkirsti	kelią	žalingo	turinio	informa
cijos	 plėtrai,	 asmens	 duomenų	 vagys
tėms,	 patyčioms	 ir	 kitiems	 interneto	
pavojams.	 Būdų	 šioms	 problemoms	
spręsti	 RRT	 ieško	 bendradarbiauda
ma	 su	 kitomis	 susijusiomis	 valstybės	
institucijomis,	nevyriausybinėmis	bei	tarp
tautinėmis	 organizacijomis.	 Nuo	 2007	 m.	
pagal	 ES	 programą	 „Safer	 Internet	
Plus“	 vykdomi	 „Saugesnio	 interneto”	
projektai.	 	 Tačiau	 kol	 kas	 žalingo	 tu
rinio	 internete	 reguliavimas	 yra	 viena	
opiausių	 informacinės	 visuomenės	
plėtros	 problemų	 tiek	 Europoje,	 tiek	
Lietuvoje,	nes	socialinių	tinklalapių	ir	
anonimiškumo	internete	plėtra	sukėlė	
naujų	sunkumų.	

2009–2010	 m.	 RRT	 įgyvendino	
„Saugesnis	 internetas	 LT	 ANHL“	
projektą,	 kurio	 viena	 iš	 informacijos	
sklaidos	 priemonių	 buvo	 dokumen
tinio	 filmo	 „Tinklas“	 sukūrimas.	 Juo	
atkreiptas	 visuomenės	 dėmesys	 į	 ne
teisėto	 turinio	 informaciją	 internete,	
užkirstas	 kelias	 žalingai	 informacijai	

plisti,	 skatinta	 saugiau	 naudotis	 in
ternetu	 ir	 naujomis	 interneto	 tech
nologijomis,	 daugiau	 informuota	
visuomenė,	 ypač	 akcentuota	 vaikų	 ir	
paauglių	 apsauga.	 Projektą	 įgyvendi
no	 RRT	 kartu	 su	 Švietimo	 informa
cinių	 technologijų	 centru	 (ŠITC).	
Buvo	 siekiama	 užtikrinti	 kuo	 pla
tesnę	 informacijos	 sklaidą.	 Projekto	
įgyvendinimo	 laikotarpiu	 aktyviai	
bendradarbiauta	 su	 įvairiomis	 insti
tucijomis,	 asociacijomis,	 visuomeni
nėmis	 organizacijomis,	 telekomuni
kacijų	operatoriais	bei	kitais	projekto	
partneriais.	

Dokumentinis	filmas	„Tinklas“,	re
žisuotas	Andriaus	Seliutos,	turiniu	ir	
žinomų	Lietuvos	visuomenės	žmonių	
pasisakymais	apie	 interneto	pranašu
mus	ir	trūkumus,	pagrindinius	pavo
jus,	 tykančius	 vaikų	 internete,	 pata
rimais	 tėvams,	 atkreipė	 visuomenės	

Vaikų	išnaudojimo	statistika		(pagal	publikaciją	„Apsaugokime	vaikus	nuo	
interneto	pavojų“,	Europarlamento	informacija,	2008	m.)

74%	12–15	m.	amžiaus	jaunimo	internete	kasdien	praleidžia	bent	3	val.

Vaikų	išnaudojimas	internete	per	keletą	pastarųjų	metų	padidėjo	16	proc.

Kasmet	 internetas	papildomas	puse	milijono	naujų	vaikų	pornografijos	
vaizdų	bei	tiek	pat	išnaudojimo	atvejų,	į	kuriuos	įtraukiama	20	tūkst.	vaikų.

Nuo	2001	m.	identifikuoti	ir	išgelbėti	tik	500	šių	vaikų.

61

Viešojo	administravimo	kokybė	Lietuvoje	–	gerosios	patirties	pavyzdžiai



dėmesį	 ir	 išryškino	poreikį	plačiau	 ir	
giliau	 nagrinėti	 šią	 XXI	 amžiaus	 in
terneto	atskleistą	tamsiąją	visuomenės	
pusę.	 	Kino	juostos	tikslas	−	priminti	
tėvams	 apie	 jų	 pareigą	 rūpintis	 vaikų	
saugumu	 internete.	 Pagrindinės	 filme	
aptariamos	problemos	–	žalingas	prisi
rišimas	prie	kompiuterio	 ir	 interneto,	
priekabiavimas	 internetinėje	 erdvėje,	
seksualinis	vaikų	išnaudojimas	bei	ne
teisėtas	interneto	turinys.	

Apie	 projektą	
„Interneto	 vilio
nės	 ir	 grėsmės“	
kalbamės	su	RRT	
atstove	ryšiams	su	
visuomene	 Rasa	
Karaliene.

Kas	paskatino	šį	projektą	atsirasti	
ir	 jį	 įgyvendinti?	Su	kuo	daugiausiai	
bendradarbiaujate	jį	vykdydami?

Taip	pavadintas	projektas	,,Interne
to	grėsmės	ir	vilionės“	iš	tikrųjų	yra	do
kumentinio	filmo	,,Tinklas“	sukūrimo	
2009	m.	aprašymas.	Jis	buvo	kuriamas	
Lietuvoje	 vykdant	 „Saugesnio	 inter
neto“	 projektą	 pagal	 daugiametę	 EK	
programą	,,Safer	Internet“.	Statant	fil
mą	aktyviai	bendradarbiauta	su	Švieti
mo	informacinių	technologijų	centru,		
Švietimo	ir	mokslo	ministerija,	Lietu
vos	žmogaus	teisių	lyga	(LŽTL),	UAB	
„Microsoft	 Lietuva“,	 portalu	 One.lt,	
taip	pat	telekomunikacijų	operatoriais	
TEO	ir	OMNITEL.

Kokie	 yra	 pagrindiniai	 projekto	
tikslai?

Kėlėme	jų	penkis:	

•	 skatinti	saugiau	naudotis	(ypač	vai
kams)	internetu	ir	naujomis	IT,		

•	 kovoti	 su	 neteisėtu,	 žalingu	 ir	 ne
pageidaujamu	interneto	turiniu	bei	
elgesiu,	ypač	patyčiomis	kiberneti
nėje	 erdvėje	 bei	 vaikų	 seksualiniu	
išnaudojimu,	

•	 šviesti	 visuomenę	 apie	 saugesnį	
internetą	 bei	 padėti	 vaikams,	 tė
veliams	 ir	 ugdytojams	 išvengti	 su	
skaitmeniniais	 ryšiais	 susijusių	 pa
vojų,	

•	 atkreipti	 tėvų	 dėmesį	 į	 žalą,	 kurią	
gali	 padaryti	 vaikų	 priklausomybė	
nuo	 kompiuterio,	 kompiuterinių	
žaidimų,	 interneto	 ar	 socialinių	
tinklalapių,	

•	 ir	 galiausiai	 –	 skatinti	 tarptautinį	
bendradarbiavimą	bei	informacijos	
apie	saugesnį	internetą	sklaidą.	

Per	projektą	sukurtas	dokumenti-
nis	filmas	„Tinklas“	tapo	pagrindine	
priemone,	supažindinančia	visuome-
nę	ir	ypač	jaunimą	su	interneto	pavo-
jais.	 Kur	 galima	 pamatyti	 šį	 filmą	 ir	
kaip	viešinate	informaciją	apie	jį?

Filmas	 15	 kartų	 buvo	 parodytas	
per	 Lietuvos	 televiziją	 2010	 ir	 2011	
m.	 Buvo	 išleistas	 filmo	 DVD	 	 3000	
egz.	 tiražu.	 „Tinklą“	 galima	 pamaty
ti	 internete	 (arba	 parsisiųsti)	 adresu		
http://games1.one.lt/tinklas.
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Kokių	 atsiliepimų	 apie	 filmą	 su-
laukiate	iš	jaunimo?	Ar	jie	aiškiai	su-
vokia	interneto	pavojus?

Filmas	 buvo	 labai	 palankiai	 įver
tintas	 jaunimo.	 Po	 „Tinklo“	 peržiū
ros	 Saugesnio	 interneto	 dienai	 (SID	
2010)	 skirtoje	 konferencijoje	 Seime,	
kuri	 įvyko	 	2010	m.	vasario	9	d.,	 jau
nuoliai,	paaugliai	diskutavo	apie	filme	
matytas	 situacijas,	 jos	 daugeliui	 buvo	
labai	 gerai	 pažįstamos.	 Manytume,	
kad	 bent	 dalis	 auditorijos	 susimąstė	
apie	tai,	ką	jie	veikia	internete	ir	padarė	
išvadas,	susijusias	su	asmens	duomenų	
saugumu,	 su	 nusikalstama	 veikla,	 vi
liojimu,	priekabiaujančiais	asmenimis.	
Žinoma,	vien	tik	filmas	negali	išgelbėti	
nuo	visų	 internete	 tykojančių	pavojų,	
tačiau	jame	pateiktos	rekomendacijos,	
patarimai	 turėtų	 sujaudinti	 ne	 vieną	
jaunąjį	interneto	vartotoją.	

Ką	labiausiai	akcentavote	pristaty-
dami	savo	projektą	šeštojoje	Europos	
kokybės	konferencijoje	Varšuvoje?	

Bendradarbiavimą	 su	 mūsų	 par
tneriais	 kuriant	 filmą.	 Dirbome	 su	
žinomais	 menininkais,	 psichologais,	
kalbinome	valstybės	institucijų,	verslo	

ir	 tarptautinių	 organizacijų	 vadovus,	
darbuotojus,	kurie	pasidalijo	patirtimi	
bei	nuomonėmis	apie	interneto	priva
lumus	ir	trūkumus	bei	patarė	tėvams,	į	
ką	atkreipti	dėmesį	siekiant	apsaugoti	
vaikus	nuo	žalingo	interneto	poveikio.

Kaip	 manote,	 ar	 interneto	 kelia-
mų	 pavojų	 vis	 daugės?	 Ar	 įmanoma	
pasiekti,	kad	ši	problema	būtų	spren-
džiama,	ir	kas	vaidintų	didžiausią	in-
terneto	grėsmių	prevencijos	vaidme-
nį?

Kuo	 toliau,	 tuo	 daugiau	 stebime	
įvairių	problemų,	susijusių	su	saugumu	
internete.	Tai	turi	sąsajų	su	milžiniškai	
augančiu	 socialinių	 tinklų	 populiaru
mu.	Todėl	ir	vykdomi	įvairūs	projektai	
ne	tik	nacionaliniu,	bet	ir	tarptautiniu	
mastu.	 Tikimasi,	 kad	 ateityje	 girdėsi
me	vis	mažiau	informacijos	apie	inter
neto	sukeltus	nusikaltimus.	Atsiranda	
naujų	interneto	technologijų,	tad	grės
mių	vaikams	ir	 jaunimui	neabejotinai	
daugės.	Sprendžiant	šią	problemą	svar
biausia	yra	visuomenės	švietimas.	Tik	
suvokiant	grėsmes,	žinant,	kaip	reikia	
elgtis	vienoje	ar	kitoje	situacijoje,	gali
ma	išvengti	pavojų.

Kokiomis	 priemonėmis	 ši	 prob-
lema	 sprendžiama	 kitose	 Europos	
šalyse?	 Kokio	 pobūdžio	 projektai	
vykdomi	ir	kokiais	būdais	kovojama	
su	interneto	keliama	grėsme	nepilna-
mečiams?

Kitos	 ES	 šalys	 taip	 pat	 vykdo	 ana
logiškus	saugesnio	interneto	projektus	
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pagal	 EK	 programą	 ,,Safer Internet“.	
Visose	 šalyse	 yra	 įkurti	 Saugesnio	 in
terneto	 informavimo	 centrai,	 kuriuos	
vienija	„Insafe“	tinklas.	Šalys	kuria	savo	
informavimo	 priemones	 bei	 nuolat	
keičiasi	gerąja	patirtimi.

Daugelyje	 ES	 šalių	 yra	 įkurtos	 in
terneto	 karštosios	 linijos,	 skirtos	 ko
vai	su	neteisėtu	ir	žalingu	turiniu	in
ternete.	Šiuo	metu	35	pasaulio	šalyse	
veikia	40	interneto	karštųjų	linijų,	ku
rias	jungia	INHOPE	asociacija.	RRT	
karštoji	linija	buvo	priimta	į	INHO
PE	 2008	 m.	 gegužės	 mėn.	 Dubline	
vykusioje	šios	asociacijos	Generalinė
je	 asamblėjoje.	 Taip	 pat	 28	 Europos	
valstybėse	 veikia	 saugesnio	 interneto	

pagalbos	 linijos.	 Prie	 jų	 2011	 m.	 lie
pos	mėn.	prisijungė	ir	Lietuva.	Pagal
bos	linijos	funkcija	yra	teikti	pagalbą	
telefonu	vaikams,	internete	susidūru
siems	 su	 viliojimu,	 patyčiomis,	 prie
kabiavimu,	žalingu	turiniu	ar	su	kita	
nemalonia	ar	bauginama	patirtimi.	

Interneto	svetainėje	paspaudę	nuorodą	

http://www.draugiskasinternetas.lt/	bet	kada	galite	praneš
ti	apie	pastebėtą	neteisėtą	ar	žalingą	informaciją	internete,	kuri	bus	patikri
nama	ir	perduodama	atsakingoms	institucijoms.	

Informacinės	visuomenės	plėtros	procesai	Lietuvoje	kasmet	spartėja,	jie	įgau
na	svarbią	visuomeninę	bei	socialinę	reikšmę.	Lietuvos	statistikos	departamento	
atlikto	IT	naudojimo	namų	ūkiuose	tyrimo	duomenimis,	2011	m.	pirmąjį	ket
virtį	asmeninius	kompiuterius	ir	interneto	prieigą	namuose	turėjo	56	procentai	
namų	ūkių,	iš	jų	mieste	64	procentai,	kaime	–	41	procentas	namų	ūkių.	

Informacija	apie	žalingą	interneto	poveikį	yra	būtina	ne	tik	nepilnamečiams,	
bet	ir	suaugusiems,	siekiantiems	prisidėti	prie	saugesnės	visuomeninės	aplinkos	
skatinimo.	
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Summaries

Quality	 management	 methods	 in	
Europe	and	Lithuania:	last	review

Starting	 2007,	 the	 Ministry	 of	 the	
Interior	 has	 carried	 out	 the	 Moni
toring	 of	 the	 introduction	 of	 quali
ty	 management	 methods	 at	 public	
administration	 agencies	 and	 bodies,	
further	 in	 the	 text	 referred	 to	 as	 the	
Monitoring.	The	aim	was	to	find	out	
the	situation	with	regard	to	the	intro
duction	of	quality	management	met
hods	(while	identifying	the	spectrum	
of	 quality	 management	 models,	 the	
introduction	of	which	has	been	com
pleted,	or	is	progressing,	or	is	planned,	
and	highlighting	the	difficulties	in	the	
application	of	models	and	factors	that	
impede	 the	 application,	 certification	
and	 evaluation	 of	 quality	 manage
ment	models).	The	data	collected	du
ring	the	polls	enabled	to	take,	and/or	
provide	more	substantial	grounds	for,	
decisions	which	either	stimulated	the	
application	of	quality	management	at	
public	 administration	 bodies	 or	 ot
herwise	 facilitated	 the	 introduction	
of	quality	management	models.

In	 2010,	 the	 Monitoring	 was	 car
ried	out	for	the	third	time.	Its	results	
show	that,	out	of	all	agencies	polled,	
at	least	one	quality	management	mo
del	(QMM)	is	applied	at	106	organi
sations.	This	accounts	 for	67	percent	

of	 agencies,	 or	 twice	 as	 many	 as	 the	
results	in	2008	when	32.5	percent	of	
organisations	 reported	 the	 applica
tion	 of	 QMMs.	 In	 comparison	 with	
2008,	the	numbers	of	the	respondents	
using	 the	 ISO	 9000	 series	 standards	
have	 shown	 some	 growth,	 from	 14.7	
to	17.65	percent.	Those	standards	are	
applied	by	34	organisations,	of	these,	
50	percent	have	certified	this	quality	
management	 system	 (according	 to	
the	data	collected	in	2008	and	2007,	
the	 certified	 ISO	 9000	 series	 stan
dards	were	used	by	39	percent	and	21	
percent	 of	 the	 polled	 organisations,	
respectively).

The	CAF	is	applied	by	8.3	percent	
organisations,	a	total	of	13.	It	is	worth	
noting	that	a	larger	part	(a	total	of	5)	
of	the	polled	organisations	started	to	
apply	the	CAF	in	2010.	Furthermore,	
10	organisations	plan	to	subject	their	
CAF	 to	 external	 evaluation	 in	 order	
to	be	certified	as	Effective	CAF	Users.

The	 numbers	 of	 agencies	 applying	
other	QMMs	(excluding	the	one	win
dow	 principle)	 have	 increased	 from	
15	in	2008	to	19	in	2010.

The	application	of	the	CAF	is	most
ly	common	at	municipal	administrati
ons	(applied	by	a	 total	of	6)	whereas	
the	 ISO	 9000	 series	 standards	 and	
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one	window	principle	are	most	wide
ly	used	by	bodies	under	the	ministries	
(adopted	by	22	and	23	organisations,	
respectively).

Similarly	to	the	earlier	studies,	 the	
2010	 study	 showed	 a	 trend	 that	 a	
QMM	 is	 introduced	 on	 the	 scale	 of	
the	whole	organisation	rather	than	of	
its	separate	units.	The	selfevaluation/
processes	 evaluation	 stage	 was	 quo
ted	 as	 the	 most	 complicated	 part	 of	
QMM	adoption.	Increased	workload	
and	 insufficient	 worker	 support/in
centives	were	most	often	identified	by	
the	respondents	as	major	problems	in	
QMM	application.

The	respondents	that	use	the	QMM	
noted	 that,	 when	 applied,	 the	 model	
renders	 the	 most	 significant	 positive	
influence	 on	 the	 quality	 of	 services	
and	performance	results	and	claimed	
that	 the	 application	 of	 the	 standards	
helped	 acquire	 useful	 knowledge	 of	
the	organisation’s	activity.

Similarly	to	the	earlier	polls,	insuf
ficient	experiences	of	application	and	
insufficient	 budget	 and	 lack	 of	 staff	
for	the	introduction	of	a	QMM	were	
quoted	 as	 the	 most	 prominent	 rea
sons	for	not	using	a	QMM	while	the	
possible	opposition	of	the	leaders	and	
staff	of	an	organisation	to	such	initia
tives	 and	 doubts	 with	 regard	 to	 the	
usefulness	of	the	latter	were	identified	
as	the	least	important.

In	 2010,	 consumer	 surveys	 with	
regard	to	the	quality	of	services	were	

carried	 out	 by	 44.3	 percent	 and	 staff	
surveys	by	33.5	percent	of	organisati
ons.

Examples	 of	 good	 practices	 and	
their	spread

This	articles	presents	 the	examples	
of	 good	 practices	 in	 the	 Lithuanian	
public	 administration	 sector,	 their	
selection	procedures	and	most	impor
tant	tendencies	in	public	sector	deve
lopment.

In	 2005,	 Lithuania	 adopted	 the	
useful	experiences	of	European	coun
tries	 related	 to	 the	 collection	 and	
dissemination	 of	 examples	 of	 good	
practices	 accumulated	 by	 public	 sec
tor	agencies.	Since	then,	the	Ministry	
of	 the	 Interior	 has	 organised	 the	 Se
lection	of	examples	of	good	practices	
in	 the	 field	 of	 the	 public	 sector	 on	 a	
biennial	basis.	Each	selection	follows	
the	Rules	of	the	selection	of	examples	
of	good	practices.	The	Rules	establish	
the	procedures	of	the	submission	and	
evaluation	 of	 projects	 based	 on	 clear	
criteria	and	priorities.	The	selection	is	
carried	 out	 by	 an	 Interagency	 com
mission	for	the	selection	of		examples	
of	 good	 practices	 in	 the	 field	 of	 the	
public	sector.	

The	 projects	 acknowledged	 by	 the	
Commission	 as	 examples	 of	 good	
practices	are	published	on	the	Minis
try	of	the	Interiorrun	web	page	www.
vakokybe.vrm.lt	 (or	 www.vakokybe.
lt)	which	is	a	national	corpus	of	exam
ples	 of	 good	 practices.	 Four	 rounds	
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of	 the	 selection	 of	 examples	 of	 good	
practices	 have	 been	 held	 so	 far,	 	 and	
89	national	examples	of	good	practi
ces	 have	 been	 published	 on	 the	 web	
page,	 a	 learning	 material	 for	 public	
administration	agencies	and	bodies	to	
access	and	use.

The	 examples	 of	 good	 practices	
ranked	 the	 best	 by	 the	 Commission	
are	 presented	 at	 National	 Quality	
conferences	 and	 represent	 Lithuania	
at	the	European	Quality	Conferences.

The	 first	 selection	 of	 examples	 of	
good	 practices	 took	 place	 in	 Lithu
ania	 in	 2005.	 A	 total	 of	 33	 projects	
were	 submitted	 that	 year,	 of	 those,	
21	 were	 acknowledged	 as	 examples	
of	good	practices.	Municipalities	and	
bodies	 under	 the	 ministries	 were	 ac
tive	 in	submitting	their	projects.	The	
projects	 were	 predominantly	 in	 the	
following	 fields:	 egovernment,	 qu
ality	 management	 and	 cooperation	
and	 partnership.	 Under	 the	 2005	 se
lection,	 the	 following	 projects	 were	
acknowledged	 the	 best:	 Adaptation 
of recreational sites in forests for the ne-
eds of the disabled (submitted	 by	 the	
Directorate	General	of	State	Forests),	
Application of the One Window Prin-
ciple	 (submitted	 by	 the	 Vilnius	 City	
Municipality),	and	Introduction of an 
integrated health care and social ser-
vices centre model	 (submitted	 by	 the	
Panevėžys	County	Governor’s	Admi
nistration.	 A	 presentation	 of	 those	
projects	was	held	during	the	4th	Euro
pean	Quality	Conference	in	Tampere	
(Finland).

The	 second	 selection	 of	 examples	
of	good	practices	took	place	in	2007.	
A	total	of	27	projects	were	submitted	
then,	of	those,	22	were	acknowledged	
as	 examples	 of	 good	 practices.	 The	
projects	 were	 predominantly	 in	 the	
fields	 of	 social	 care,	 health	 care	 and	
egovernment.	The	following	projects	
were	acknowledged	the	best	examples	
of	good	practices	in	2007:	Partnership 
of the Police and church community 
(submitted	 by	 the	 Kaunas	 City	 Poli
ce	 Headquarters),	 Centralised recep-
tion, registration and examination of 
individuals’ complaints	 (statements)	
(submitted	by	the	State	Food	and	Ve
terinary	Service),	and	Implementation 
of nature management measures on 
the territory of the valley of the river 
of Kupa	 (submitted	 by	 the	 Kupiškis	
Municipality).	A	presentation	of	tho
se	was	delivered	at	 the	5th	European	
Quality	Conference	in	Paris	(France).

The	 third	 selection	 of	 examples	 of	
good	 practices	 took	 place	 in	 2009.	
For	 that	 selection,	 the	 largest	 num
ber	 of	 projects,	 a	 total	 of	 34,	 were	
submitted,	of	those,	28	were	acknow
ledged	 as	 examples	 of	 good	 practi
ces.	 That	 selection	 saw	 more	 active	
involvement	of	various	public	bodies	
and	 nonprofit	 organisations	 which	
explains	 why	 some	 indigenously	 in
teresting	 and	 innovating	 projects	
were	 submitted.	 Social	 care,	 health	
care	 and	 egovernment	 projects	 do
minated	 the	 selection.	 The	 following	
projects	 were	 acknowledged	 the	 best	
examples	 of	 good	 practices	 in	 2009:	
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Use of wind energy to overcome the 
social schism and enhance communi-
ty ties in Smalininkai (submitted	 by	
the	 Smalininkai	 community	 centre),	
Adoption of computer-based systems for 
examinations and plagiarism checks in 
the process of studies quality assurance 
at the [Vilnius University] (submitted	
by	 the	 Vilnius	 University),	 and	 The 
programme for children registration 
and waiting lists formation at pre-scho-
ol educational institutions	 (submitted	
by	the	Tauragė	District	Municipality	
Administration).

The	fourth	selection	of	examples	of	
good	practices	took	place	 in	2011.	A	
total	 of	 18	 projects	 were	 submitted,	
of	 those,	 18	 were	 acknowledged	 as	
good	practices.	Predominant	were	the	
projects	in	the	fields	of	quality	mana
gement,	 social	 care	 and	 health	 care.	
The	projects	acknowledged	as	the	best	
examples	of	good	practices	in	2011	are	
presented	in	this	issue	in	detail.

European	 Quality	 Conferences:	
new	 ideas	 -	 a	 positive	 change	 in	 the	
public	sector

The	article	introduces	six	European	
Quality	Conferences	which	were	held	
in	 2000	 to	 2011,	 highlighting	 their	
significance	 for	 European	 public	 sec
tor	 agencies.	 Not	 only	 is	 it	 that	 such	
agencies	can	assess	their	activities	and	
compare	 them	 with	 the	 activities	 of	
other	 EU	 Member	 States,	 but,	 most	
importantly,	 they	 can	 also	 learn	 one	
from	 another.	 Such	 dissemination	 of	
European	good	practices	allows	to	get	

acquainted	 with	 one	 another,	 draw	 a	
better	understanding	of	the	challenges	
that	are	encountered	by	public	sector	
agencies	 all	 over	 Europe,	 discuss	 the	
newest	 tendencies	 in	 public	 manage
ment	 and	 improve	 the	 knowledge	 of	
quality	 management	 methods.	 The	
article	throws	light	upon	all	the	Euro
pean	 Quality	 Conferences	 that	 have	
been	 held	 so	 far	 introducing	 their	
most	 important	 topics	 and	 examples	
of	 Lithuanian	 good	 practices	 provi
ded	in	their	course.	Presented	are	the	
urgent	 issues	 and	 topics	 raised	 at	 the	
different	 conferences	 as	 well	 as	 the	
varying	priorities	 set	by	 the	countries	
for	 the	 conferences	 they	 hosted.	 In	
contrast	 to	 the	 the	 early	 conferences	
when	 the	 examples	 of	 good	 practices	
had	 been	 predominantly	 administra
tive	 or	 structural	 changes	 in	 an	 orga
nisation	caused	by	the	introduction	of	
new	technologies	and	development	of	
egovernment	services,	the	later	confe
rences	focused	their	discussions	more	
on	 how	 it	 would	 be	 possible	 to	 raise	
the	real	productivity	of	agencies’	acti
vities,	pursue	effective	results	and	pay	
attention	to	an	individual	as	the	main	
objective	 of	 public	 agencies	 who	 not	
only	uses	public	services	but	also	takes	
part	in	some	activities	of	the	agencies.

The	Health	Insurance	Fund	Mana-
gement	System	as	advanced	adminis-
tration	of	an	institution

The	 National	 Health	 Insurance	
Fund	 (NHIF)	 under	 the	 Ministry	
of	 Health	 renders	 and	 administers	
health	 insurance	 services	 and	 has	 al
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ways	 sought	 to	 improve	 its	 activities	
so	that	they	are	oriented	at	the	funda
mental	needs	of	both	individuals	and	
health	 care	 institutions.	 The	 NHIF	
has	 been	 consistent	 in	 its	 pursuit	 of	
a	quality	management	policy	starting	
the	 adoption	 of	 a	 quality	 manage
ment	 system	 in	 2005	 and	 obtaining	
the	 ISO	 9001:2000	 quality	 certifi
cate	 in	 2007	 and	 ISO	 9001	 quality	
management	certificate	in	2009.	The	
common	goals	and	values	and	a	uni
form	 view	 of	 work	 organisation	 has	
become	 one	 of	 the	 most	 important	
factors,	 decisive	 for	 the	 successful	
improvement	 of	 the	 NHIF	 quality	
management	and	performance	of	the	
whole	institution.	

The	 NHIF	 set	 better	 efficiency	 of	
activity	 management	 as	 their	 goal	
at	 some	 moment	 and	 therefore	 res
tructured	 their	 planning	 system	 and	
reviewed	 their	 responsibilities,	 aut
horities	and	accountability.	In	search	
of	 such	 a	 goal,	 they	 launched	 a	 new	
Health	Insurance	Fund	Management	
System	 in	 April	 2011	 becoming	 one	
of	the	first	State	agencies	in	Lithuania	
which	 adopted	 the	 QPR	 (Quality,	
Processes,	Results)	 software.	Broadly	
recognised	 all	 over	 the	 world,	 this	
system	 helps	 to	 plan,	 control,	 moni
tor	 and	 evaluate	 the	 activity	 of	 the	
institution.	 Its	 monitoring	 system	
automates	the	collection	of	efficiency	
evaluation	 data,	 preparation	 of	 in
termediate	 reports,	 communication,	
and	 allows	 to	 set	 goals	 and	 monitor	
and	assess	their	achievement.	Its	most	
important	 and	 valued	 feature	 is	 that	

all	 useful	 information	 is	 accumula
ted	 and	 available	 in	 one	 and	 same	
place.	 The	 system	 allows	 to	 compare	
the	results	of	the	performance	of	dif
ferent	 units,	 including	 the	 regional	
branches,	of	the	institution,	visualises	
changes	 and	 facilitates	 data	 analysis.	
It	integrates	the	processes	and	results	
of	 strategic	 planning,	 quality	 mana
gement	 and	 activity	 planning,	 and	
therefore	 allows	 to	 monitor	 the	 ex
penditure	of	State	budget	 funds	and	
improve	overall	management.

“The	 Health	 Insurance	 Fund	 Ma
nagement	System	provides	with	a	de
eper	view,	 timely	exposes	 latent	pro
blems	 and	 allows	 us	 to	 manage	 and	
resolve	 them	 and	 adapt	 the	 activity	
guidelines	of	the	organisation,”	stres
sed	 NHIF	 deputy	 director	 Vytautas	
Kriauza	 when	 he	 was	 describing	 the	
advantages	of	the	system.

The	NHIF	was	subject	to	an	audit	
in	May	2011	which	stated	a	progress	
achieved	 by	 the	 institution:	 better	
servicing	 of	 residents,	 clear	 values	 of	
processes	assessment,	positive	view	of	
staff	 with	 regard	 to	 the	 operation	 of	
the	system,	etc.

The	 Internet:	 Challenges	 for	 in-
formation	safety

A	 discussion	 started	 recently	 with	
regard	 to	 the	 Internetbased	 hazards	
and	 threats,	 especially	 those	 harmful	
for	the	minors.	Social	networking	and	
maintaining	contacts	through	electro
nic	 means	 have	 changed	 the	 commu

69

Viešojo	administravimo	kokybė	Lietuvoje	–	gerosios	patirties	pavyzdžiai



nicational	routine	of	all	people,	howe
ver,	 such	 impact	 has	 not	 always	 been	
positive.	 The	 Lithuanian	 Communi
cations	 Regulatory	 Authority	 (RRT)	
is	a	body	tasked	with	the	enhancement	
of	 the	 security	 of	 electronic	 commu
nication	 networks	 and	 information,	
protection	of	users	and	promotion	of	
their	confidence	in	the	electronic	do
main.	The	RRT	cooperates	with	other	
State	institutions,	NGOs	and	interna
tional	 organisations	 in	 order	 to	 find	
ways	to	tackle	hazards	of	the	Internet	
and	achieve	better	standards	of	infor
mation	safety.	Albeit	they	 implement	
Safer Internetbranded	projects	under	
an	EU	programme	Safer Internet Plus,	
taking	 regulatory	 measures	 in	 regard	
to	 harmful	 web	 content	 remains	 one	
of	the	most	urgent	problems	of	the	de
velopment	 of	 information	 society	 in	
Europe	on	the	whole	and	Lithuania	in	
particular.

Solicitation,	textual	or	video	seduc
tion	and	pornography	on	the	Internet	
are	 among	 the	 greatest	 challenges	 for	
modern	 electronic	 society.	 All	 the	
more	 numerous	 are	 violent	 scenes	
shot	with	mobile	phones	and	distribu
ted	on	the	Internet.	Those	show	sexual	
exploitation	of	children	by	adults	and	
teenagers	 threatening,	 humiliating	
and	intimidating	their	peers.

In	view	of	that,	the	RRT	has	imple
mented	a	project	Temptations and ha-
zards of the Internet	coming	out	with	a	
documentary	Tinklas	(Net)	which	ad
dressed	the	problem	of	children’s	safe

ty	when	accessing	the	Internet.	The	do
cumentary	 has	 focused	 the	 attention	
of	the	public	on,	and	highlighted	the	
necessity	to	give	a	broader	and	deeper	
consideration	to,	the	“shadow”	side	of	
society	of	the	21st	century	revealed	by	
the	Internet.	The	aim	of	the	documen
tary	was	to	be	a	reminder	that	parents	
must	take	care	of	their	children’s	safe
ty	when	the	latter	access	the	Internet.	
The	main	problems	considered	in	the	
documentary	 were	 computer	 and	 In
ternet	addiction	disorders,	solicitation	
in	the	Internet	domain,	sexual	exploi
tation	 of	 children	 and	 illegal	 content	
on	the	Internet.	The	documentary	pro
duction	team	interviewed	wellknown	
Lithuanian	 artists,	 psychologists,	 and	
heads,	 top	 managers	 and	 staff	 of	 pu
blic,	private	and	international	organi
sations	 who	 shared	 their	 experiences	
in	 and	 opinions	 on	 the	 advantages	
and	disadvantages	of	the	Internet	and	
advised	parents	on	which	aspects	they	
need	 to	 pay	 attention	 to	 in	 order	 to	
secure	their	children	from	the	harmful	
impact	of	the	Internet.

“Undoubtedly,	 as	 Internet	 tech
nologies	 evolve,	 children	 and	 young	
people	are	likely	to	be	subject	to	even	
more	 hazards.	 In	 order	 to	 solve	 this	
problem,	education	of	 society	 should	
be	brought	to	the	fore.	One	may	avoid	
threats	 only	 if	 one	 understands	 the	
hazards	and	knows	well	how	to	act	in	
one	 or	 another	 situation,”	 RRT	 spo
kesperson	 Rasa	 Karalienė	 stressed	
when	she	was	describing	the	core	idea	
of	the	project.
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