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pratarMė

Pastarasis dešimtmetis Europos Sąjungos valstybių viešojo sektoriaus veiklą paženkli-
no įvairiais iššūkiais ir pokyčiais, kuriuos sąlygojo finansinės krizės, reformos, besikei-
čiantys visuomenės lūkesčiai ir poreikiai. Tai paskatino daugiau dėmesio skirti viešojo 
sektoriaus efektyvumui, skaidrumui, atskaitingumui, administracinių ir viešųjų paslau-
gų kokybės gerinimui.

Visuotinės kokybės vadybos idėjos 8-ojo dešimtmečio pabaigoje tapo viešojo sekto-
riaus veiklos tobulinimo požymiu. Aukšta paslaugų kokybė ir kokybiškas piliečių ap-
tarnavimas tapo daugumos viešojo sektoriaus organizacijų prioritetine veiklos krypti-
mi. Pradėti taikyti įvairūs kokybės vadybos modeliai ir priemonės: Bendrasis vertinimo 
modelis, ISO standartai, subalansuotų rodiklių metodas, vartotojų pasitenkinimo pas-
laugomis vertinimas. Viešojo sektoriaus organizacijos nuolat siekia tobulėti, keisti vie-
šojo administravimo kultūrą ir diegti kokybės kultūrą, savo veiklą labiau orientuoti į 
piliečius ir rezultatus.

Didžiulį dėmesį administracinių ir viešųjų paslaugų kokybei skiria Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė, kurios 2012 m. veiklos prioritetai orientuoti būtent į administracinių ir 
viešųjų paslaugų teikimo gerinimą, veiksmingą vieno langelio principo taikymą, ko-
kybišką piliečių aptarnavimą, paslaugų prieinamumo didinimą perkeliant jas į elektro-
ninę erdvę. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. vasario mėnesį patvirtino 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą, kurios tikslas – didinti viešojo 
valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti, teikti geros 
kokybės administracines ir viešąsias paslaugas.

Vidaus reikalų ministerija, siekdama paskatinti įvairių kokybės vadybos metodų die-
gimo ir piliečių aptarnavimo gerinimo naujoves Lietuvos viešojo administravimo sek-
toriuje, perimant Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį, 2009–2012 m. 
įgyvendino Europos Socialinio fondo lėšomis finansuotą projektą „Viešojo adminis-
travimo sektoriaus kokybės iniciatyvos”. Šis leidinys yra trečiasis Vidaus reikalų minis-
terijos iniciatyva projekto įgyvendinimo laikotarpiu išleistas metodinis leidinys apie 
vartotojų pasitenkinimo paslaugomis matavimą ir valdymą. 2010 m. Vidaus reikalų 
ministerija išleido Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo 
metodiką ir Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovą.

,,Matuodami galime tobulėti. Kaip tobulinti viešojo sektoriaus veiklą, naudojant in-
formaciją apie piliečių (vartotojų) pasitenkinimą“ – Europos viešojo administravimo 
tinklo (www.eupan.eu) darbo grupių, vadovaujant Europos viešojo administravimo 
instituto ekspertui Nick Thijs, – 2011 m. parengtas metodinis leidinys. Jame pateikia-
mos rekomendacijos ir pristatomi Europos Sąjungos valstybių gerosios patirties pa-
vyzdžiai, kaip įvairią informaciją bei tyrimų apie vartotojų pasitenkinimą viešosiomis 
paslaugomis rezultatus panaudoti viešųjų politikų reformoms. 
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Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis matavimo ir valdymo tema anali-
zuojama keliais aspektais:

• poreikio vertinti vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis nustatymas;
• informacijos rinkimas ir vertinimas;
• tyrimų rezultatų analizė;
• tobulinimo veiksmų planavimas, įgyvendinimas ir stebėjimas;
• kokybės kultūros organizacijoje diegimas.

Tikimės, kad šis leidinys ne tik pagilins Jūsų žinias apie vartotojų pasitenkinimo pas-
laugomis vertinimą, bet ir parodys kryptį, kaip vertinimo informaciją pasitelkti konkre-
tiems paslaugų teikimo tobulinimo veiksmams.
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1 dalis: pasitenKiniMo 
lYgio MataviMo KonteKstas

Kada ir ką reikia matuoti?

1.1. Tikslų iškėlimas ir konteksto supratimas

Vartotojų pasitenkinimą galima tirti siekiant įvairių tikslų, kurių diapazonas gali būti 
labai platus: nuo operatyvinių klausimų apie kurios nors paslaugos dalies teikimą iki 
strateginių dalykų, susijusių su tuo, kaip organizaciją suvokia klientai (vartotojai)  ir 
plačioji visuomenė.

Prieš pradedant vartotojų pasitenkinimo matavimus svarbu užtikrinti, kad sprendimus 
organizacijoje priimantys asmenys aiškiai suvoktų konkrečius tyrimo prioritetus. Įžval-
gos, pastebėtos tiriant klientų (vartotojų) pasitenkinimą, gali lemti visos organizacijos 
pertvarkymą, tačiau tiktai tuomet, kai visos suinteresuotos šalys veikia vieningai.

Iššvaistoma daug lėšų tiriant vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis. Pasi-
taiko, kad gilus tyrimas atliekamas mažų tyrimo grupių, o strategijos ir politikos for-
mavimo padaliniai lieka užmarštyje. Tai atsitinka dėl to, kad atsakingi asmenys nesu-
geba tinkamai integruoti atliekamo tyrimo į visos organizacijos veiklą. Tokių klaidų 
būtų mažiau, jei iš pat pradžių būtų aiškiai nustatyti tyrimo tikslai ir pagal juos būtų 
vertinami tyrimo rezultatai.

Vartotojų pasitenkinimo matavimas ir įvertinimas nėra baigtinis tikslas; tai yra plates-
nio informacijos rinkimo, tyrimo ir veiklos tobulinimo ciklo dalis. Kai kurios organiza-
cijos sėkmingai teikia paslaugas savo klientams, tačiau kai kurioms dar reikia smarkiai 
pasistengti. Visų pirma, organizacija, norėdama suprasti, ką konkrečiai reikia išmatuoti 
ir įvertinti, turi užduoti sau klausimą, kaip yra išvystytos jų teikiamos paslaugos.

Taip pat verta apsvarstyti, kaip organizacija prisitaiko prie vartotojo: ar tai yra visai 
organizacijai įprastas kasdienis paslaugų valdymas, ar yra organizacijos padalinių, ku-
riems orientuotis į vartotojo poreikius dar nėra įprasta? Atsakymas nulems, kaip suin-

svarbūs klausimai:
• Ką norite sužinoti?
• Kodėl norite tai sužinoti?
• Koks yra poreikių ir lūkesčių įvertinimas?
• Ar pasitenkinimo matavimu siekiama 

duomenis palyginti, fiksuoti?
• Ar nustatytos konkrečios tobulinimo 

galimybės?
• Ar reikia stiprinti santykius su savo 

vartotojais?
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teresuotos šalys turėtų įvertinti jūsų atlikto vartotojų tyrimo rezultatus, kaip su jomis 
geriausia komunikuoti ir kokios papildomos informacijos joms prireiks, kad galėtų im-
tis tobulinimo veiksmų.

Siekiant užtikrinti tyrimo efektyvumą ir patikimumą, pradžioje tikslinga dėmesį su-
telkti ties tomis organizacijos dalimis, kurios yra tinkamai pasiruošusios ir pribrendu-
sios dalyvauti tyrime. Kita vertus, siekiant ženklių rezultatų, naudinga susikoncentruo-
ti į prastai veikiančių dalių valdymą. Pradėjus vykdyti vartotojų pasitenkinimo tyrimus, 
turėtų būti kruopščiai ištirtos visos vartotojų patirčių sritys, net ir tokios, į kurias orga-
nizacija anksčiau nekreipė dėmesio.

1.2. Dabartinės padėties įvertinimas

Organizacijoms, kurios niekada nevertino vartotojų pasitenkinimo, gali būti neaišku, 
nuo ko viską pradėti. Pirmiausia reikia suprasti, kokios naudos organizacijai gali duoti 
vartotojų pasitenkinimo matavimas ir užtikrinti, kad šią naudą suprastų ir svarbiausi 
organizacijos asmenys. Štai keturi klausimai, į kuriuos reikia atsakyti:
1. Kaip aš apibūdinu savo paslaugą?
2. Kas yra mano klientai (vartotojai)?
3. Ką aš jau žinau?
4. Ką aš dar galiu išsiaiškinti?
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gerosios patirties pavYZdYs. 
vartotojų pasitenkinimo valdymo visuotinė metodika (liuksemburgas)

2007 m. Liuksemburgo Valstybės tarnybos ir administracinės reformos ministerija, bendra-
darbiaudama su Henri Tudor viešųjų tyrimų centru, atsižvelgiant į administracinės reformos 
veiksmų planą, pradėjo rengti klientų pasitenkinimo matavimo visuotinę metodiką. Ši meto-
dika nereikalauja naudoti kokios nors vienos konkrečios priemonės, tačiau pateikia struktūrą, 
kurią naudodamos įstaigos gali rasti tinkamą vertinimo įrankį.

Metodika remiasi principu „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ ir taikoma pradedant vartotojų, 
suinteresuotų šalių ir procesų diagnostika, po kurios parenkama tinkama matavimo priemonė.

Diagnostiką sudaro keli klausimai:
• kokie yra įstaigos uždaviniai vartotojų pasitenkinimo matavimo atžvilgiu (konkrečios 

problemos)?
• koks įstaigos tikslas?
• kas yra įstaigos teikiamų paslaugų vartotojai, kokie paslaugų tipai (įvairių paslaugų skai-

čius, veiklos apimtis)?
• kokie santykiai su vartotojais (pavyzdžiui, kontaktų periodiškumas)?
• kokie pagrindiniai procesai?
• kokie vartotojų segmentai (vartotojų grupės, paslaugomis nesinaudojančios asmenų 

grupės, fiziniai, juridiniai asmenys, kitos įstaigos)?
• kokios pagrindinės nusiskundimų priežastys ir prižiūrinčios įstaigos rekomendacijos?
• ar įstaiga susiduria su konkurencija?

1 pavyzdys:
Įstaiga, atsakinga už sveikatos priežiūrą ir privataus sektoriaus darbuotojų saugą, atliko savo 
klientų pasitenkinimo apklausą. Apklausą kontrolinių vizitų metu atliko gydytojai.

2 pavyzdys:
Įstaigoje buvo pastebėta  paslauga nesinaudojanti svarbi asmenų grupė. Į apklausos anketą 
buvo įrašyti konkretūs klausimai, siekiant sužinoti, kodėl nesinaudojama paslaugomis.

3 pavyzdys:
Įstaigoje pastebėta pagrindinių suinteresuotų šalių grupė (mažiau kaip 10 vartotojų). Buvo 
pasiūlyta juos tiesiogiai apklausti.

Po diagnostikos įstaiga parenka tinkamą (-as) vartotojų pasitenkinimo matavimo priemonę 
(-es). Siekiant išsamiai nustatyti vartotojų pasitenkinimo lygmenį, remiantis metodika ir atsi-
žvelgiant į įstaigos funkcijas, siūloma derinti įvairias kiekybinio ir kokybinio  tyrimo priemo-
nes. Siekiama kuo labiau įtraukti įstaigos darbuotojus. Pasirinkus tam tikrą matavimo prie-
monę įstaigai padedama apibrėžti kriterijus, parengti apklausos anketą, atlikti bandymus ir 
tikrinimą, nustatyti imtį, periodiškumą,  numatyti lėšas, materialinius ir techninius išteklius, 
nustatyti vidinę ir išorinę komunikaciją.

1.3. Teikiamos paslaugos apibūdinimas

Svarbu apibūdinti paslaugą, kurią teikia įstaiga ar organizacija (arba atitinkamas jos pa-
dalinys). Svarbiausi klausimai, kuriuos reikia įvertinti – kokio tipo yra organizacija, kokia 
yra organizacijos paslauga ir kokia yra paslaugos teikimo vizija. Dabartiniai vartotojų 
ryšiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis užsimezga įvairiais būdais, kurių svarba ir 
dermė skirtingoms vartotojų grupėms yra vienas iš veiksnių, formuojančių požiūrį į tai, 
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kaip bus matuojamas vartotojų pasitenkinimas. Kitas veiksnys, kurį svarbu suprasti, – 
kiek paslauga artima bendrinei (visuotinei). Lentelėje pateikiami svarbiausi bruožai, dėl 
kurių įprastos, visiems bendros paslaugos skiriasi nuo kompleksinių paslaugų.

bendrinė paslauga
Tipinės charakteristikos:
• nesuasmeninta
•  aiški
• nediferencijuota
• greitai suteikiama
• vienkartinė
Tipiniai pavyzdžiai:
• paso pakeitimas
• transporto priemonės mokestis
• šiukšlių surinkimas

Kompleksinė paslauga
Tipinės charakteristikos:
• suasmeninta
• sudėtinga
• smulkiai diferencijuota
• užima laiko
• daug epizodų
Tipiniai pavyzdžiai:
• paraiška dėl lengvatos
• sveikatos apsauga
• švietimas

Lengviausia matuoti vartotojų pasitenkinimą bendrinėmis paslaugomis, tačiau aiškiai 
suprantant vartotojo patirtį, galima išskaidyti kompleksines paslaugas, identifikuoti 
jose operacijų elementus ir siekiant tobulėti, taikyti pastarųjų atžvilgiu vieningą me-
todą. Vis dėlto, rezultatus visuomet reikia interpretuoti kuo platesniame paslaugos tei-
kimo kontekste, todėl kompleksinių paslaugų atveju negalima apsiriboti vartotojų pa-
sitenkinimo matavimo priemonėmis, o reikia taikyti ir kitus vartotojų tyrimų būdus.

Prieš kažką vertinant, svarbu žinoti, ar vartotojas ir organizacija vienodai apibūdina pas-
laugą. Kartais vartotojo suformuluotas paslaugos apibūdinimas neatitinka organizaci-
jos kompetencijos, tuomet kyla poreikis atsižvelgti į kitų institucijų ar įstaigų veiklą.

Konkretūs klausimai, kuriuos reikia apsvarstyti, matuojant var-
totojo pasitenkinimą:

Kas daro įtaką vartotojų sprendimui pasinaudoti mano teikiama paslauga?
Atsakymas į šį klausimą gali būti akivaizdus kalbant apie kai kurias paslaugų rūšis, 
tačiau  tokį klausimą taip pat verta užduoti apibrėžiant paslaugą. Vienas svarbiausių 
svarstytinų dalykų – vartotojo pasirinkimas. Pavyzdžiui, ar vartotojai patys renkasi pa-
slaugą, ar tai yra visuotinė paslauga (tokia kaip šiukšlių išvežimas), ar naudotis pas-
lauga (tokia kaip transporto priemonės registravimo mokestis) vartotojus įpareigoja 
teisės aktai? Kad ir kokia būtų paslaugos esmė, reikia išsiaiškinti, ar jūsų organizacija 
yra vienintelė paslaugos teikėja, ar vartotojai turi galimybę rinktis tarp įvairių paslau-
gos teikėjų. Prekių ir paslaugų teikimas privačiame sektoriuje beveik visada vyksta 
konkurencingai, o viešajame sektoriuje įprastai taip nėra, todėl skiriasi vartotojų suvo-
kimo vertinimo metodai, taikytini kiekvienam iš šių sektorių.

Ar mano klientų (vartotojų) santykiai su paslauga yra paprasti ar sudėtiniai?
Tai, kas sudaro paslaugą – viena ar dvi paprastos pavienės transakcijos ar sudėtinė var-
totojo ir paslaugos teikėjo sąveikos epizodų seka, – nulemia, kaip reikės atlikti vartotojų 
pasitenkinimo tyrimą. Net ir iš kompleksinės paslaugos galima išskirti pavienius sąvei-
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kos epizodus, kad paslaugos supratimas ir apibūdinimas būtų aiškesnis. Prieš parengiant 
vartotojų tyrimo programą, rekomenduotina apsvarstyti, ar atlikti vieną visų vartoto-
jų tyrimą, ar kelis įvairių vartotojų grupių tyrimus. Jei yra didelė tikimybė, kad ženkliai 
skirsis įvairių vartotojų grupių paslaugos naudojimo patirtis, analizės etape taikydami 
atitinkamai pakoreguotą metodiką, galėsite žymiai aiškiau suprasti paslaugos esmę.

Ar vartotojai moka už mano teikiamą paslaugą, ar ji suteikiama nemokamai?
Vartotojai iš paslaugos, už kurią reikia iškart sumokėti, gali turėti skirtingų lūkesčių, nei 
iš paslaugos, už kurią atsiskaitoma mokesčių mokėtojų lėšomis (tokia paslauga gali 
būti suvokiama kaip nemokama). Tai turės įtakos renkantis tyrimo metodiką ir verti-
nant tyrimo rezultatus. Pavyzdžiui, kai paslaugos teikimas yra mokamas, tyrimo metu 
vartotojų prašoma palyginti kainą ir paslaugos kokybę.

Ar mano teikiamos paslaugos kokybė gali veikti pasitenkinimą?
Rezultatas gali turėti įtakos pasitenkinimui. Administracinė paslauga (pavyzdžiui, iš-
mokos už vaikų auginimą) tikriausiai bus suvokiama skirtingai, nei paslauga, kai prii-
mamas sprendimas, ar asmuo atitinka paslaugos gavėjo kriterijus (pavyzdžiui, mokes-
čių leng vatos, išmokos neįgaliesiems). Analogiškai, civilinės ar baudžiamosios bylos 
nagrinėjimo teisme rezultatas turės įtakos bylos šalių pasitenkinimui, o projektinės pa-
raiškos nagrinėjimo rezultatas turės įtakos pareiškėjo ir kitų suinteresuotų šalių suvoki-
mui. Tokiu būdu, vertinant vartotojų pasitenkinimą, daugelio paslaugų atveju, reikės 
atsižvelgti ir į paslaugos suteikto rezultato poveikį vartotojų suvokimui.

Koks būdas naudojamas bendraujant su vartotojais, teikiant jiems paslaugą?
Teikti paslaugas galima įvairiais būdais: tiesiogiai bendraujant įstaigos vietoje, tele-
fonu arba paštu. Kartais vartotojai gali rinktis ir kelis komunikacijos būdus. Pasirinktų 
būdų naudojimas turės įtakos sprendimams dėl informacijos surinkimo metodų ir pa-
sitenkinimo paslauga įverčio.

Jei paslauga teikiama internetu, verta ir netgi pageidautina rinktis elektroninį infor-
macijos surinkimo metodą. Analogiškai, kai didesnė  komunikacijos su vartotojais dalis 
vyksta bendraujant tiesiogiai, elektroninis duomenų surinkimo metodas gali būti ne-
tinkamas, ypač jei didesnė dalis vartotojų neturi interneto prieigos.

Svarbu suprasti, kad skirtingais būdais bendraujančių vartotojų poreikiai taip pat ski-
riasi. Pavyzdžiui, vartotojai, atliekantys mokėjimą internetu, gali akcentuoti saugumo 
ir greitos operacijos patvirtinimo svarbą, kai tą patį mokėjimą telefonu atliekančių var-
totojų pasitenkinimą gali paveikti būtinybė laukti skambinančiųjų eilėje arba surinkti 
papildomą telefono numerį, kai jie tikėjosi iš karto pasikalbėti su atitinkamu skambu-
čių centro specialistu.

Ar vartotojai apibūdina mano teikiamą paslaugą taip pat, kaip ir aš?
Siekiant suprasti, ką reikia įvertinti, svarbu išsiaiškinti, ar vartotojas apibūdina paslaugą 
taip, kaip ir paslaugos teikėjas.  Pavyzdžiui, vartotojo suformuluotas paslaugos apibū-
dinimas neatitinka organizacijos kompetencijos, todėl reikia atsižvelgti į kitų institucijų 
ar įstaigų veiklą; organizacija įsivaizduoja vartotoją, kaip jos teikiamų paslaugų rinkinio 
gavėją, kai pats vartotojas vertina organizacijos paslaugas, kaip atskiras ir tarpusavyje 
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nesusijusias. Kai kuriais atvejais vartotojas gali net nežinoti, kas teikia paslaugą.
Geriausias būdas sužinoti, kaip vartotojai apibūdina paslaugą – naudojant specialią 
metodiką, surengti kokybinį interviu, pavyzdžiui, parengiant vartotojų kelionės že-
mėlapį (angl. Customer Journey Mapping, žr. toliau) ir konkrečiam atvejui pritaikant 
apklausos anketos klausimus bei pokalbio stilių. 

1.4. Kas yra jūsų klientai (vartotojai)?

Ar žinote, kas yra jūsų vartotojai? Šis klausimas atrodytų paprastas, tačiau daug viešojo sek-
toriaus organizacijų negali iškart pateikti atsakymo. Šio leidinio autoriai mano, jog vartoto-
jas yra asmuo, tiesiogiai gaunantis paslaugą, priešingai nei pilietis, kuris įprastai yra santykių 
dalyvis (pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas), tačiau konkrečiu momentu nėra tiesiogiai susi-
jęs su paslauga. Pavyzdžiui, ir neturintis vaikų asmuo suinteresuotas, kad švietimo sistema 
būtų efektyvi ir rengtų kvalifikuotus darbuotojus ateičiai. Siekiant pamatuoti vartotojų pa-
sitenkinimą vartotojo apibrėžimas gali varijuoti nuo visų tam tikros vietovės gyventojų iki 
žmonių, neseniai pasinaudojusių tam tikra paslauga. Kai vartotojai turi labai menkų ryšių su 
paslauga, geriausia išbraukti juos iš tyrimo ir stengtis gauti daugiau informacijos iš tų žmo-
nių, kurie gali geriau pakomentuoti paslaugos suteikimą.

Tyrimo metu ypatingą dėmesį reikia skirti vartotojams, atstovaujantiems mažai apsaugo-
toms arba sunkiai pasiekiamoms socialinėms grupėms. Tokiems vartotojams teikiamos 
pas laugos gali smarkiai skirtis nuo įprastai teikiamų paslaugų, todėl patartina atskirai na-
grinėti šių vartotojų patirtį. Tokiu būdu organizacija gali nukreipti tobulinimo priemones į 
šioms grupėms aktualius paslaugos aspektus. Jei šių vartotojų patirtis ypač sudėtinga, re-
komenduotina atlikti kokybinį tyrimą, o ne bandyti juos apklausti kiekybinio tyrimo metu.

gerosios patirties pavYZdYs. 
apklausos apie gyvenimo įvykius (nyderlandai)

Nyderlandų Vyriausybė parengė vyriausybinę programą, kuria siekiama patobulinti viešojo 
sektoriaus veiklą įtraukiant piliečius. Naudojantis kompiuterinėmis technologijomis, vykdo-
mos kasmetinės elektroninės apklausos, apimančios virš 3 000 Nyderlandų gyventojų. Taip 
siekiama sužinoti apie paslaugų, susijusių su 55 gyvenimo įvykiais, pavyzdžiui, vaiko gimimu, 
verslo registravimu, ilgalaike liga, artimo žmogaus mirtimi ir t. t., kokybę.
Paslaugos vertintos trijuose lygmenyse, pradedant valstybiniu. Pašnekovų įprastai buvo 
klausiama apie jų bendrą įspūdį, o ne apie konkrečią patirtį. Antrame  lygmenyje buvo ver-
tinama paslauga, kurią teikia kelios organizacijos (paslaugos teikimo grandinė). Tai yra ne 
kažkoks specifinis produktas, o įvairių tarpusavyje susijusių veiksmų, produktų ir paslaugų 
derinys, tenkinantis  konkrečių vartotojų poreikius. Galiausiai matuojama vienos konkrečios 
organizacijos teikiama paslauga.

Kaip nustatyta Vyriausybės programoje, norint ženkliai patobulinti paslaugų kokybę, ke-
liamas tikslas, kad valstybės institucijų teikiamos  paslaugos būtų įvertintos ne mažiau nei  
7 balais (pagal 10 balų skalę). Savivaldybės matuoja ir lygina tarpusavyje vartotojų pasitenki-
nimą kai kuriomis viešosiomis paslaugomis (įskaitant gimimo liudijimų, tapatybės dokumen-
tų išdavimą, gyvenamosios vietos deklaravimą).

Nuolatinis vartotojų pasitenkinimo paslaugomis stebėjimas leidžia aiškiau ir platesniu mastu 
vertinti esamą situaciją. Toks matavimas ypač naudingas keleto organizacijų veiklą koordi-
nuojančioms ministerijoms.
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Apsvarstykite, kas yra jūsų klientai (vartotojai)
Atliekant vidinį paslaugos auditą, reikia lygiagrečiai apibrėžti organizacijos klientus – 
nuspręsti, kurie vartotojai bus dėmesio centre. Taip siekiama pagilinti savo žinias apie 
vartotojų patirtį ir poreikius bei pažvelgti į teikiamą paslaugą vartotojų akimis.

Vartotojų ir piliečių priešybė?
Visi mes kasdieniame gyvenime atliekame skirtingus vaidmenis – esame konkrečių 
prekių ir paslaugų vartotojai, tėvai ir globėjai, valstybės piliečiai. Matuojant vartotojų 
pasitenkinimą, viešąją paslaugą teikianti organizacija turi būti tikra, kokiu konkrečiu 
vartotojo vaidmeniu ji yra suinteresuota. Skirtumas tarp piliečių ir vartotojų dažnai 
paaiškinamas tuo, kad pastarieji, komunikuodami su paslaugų teikėjais, yra valstybės 
institucijų teikiamų paslaugų tiesioginiai gavėjai. Kita vertus, piliečio sąvoka sietina 
su mokesčių mokėtojais, kurie iš paslaugos negauna tiesioginės naudos, tačiau įneša 
savo indėlį į paslaugą ir todėl yra suinteresuota šalis. Viešasis sektorius vienu metu 
aptarnauja abi grupes, kartais turinčias skirtingų interesų. Siekiant tobulinti paslaugos 
teikimą, patartina tirti paslaugos gavėjus.

Segmentavimas
Suvokiant, kad vartotojai yra  skirtingi ir nepastovūs, organizacijos gali geriau atskirti 
vartotojus nuo piliečių ir paslauga besinaudojančius asmenis nuo paslauga nesinau-
dojančių asmenų bei giliau atskleisti vartotojo elgesį ir poreikius. Svarbu akcentuoti, 
kad paslaugos teikėjai privalo užtikrinti galimybę pasisakyti visiems esamiems varto-
tojams. Vartotojų pasitenkinimo vertinimas gali suteikti galimybę pasisakyti nebyliai 
daugumai, kuri aktyviais veiksmais – skundais arba savo interesų lobizmu – nesiekia 
daryti įtakos viešosioms paslaugoms.

Svarbu įsidėmėti, jog tikriausiai bus nustatytas ne vienas jūsų teikiamos paslaugos 
vartotojo tipas, o daug skirtingų vartotojų požiūrių bei kelionės žemėlapių. Šio etapo 
negalima praleisti, jei siekiama gauti objektyvių vartotojų pasitenkinimo matavimo 
rezultatų ir aiškiai suprasti, kokia yra paslaugos naudojimosi patirtis ir kas lemia pasi-
tenkinimą paslauga. 

Vartotojai suskirstomi į grupes pagal tai, kas jie yra ir kokių turi ryšių su organizacijos 
paslaugomis. Nustačius vartotojų segmentus, galima pergrupuoti veiklos išteklius. 
Be to, informacija apie segmentus gali padėti susisteminti organizacijos požiūrį į savo 
klien tus ir sukurti terminologiją, naudojamą vartotojams apibūdinti.

Vartotojus galima suskirstyti į segmentus įvairiais būdais. Paprasčiausias segmenta-
vimas remiasi informacija apie paslaugos naudojimą. Pavyzdžiui, tiriama vartotojų 
nuomonė apie pagrindines paslaugos teikimo sritis – individualių ir kolektyvinių inte-
resų sutapimą, konsultacines paslaugas, mokymo renginius. Sudėtingesnis segmen-
tavimas vykdomas panaudojant paslaugos administravimo arba ankstesnių tyrimų 
duomenis. Kartais segmentavimas remiasi demografinėmis arba elgesio charakteristi-
komis, jų deriniu. Taip pat galima atlikti kokybinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kaip įvai-
rūs vartotojai naudojasi paslauga. Jei organizacija jau nustatė vartotojų segmentus, 
patartina jų apibrėžimų laikytis ir atliekant vartotojų pasitenkinimo matavimą.

Vartotojo kelionės žemėlapis
Vartotojo kelionės žemėlapio sudarymas – tyrimo metodas, kurio metu vartotojo  
akimis nagrinėjama naudojimosi paslauga patirtis. Taip suteikiama galimybė įvertinti  
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ar peržiūrėti vartotojų pasitenkinimo matavimo rezultatus, nes yra atskleidžiama 
veiksmų, kuriuos turi atlikti paslaugą siekiantis gauti vartotojas, seka. Daugiau infor-
macijos apie įvairių paslaugos tipų tyrimą pateikiama leidinio 2 dalyje. Vartotojo kelio-
nės žemėlapio sudarymas gali labai padėti aiškinantis, kaip, vartotojo nuomone, yra 
tarpusavyje susiję skirtingi patirties aspektai, kurie anksčiau buvo valdomi atskirai.

Kanalai
Vertinant vartotojų patirtį taip pat reikia išnagrinėti tokį svarbų faktorių, kaip įvairių 
kanalų panaudojimas ir jų tarpusavio ryšiai. Svarbu apmąstyti, kokia vertinimo me-
todika labiausiai tinka kiekvienam kanalui, kaip reikės spręsti konkrečias problemas, 
kokie gali būti papildomi informacijos šaltiniai. Taip pat labai svarbu, kad kiekviena 
vartotojų patirties vertinimo priemonė suteiktų galimybę identifikuoti situaciją, kai 
vieno kanalo problematika atsispindi kituose kanaluose.

Supratimas, kas iš tikrųjų daro įtaką vartotojo patirčiai
Manoma, kad vartotojų pasitenkinimą kai kuriomis paslaugomis stipriau veikia suvo-
kimas, o ne realybė – pasitenkinimas labiau susijęs su skambiausiomis laikraščių nau-
jienomis, o ne su paties asmens patirtimi apsilankius pas daktarą arba mokykloje.

Visų paslaugų atveju, formuojantis vartotojo nuomonei apie paslaugas, asmens su-
vokimas ir patirties poveikis  sudaro pusiausvyrą. Į tai reikia atsižvelgti vertinant ir 
analizuojant vartotojų pasitenkinimą. Yra metodų, kuriuos pritaikius galima geriau su-
prasti, kiek yra išorinių ir organizacijos nekontroliuojamų pasitenkinimo paslaugomis 
veiksnių (žr. pagrindinius veiksnius toliau).

Paprasta taisyklė: jei vartotojų kontaktai su paslaugos teikėjais yra dažni ir (arba) įsimintini, 
tikėtina, kad ne suvokimas, o tikroji paslaugos naudojimosi patirtis bus svarbesnis veiksnys, 
nulemsiantis vartotojo pasitenkinimą. Kai kurių paslaugų atveju, ypač kai kontaktai nėra 
dažni, labiau tikėtina, kad vartotojų pasitenkinimui didelės įtakos turės ankstesnių kontak-
tų metu susiformavęs suvokimas, aplinkinių nuomonė arba žiniasklaidos naujienos. Todėl 
pasikeitus paslaugų kokybei ne iš karto atsispindės vartotojų pasitenkinimo pokyčiai.

Kuo mažiau laiko praeina nuo to momento, kai vartotojas pasinaudoja paslauga, tuo 
išsamesnę ir tikslesnę informaciją apie vartotojo patirtį naudojant paslaugą galima 
gauti. Siekiant gerinti paslaugos teikimą, tyrimą reikia pirmiausia nukreipti į neseniai 
paslauga pasinaudojusius vartotojus. Pasitenkinimo sąvoką paaiškina nepatvirtinimo 

paslaugos kokybės spraga
 

Ko vartotojai tikisi iš paslaugos

paslaugos kokybės spraga

Ką, vartotojų nuomone, jie gavo
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teorija, pagal kurią vartotojo pasitenkinimas paslauga susiejamas su nepatvirtintos 
patirties dydžiu, kur nepatvirtinimas susijęs su asmens pradiniais lūkesčiais.1 Jei su-
teikta paslauga gerokai viršija vartotojų turėtus lūkesčius dėl šios paslaugos, vartotojo 
pasitenkinimas bus didelis, ir atvirkščiai. Paslaugų kokybę analizuojančioje literatūroje 
jų teikimo suvokimas vertinamas atskirai nuo vartotojo lūkesčių, o spraga tarp suvo-
kimo ir lūkesčių leidžia įvertinti paslaugos kokybę ir nustatyti pasitenkinimo lygį. 

Lūkesčių vaidmuo
Vartotojų lūkesčiai atlieka svarbų vaidmenį. Jų gali atsirasti iš ankstesnės naudojimo-
si paslauga patirties. Lūkesčius taip pat veikia kiti veiksniai (žiniasklaidos informacija, 
draugų, šeimos narių ir pažįstamų patirtis, pačių paslaugų aprašymas ar apibūdini-
mas), formuojantys vartotojo nuomonę apie tai, kokios paslaugos tikėtis. Paslaugų tei-
kėjui pateikus tikslią ir argumentuotą informaciją apie tai, kokios paslaugos gali tikėtis 
vartotojas, (pavyzdžiui, kiek reikia laukti, kiek užtruks dokumentų gavimas ir t. t.), gali-
ma pagerinti pasitenkinimą paslauga, neinvestuojant papildomų išteklių.

Kam skirti didesnį dėmesį – procesui ar rezultatui?
Reikia pripažinti, jog paslaugos teikimo rezultatas turi įtakos vartotojo patirčiai. Įpras-
tų paslaugų atveju, rezultatas yra dažniausiai paprastas ir jo įtaką patirčiai lengva su-
prasti. Kompleksinių paslaugų atveju, tokių, kaip švietimas ar sveikatos apsauga, nėra 
taip lengva atskirti vartotojo pasitenkinimo pačiu paslaugos teikimu nuo pasitenkini-
mo suteiktos paslaugos rezultatu. Dėl netinkamo paslaugos teikimo rezultatas (arba 
suvokiamas rezultatas) bus prastesnis ir tai lems labiau neigiamą vartotojo suvokimą 
apie paslaugos teikimą (pavyzdžiui, atmetus prašymą dėl lengvatos suteikimo arba 
nesuteikus statybos leidimo).

Net jei paslaugos teikimo ir paslaugos suteikimo rezultatai yra susipynę, siekiant pa-
tobulinti paslaugą galima panaudoti vartotojo pasitenkinimo matavimo metodą. 
Analizuojant duomenis galima nustatyti, kurie paslaugos teikimo proceso elementai 
labiausiai prisideda prie vartotojo pasitenkinimo formavimo ir yra prioritetiniai. Pavyz-
džiui, policija vertina nusikaltimo aukų pasitenkinimą įvairiais aspektais, suprasdama, 
jog bendravimas su policija, kaip pasitenkinimo visu paslaugos teikimo procesu veiks-
nys, yra tiek pat svarbus, kiek nusikaltėlių patraukimas atsakomybėn.

1.5. Ką mes jau žinome?

Daugelis organizacijų turi informacijos, kuria galima pasinaudoti nustatant teikiamos 
paslaugos stipriąsias ir silpnąsias puses, net jei su šia informacija galima sudaryti tiktai 
dalį bendro paveikslo. Bus išvengta nereikalingų tyrimų, jei prieš atliekant vartotojų 
pasitenkinimo matavimą bus skirta laiko išanalizuoti turimą informaciją.

Pagrindiniai svarstytini klausimai:
• Ar mano organizacija šiuo metu atlieka vartotojų pasitenkinimo stebėjimą?
• Ar mano organizacija šiuo metu fiksuoja aukštą vartotojų pasitenkinimo lygį?
• Ar yra šiuo metu mums žinomų problemų, susijusių  mūsų teikiama paslauga?
• Kaip mano organizacijai sekasi gerinti vartotojų pasitenkinimą?

1 Iš tikrųjų, yra ir kitų būdų nustatyti lūkesčius, pavyzdžiui, nustatant paslaugos lygius – minimalų (pakenčiamą, priimtiną) ir 
pelnytą (veiklos lygis, pagrįstas sugaištu laiku, pastangomis ir (arba) pinigais).
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Galimi informacijos šaltiniai:
1. Organizacijos duomenys gali būti svarbus informacijos šaltinis. Tai:
• duomenys apie telefoninius skambučius, pavyzdžiui, laukimo laikas, atmestų, at-

sakytų skambučių skaičius;
• tinklalapio statistika, pavyzdžiui, lankytojų skaičius, peržiūrėti puslapiai, pakarto-

tiniai apsilankymai;
• duomenys apie kreipimusis, pavyzdžiui, kiek per tam tikrą laikotarpį pateikta / iš-

nagrinėta prašymų dėl lengvatos suteikimo.
2. Vartotojų atsiliepimai (nusiskundimai, pasiūlymai, padėkos) gali būti panaudoti 

nustatant aktualias tobulinimosi sritis ir tas, kurias reikia tirti matuojant vartotojų 
pasitenkinimą.

3. Daugelis organizacijų taiko tokias klientams teikiamų paslaugų vertinimo priemo-
nes, kaip slaptas pirkėjas. Tokių tyrimų metu surinkta informacija gali būti labai 
vertinga nustatant sritis, kurias reikia tirti matuojant vartotojų pasitenkinimą.

4. Anksčiau atliktų tyrimų duomenys. Dažnai pamirštama apie tokį svarbų procesą, 
kaip jau atliktų tyrimų duomenų peržiūra. 

1.6. Ką reikia įtraukti?

Svarbiausia suinteresuota šalis matuojant vartotojų pasitenkinimą, be abejonės, yra pa-
tys paslaugos naudotojai. Tačiau organizacijos viduje yra kelios profesinės grupės, kurių 
dalyvavimas tyrime nulemia tyrimo sėkmę. Vartotojų pasitenkinimo matavimą techniš-
kai gali atlikti ir pačios organizacijos specialistai, atsakingi už tyrimą, bet veiksmų tobuli-
nimo programa gali būti efektyvi tiktai įgyvendinant ją visos organizacijos mastu:
• Aukščiausios grandies vadovų vaidmuo nulemia, ar liks užmarštyje geras tyrimas, 

ar dėl jo įvyks tikrieji paslaugos tobulinimo pokyčiai. Vadovų įsitraukimas ne tiktai 
signalizuoja, kad darbas strategiškai svarbus, bet ir skatina įgaliotus asmenis, atsi-
žvelgiant į  tyrimo rezultatus, imtis tolimesnių veiksmų.

• Politinių lyderių vaidmuo svarbus derinant ir formuojant politinius įsipareigojimus 
dėl paslaugos tobulinimo, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus. Politikų dalyvavimas 
nuo pat tyrimo pradžios gali nulemti, kad laiku bus imtasi tobulinimo veiksmų. Tai 
ypač svarbu savivaldybėms, kuriose vadovai ypač glaustai susiję su viešųjų pas-
laugų teikimu.

• Politikos formuotojai ir strateginio planavimo specialistai turėtų pasinaudoti tyri-
mo rezultatais rengdami strateginius sprendimus.

• Tyrimo ir informacijos analizės specialistai turi išanalizuoti duomenis ir efektyviai 
aptarti tyrimo rezultatus.

• Viešųjų ryšių specialistai turėtų informuoti organizacijos personalą ir visuomenę, 
įskaitant vartotojus, apie tyrimo rezultatus ir tolesnius tobulinimo veiksmus.

• Darbuotojai turi suprasti, kaip taikyti tyrimo rezultatus savo kompetencijos srityje. 
• Tiesiogiai dirbančiųjų su klientais vaidmuo ypač svarbus visoms vartotojų tyrimo 

programoms dėl daugelio priežasčių. Tiesioginį kontaktą su klientais turintys spe-
cialistai kaupia žinias apie tai, kaip vartotojai vertina naudojimosi paslauga patirtį 
ir dėl kokių priežasčių ši patirtis juos tenkina arba ne. Rengiant vartotojų tyrimą, 
svarbu atsižvelgti į šių specialistų sukauptą informaciją, nes ji gali suteikti vertin-
gos medžiagos sudarant tyrimo anketą. Tiesioginį kontaktą su klientais turintys 
specialistai yra svarbūs ir todėl, kad būtent jie labiausiai gali prisidėti prie paslau-
gos suteikimo / aptarnavimo gerinimo.
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2 dalis: inforMacijos rinKiMas 
ir vertiniMas

Kaip surinkti informaciją apie 
piliečių (vartotojų) pasitenkinimą?

Nustačius tyrimo tikslus organizacijai reikia pasirinkti priemonę (arba jų derinį), kuria 
pasitelkus būtų galima gauti informaciją apie pasitenkinimo lygį ir paslaugos tobuli-
nimo sritis.

Deja, daugelis organizacijų praleidžią šią pirmą fazę ir nedelsdamos pradeda kažką 
vertinti arba rinkti kažkokią informaciją. 

Informaciją apie pasitenkinimą galima surinkti įvairiais būdais, kaip ir įvairiomis prie-
monėmis galima tirti vartotojų naudojimosi paslauga patirtį. Kokybinio tyrimo meto-
dai tinka, kai reikia geriau suprasti paslaugą vartotojo akimis, kruopščiai ištirti varto-
tojų patirtį ir lūkesčius. Kiekybinis tyrimas nurodo  vartotojų pasitenkinimo skaitinę 
išraišką ir statistiškai reprezentatyvius duomenis, kurių reikia vertinant ir gerinant pas-
laugos kokybę.

2.1. Tyrimai apie pasitenkinimą

Kiekybiniai metodai
Kiekybiniai metodai apima įvairius būdus, taip pat ir apklausas. Šiuose metoduose 
naudojamos itin griežtai struktūrizuotos duomenų surinkimo priemonės, leidžiančios 
atlikti duomenų kiekybinį vertinimą, hipotezių patikrinimą, statistinę analizę ir duo-
menų apibendrinimą. 

Vienas iš kritinių kiekybinių priemonių aspektų yra tas, kad bandant įvertinti ir paly-
ginti požiūrius ir elgsenas, prarandama didelė dalis suvokimo ir reikšmės. Apklausos 
yra plačiai naudojama priemonė: nors jos leidžia ganėtinai nesunkiai nustatyti grįžta-
mąjį ryšį, tačiau apklausomis dažnai nepavyksta įsigilinti į rūpimus klausimus ar suvok-
ti patirties įvairovę.

Praktikoje kiekybiniai  metodai dažnai jungiami su kokybiniais metodais.
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gerosios patirties pavYZdYs. (prancūzija)

Valstybės modernizavimo generalinė direkcija (DGME) atliko išsamią 
analizę siekdama įvertinti vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslau-
gomis (fiksuojant pagrindinius gyvenimo įvykius, pavyzdžiui, santuo-
ką, gimimą, darbo praradimą, išėjimą į pensiją ir t. t.).
Šiai analizei buvo iškelti tokie tikslai:
1. sužinoti, ar galima įvertinti vartotojų pasitenkinimą fiksuojant 

tam tikrą gyvenimo įvykį (pavyzdžiui, netekęs darbo arba susi-
tuokęs žmogus kontaktuoja su keliomis, o ne viena įstaiga). Toks 
metodas leidžia papildyti paslaugos kokybę lemiančių veiksnių 
sąrašą, akcentuojant sunkumus, su kuriais vartotojai susiduria 
prieš susisiekdami su įstaiga, o ypač, kai į paslaugos teikimą yra 
įtraukta daugybė įstaigų;

2. sužinoti, ar pasitenkinimo veiksniai bendri, ar specifiniai, fiksuo-
jant kiekvieną gyvenimo įvykį;

3. nustatyti pasitenkinimo veiksnius fiksuojant kiekvieną gyvenimo 
įvykį ir pateikti juos įvairioms ministerijoms, kad pastarosios pa-
gal kompetenciją peržiūrėtų savo veiksmų planus, atsakydamos 
į klausimą: ar dirbama su veiksniais, turinčiais didžiausią poveikį 
vartotojų pasitenkinimui?

Bendrosios pasitenkinimo ir nuomonių apklausos
Apklausa – tai sisteminis duomenų rinkimas, kai pagal klausimyną renkama ta pati 
informacija iš kiekvieno individualaus paslaugos vartotojo, atrinkto iš visos paslaugos 
vartotojų grupės ar mažesnio jų pogrupio. Bendrosios apklausos naudingos siekiant 
sužinoti bendrą paslaugų vartotojų nuomonę įvairiais klausimais. 

Bendrosios pasitenkinimo arba nuomonių apklausos, vykdomos kas trejus – penke-
rius metus, yra dažniausiai naudojamas paslaugų vartotojų požiūrių vertinimo būdas. 
Apklausas rekomenduojama atlikti dažniau, kai stipriai pasikeičia svarbiausi paslaugos 
teikimo aspektai.

Pasitenkinimo apklausos dažnai vykdomos, norint atitikti teisės aktų keliamus reika-
lavimus. Nors tai nebūtinai reiškia, kad duomenys yra nenaudingi, dažnai apklausos 
tikslas gali būti minėtų reikalavimų atitikimas, o ne praktinės naudingos informacijos 
gavimas. Dažnai apklausomis bandoma įvertinti bendrąjį pasitenkinimą, pokyčius per 
tam tikrą laiką ir sukurti atnaujintą klientų profilį. 
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gerosios patirties pavYZdYs. pilietiniai vertinimai (italija)

Pietų Italijoje vykdomo Viešojo valdymo ir inovacijų departamento ir ne pelno siekiančios or-
ganizacijos Cittadinanzattiva bendradarbiavimo kontekste, piliečiai įtraukiami į programas, 
skirtas analizuoti paslaugų kokybę. Piliečiams suteikta galimybė įvertinti vietines paslaugas 
ir paslaugų teikimo infrastruktūrą ne kaip apklausos dalyviams, o kaip pilietiniams vertinto-
jams, kurie teikia informaciją vietos taryboms apie viešųjų paslaugų ir infrastruktūros būklę 
bei padeda nustatyti tobulinimo prioritetus. Šiose programose ypač akcentuojama žaliosios 
erdvės priežiūra ir keliai, gatvių apšvietimas, viešasis transportas, šiukšlių rinkimas, kultūriniai 
bei socialiniai renginiai.

Pirmas projekto etapas prasidėjo 2009 m.  Tikslinė grupė nacionaliniu lygiu apsvarstė miesto 
erdvės kokybės elementus, aspektus ir rodiklius. Tikslinę grupę sudarė valdininkai, piliečiai, 
piliečių asociacijų nariai ir techniniai bei profesionalūs ekspertai. Kitame etape kiekvienam 
svarstomam klausimui buvo apibrėžiamas vienas arba keli kokybės aspektai: pavyzdžiui, vie-
šojo saugumo klausimo kokybės aspektas – žmonių fizinis ir viešosios infrastruktūros saugu-
mas. Be to, buvo apibrėžti kokybės rodikliai, pavyzdžiui, viešosios infrastruktūros saugumui 
buvo priskirti du rodikliai:
1. netinkamų naudoti pastatų skaičius (šią informaciją turi teikti atitinkama vietos administracija);
2. pasirinkto kelio pavojų saugumui skaičius (ši informacija turi būti gaunama tiesiogiai iš 

piliečių, skaičiuojant duobes keliuose, fiksuojant nesutvarkytus šaligatvius, apgriuvu-
sias laiptines).

Darbo grupė kartu su Cittadinanzattiva atstovais rengė pilietinio vertinimo priemones, įskai-
tant vadovą ir stebėjimų lenteles. Vėliau buvo įtraukti ir piliečiai. Informaciją apie projektą 
platino vietinės valdžios įstaigos ir vietiniai Cittadinanzattiva atstovai. Nenuostabu, kad įsi-
traukimas buvo ypač aktyvus tuose rajonuose, kurių vietos valdžios įstaigos sugebėjo inkor-
poruoti vertinimo projektą į kitas programas ir kuriuose jau buvo vietiniu lygmeniu išvystyti 
asociacijų tinklai, bendradarbiavimas.

Suinteresuoti piliečiai buvo pakviesti į bendrą vienos dienos seminarą, kuriame sužinojo apie 
bendrą projekto tikslą ir buvo apmokyti naudotis stebėjimo lentele. Po mokymų piliečiai 
kartu su Cittadinanzattiva atstovais priėmė sprendimą, kad reikia stebėti miestui ypač aktua-
lias zonas (nes, pavyzdžiui, jose buvo svarbių viešųjų pastatų, geležinkelio stotis ir t. t.) Tuo-
met prasidėjo pilietinis stebėjimas. Kai piliečiai užpildė lenteles, susitiko ir suderino bendrą 
viešųjų paslaugų ir infrastruktūros kokybės įvertinimą, tuomet tobulinimo veiksmai buvo 
suskirstyti pagal prioritetus.

Daugiau informacijos apie gerinimo veiksmus pateikiama leidinio 4 dalyje.

Įvairių tipų apklausos
Egzistuoja įvairių tipų apklausos. Galima pasirinkti apklausas, kai klausimai užduodami 
tiesiogiai respondentams, paštu, telefonu, laiškais arba elektronines apklausas.21  

Prieš aptardami kitus informacijos rinkimo būdus, apžvelkime, kodėl organizacijos 
dvejoja arba nusprendžia atlikti vartotojų pasitenkinimo apklausą.32 

2 Škotijos Vyriausybės valdyba (Communities Scotland) (2006), Kaip vertinti paslaugos kokybę, Scottish Executive, p. 72 – (anglų k.) 

3 Šaltinis: Adaptuota pagal Nayyar-Stone ir kt. (2002) – (anglų. k.)
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Kodėl organizacijos dvejoja apklausos atlikimo priežastys

Riboti ištekliai (personalas, laikas, lėšos) Apklausos metu gauta informacija gali padėti efekty-
viau naudoti išteklius, nes bus nustatytos neprodukty-
vios ir nenaudingos programos.

Kiti prioritetai arba rūpesčiai Apklausos metu gauti duomenys gali padėti nustatyti 
prioritetines paslaugas ir investicijų kryptis, atsižvel-
giant į piliečių pageidavimus ir grįžtamąjį ryšį.

Šiuo metu mūsų personalui parengti 
tinkamai suplanuotą apklausą būtų 
pernelyg sudėtingas uždavinys

Siekiant gauti statistiškai naudingus duomenis ir teisin-
gus atsakymus į klausimus, svarbu tinkamai parengti 
tyrimo imtį ir anketą. 
Daugelyje valstybių yra statistikos įstaigų, kurios gali 
padėti šiuo klausimu, o klausimyno sudarymo mokymai 
greitai  kelia kvalifikaciją šioje srityje. Be to, ne visada 
reikia atlikti sudėtingas apklausos procedūras.

Baimė sulaukti represijų iš valdžios 
institucijų dėl apklausos metu at-
skleistų trūkumų

Apklausos metu gauta informacija apie trūkumus gali 
būti panaudota kaip atskaitos taškas, siekiant ateityje 
parodyti teigiamus ir patobulintus rezultatus.

Baimė sulaukti neigiamo įvertinimo Apklausos rezultatus galima panaudoti ir nustatant prob-
lemines sritis, ir siekiant tinkamai paskatinti personalą, jei 
duomenys parodys, kad situacija iš esmės pagerėjo, arba 
jei pablogėjusių išorės aplinkybių sąlygomis pavyko išlai-
kyti ankstesnį paslaugos teikimo lygį. Be to, žinios apie tai, 
kokios kokybės paslauga yra teikiama ir  kokių tikslų reikia 
siekti, gali skatinti paslaugos teikėjo motyvaciją.

Paslaugą teikia vienintelis teikėjas, 
neturintis konkurentų

Net jei ir nėra konkurencijos, apklausos metu gautą in-
formaciją galima panaudoti siekiant efektyviau naudoti 
ribotus išteklius, tobulinti paslaugos teikimą, gerinti 
santykius su piliečiais.
 

Prasta nuomonė apie vidutinio pilie-
čio raštingumą ir protinius gebėjimus

Net ir esant dideliam neraštingumui, piliečiai yra viešų-
jų paslaugų vartotojai, todėl jų atsiliepimus ir įvertinimą 
būtina panaudoti siekiant padidinti teikiamos paslau-
gos efektyvumą.
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2.2. Klientus aptarnaujančio personalo informacija apie 
piliečius (vartotojus)

Klientus aptarnaujantis personalas – tai patogus informacijos apie vartotojus šaltinis, 
kuris dažnai lieka nepastebėtas. Viešojo sektoriaus darbuotojai, dirbantys pagalbos ir 
lankytojų centruose, taip pat klientus aptarnaujantis personalas ligoninėse, mokyklo-
se ir policijos komisariatuose kiekvieną dieną bendrauja su visuomene. Dažniausiai jie 
geriausiai žino, kas svarbu jų klientams, kas juos erzina ir ką jie norėtų pakeisti. 

Viešojo ir privataus sektorių organizacijos, kurių veikla orientuota į vartotoją, vykdo 
formalius procesus, užtikrinančius, kad informacija apie klientus, įskaitant ir nusiskun-
dimus, būtų perduota organizacijai. Šie procesai įsilieja į nuolatinio tobulėjimo ir pas-
laugų pritaikymo vartotojų poreikiams ciklą. 

Daugelį tyrimų ir konsultacijas su visuomene gali atlikti organizacijos darbuotojai. Kli-
entus aptarnaujantį personalą ar vykdančiuosius darbuotojus galima įtraukti į visus 
tyrimo ir konsultavimo procesų etapus, panašiai kaip ir pačius paslaugos vartotojus. 
Tokiu būdu įgyjama unikalių žinių, kurios leidžia pasiekti geresnių tyrimo rezultatų. 

Svarbu apsvarstyti, kaip sistemingai panaudoti tarp darbuotojų ir paslaugų vartotojų 
egzistuojančius kontaktus ir darbuotojų atsiliepimus. Darbuotojų požiūris yra svarbus, 
nes tikimasi, kad būtent jie įgyvendins bet kokius paslaugų teikimo pokyčius. Dar-
buotojai taip pat yra svarbus ir neišnaudotas žinių apie kasdieninį paslaugos teikimą 
ir vartotojų požiūrius šaltinis. Populiariausia tarp darbuotojų vykdomo tyrimo forma – 
darbuotojų pasitenkinimo apklausa, kaip jie suvokia organizaciją ir vartotoją. 

Atliekami  darbuotojų tyrimai gali atskleisti kritinius ar svarbius įvykius, paaiškinan-
čius, kodėl paslauga teikiama gerai arba su kokiais konkrečiais sunkumais susiduriama. 
Toks darbuotojų įtraukimas į tyrimus gali būti reikšmingas dėl keleto priežasčių: 
• darbuotojams turi būti paaiškintas jų atsiliepimų panaudojimo tikslas. 
• naudojami metodai turėtų papildyti kitus metodus, tiesiogiai susijusius su paslau-

gos vartotojais.
• darbuotojų požiūrių ir patirties surinkimui derėtų naudoti įvairius būdus. Tokiose 

apklausose būtina suteikti galimybę vienodai dalyvauti ir patvirtinti išvadas vi-
siems darbuotojams. 

• gali būti naudinga atlikti bendrus darbuotojų ir paslaugos vartotojų tyrimus, kon-
sultavimąsi arba mokymus. 

• nuomonės apie paslaugų teikimą išvados turi būti nustatomos, pranešamos vi-
soms tikslinėms grupėms ir tikslingai panaudojamos.

• svarbu nustatyti tolimesnių tyrimų ir konsultavimosi su visuomene poreikį.
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gerosios patirties pavYZdYs. piliečių įtraukimas į institucinės 
reformos ir sprendimų priėmimo skaidrumo didinimo procesą (rumunija)

Rumunijos nacionalinės Valstybės tarnybos agentūros kartu su Tvarios plėtros paramos ir 
prog ramų asociacija vykdomo projekto tikslas – stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį  vys-
tant gerąjį valdymą ir piliečių dalyvavimą vietinio lygmens politikos formavimo procese. Buvo 
parengta Piliečių chartija ir gerosios patirties pavyzdžių (piliečių įtraukimo į  institucinės re-
formos ir sprendimų priėmimo skaidrumo didinimo procesą srityje) apdovanojimo programa. 
• Vadovaujantis EUPAN bazinio metodo ir SERVqUAL (paslaugos kokybės) priemonės rei-

kalavimais bei atsižvelgiant į vietinius poreikius buvo atliktos dvi apklausos: piliečių ir 
valstybės tarnautojų.

Siekiant atskleisti skirtumus tarp dviejų grupių, abiejų anketų schemos buvo panašios, susi-
jusios su viešųjų paslaugų kokybės suvokimu. Valstybės tarnautojų bendras suvokimas buvo 
geresnis nei piliečių:

Suvokimo skirtumus galima paaiškinti tuo, kad piliečių suvokimą lemia arba asmeninė kon-
taktų su paslaugos teikėju patirtis, arba tradicinė pasitikėjimo valstybės institucijomis stoka, o 
valstybės tarnautojai skatinami puoselėti institucijos, kurioje dirba, įvaizdį.

Valstybės tarnautojai nurodė penkias svarbiausias aukštos kokybės paslaugos, teikiamos pilie-
čiams, charakteristikas: darbuotojų kompetencija, atsakymo laikas, didelis suinteresuotumas 
piliečių skundais ir pasiūlymais, darbuotojų mandagumas, piliečių iškeltų problemų sprendi-
mas prioritetine tvarka. Lyginant šį suvokimą su piliečių suvokimu matyti, kad didžiausią pi-
liečių nepasitenkinimą lemia šie veiksniai: valstybės tarnautojų atsakymai į piliečių skundus ir 
pasiūlymus, piliečių iškeltoms problemoms suteiktas prioritetas ir kaip valstybinių institucijų 
atstovai atsižvelgia į piliečių iškeltas problemas.

Remiantis šių apklausų rezultatais buvo parengta Piliečių chartija (žr. leidinio 5 dalį).

valstybės 
tarnautojai

piliečiai

Aukštas pasitikėjimo laipsnis

Patenkinti arba labai patenkinti skaidrumo laipsniu

Patenkinti arba labai patenkinti efektyvumo laipsniu

72,7%

80,5%

78,8%

51,2%

46,4%

46,1%

2.3. Vartotojų „kelionės žemėlapių“ sudarymas/proceso analizė

Vartotojų „kelionės žemėlapiai“ suteikia informaciją apie klientų patirtį gaunant pa-
slaugą ir jų sukeliamas emocines reakcijas – nuo svarstymo, ar paslauga reikalinga, iki 
pat paslaugos gavimo. 

Valstybinėse institucijose vartotojų kelionės dažnai būna sudėtingos – jų metu per 
ganėtinai ilgą laiką vartotojai bendrauja su keliais darbuotojais. Vartotojų „kelionės 
žemėlapiai“ yra ypač naudinga priemonė, padedanti sužinoti, kokia buvo vartotojų 
patirtis naudojantis įvairiomis paslaugomis, ką jie manė ir kokia buvo jų reakcija. Tokie 
žemėlapiai gali padėti užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą optimizuojant visų vartoto-
jų grupių laukiamus rezultatus, padidinant efektyvumą ir užtikrinant, kad paslaugos, 
dažnai išeinančios už organizacijos ribų, būtų iš karto tinkamai sukurtos. 
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Vartotojų „kelionės žemėlapių“ sudarymas leidžia pažvelgti, kaip iš tiesų teikiama vie-
šoji paslauga, o ne kaip tai turėtų vykti teoriškai. Šios priemonės tikslas – pabandyti 
nus tatyti, kur galima patobulinti savo teikiamas paslaugas ir įtraukti visus paslaugos 
teikimo procese dalyvaujančius žmones, taip pat ir pačius paslaugos vartotojus. Nors 
tai panašu į proceso žemėlapių sudarymą, kada kuriamos procedūrų srautų diagramos 
ar paslaugų teikimo etapai, vartotojų „kelionės žemėlapių“ sudarymo principas šiek 
tiek skiriasi, nes jis visada įtraukia paslaugos vartotojus. Šis tyrimas vykdomas žmonių 
grupėje, turinčioje tam tikros patirties analizuojamu klausimu. Tyrimo dalyvių, turinčių 
konkrečios patirties, prašoma pasidalyti savo gyvenimiška patirtimi, papasakojant, kas 
iš tiesų vyksta tam tikrose situacijose. 

Įvairios galimybės dažniausiai pavaizduojamos struktūrinėmis schemomis arba dia-
gramomis. Tokiu būdu visoms šalims pavaizduojama, kas iš tiesų vyksta įgyvendinant 
procedūras. Taip atspindimos svarbiausios užduotys ar įvykiai, pateikiant prielaidas, 
kas, ką ir kada darys. Koordinavimo problemos ir paslaugos nesuteikimas reikiamu 
laiku atskleidžia ryšius tarp įvairių sistemos grandžių. Bendradarbiaujant visoms siste-
mos šalims, paaiškėja ryšiai, bendravimo sąsajos, uždelsimai ir atskleidžiama daugybė 
dalykų, apie kuriuos nebuvo žinoma.

2.4. Piliečių (vartotojų) diskusijų grupės

Diskusijų grupė – tai piliečių (vartotojų) grupė, sutinkanti dalyvauti diskusijoje  ir būti 
atrinkta kaip respondentai periodiniams tyrimams ir konsultacinei veiklai. Duomenis 
iš diskusijų grupių galima surinkti naudojant įvairius metodus, pavyzdžiui, diskusijų 
grupės gali būti naudojamos kaip pagrindas atrenkant dalyvius apklausai arba kaip 
žmonių, iš kurių bus sudaromos tikslinės grupės, šaltinis ar panaudojant kitus kokybi-
nius metodus. 

Diskusijų grupės sudarymas yra patogus būdas suburti žmones, norinčius išreikš-
ti nuomonę apie savo patirtį naudojantis paslaugomis. Kaip ir kiekvienu atveju, itin 
svarbu nuspręsti, koks turi būti statistinis reprezentatyvumas. Diskusijų grupės daly-
viai turi būti atrenkami tokiu pat būdu, kaip ir bendrųjų apklausų dalyviai. Praktikoje 
diskusijų grupės dalyviai atrenkami siunčiant tikslinius laiškus ir informacinę medžia-
gą. Tačiau siekiant užtikrinti, kad grupių nariai atstovautų didesnei paslaugų vartotojų 
daliai, galima dalyvius atrinkti iš įvairių vartotojų grupių. Atkreiptinas dėmesys, kad 
diskusijų grupės nariai per tam tikrą laiką gali įgyti daugiau žinių nei visuomenė, kuriai 
jie turėtų atstovauti. 

Diskusijų grupę būtina nuolatos atnaujinti. Į ją gali būti sudėtinga įtraukti narius iš 
žemesnių socialinių ekonominių grupių, etninių mažumų ir jaunimo. Prastėjantys at-
sakymų rodikliai per tam tikrą laiką gali byloti apie per dažnus tyrimus arba diskusijų 
grupės narių nusivylimą jais. Diskusijų grupėms reikalingas aktyvus vadovavimas. Ne-
paisant savo patogumo, diskusijų grupės nėra pats geriausias tam tikrų vartotojų gru-
pių  atsiliepimų ir nuomonių surinkimo būdas. Tyrimai, orientuoti į konkrečių vartotojų 
grupių požiūrius, pavyzdžiui, jaunimo, etninių mažumų ir neįgaliųjų, gali pareikalauti 
atskiro tikslinio vartotojų įsitraukimo, siekiant užtikrinti pakankamą respondentų skai-
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čių ir šių tikslinių grupių dalyvavimą. Respondentų įtraukimas per savanoriškas ir ben-
druomenių grupes suteiks galimybę gauti informatyvesnį grįžtamąjį ryšį. Kaip ir kitų 
metodų taikymo atveju, diskusijų grupės turi būti platesnių tyrimų ir konsultacinių 
strategijų dalis, o ne suvokiamos kaip atsakymas į visus konsultavimo reikalavimus.

2.5. Grupinės apklausos ir „fokus“ grupių tyrimai

Išsamias kokybines apklausas galima vykdyti tiek grupėse, tiek ir individualiai. Orga-
nizacijos gali geriau išnaudoti jau sudarytas grupes tiksliniams tyrimams ir konsulta-
vimuisi su visuomene, o tyrimo tikslais galima specialiai suformuoti ir kitas grupes. 
Atsižvelgdama į tyrimo ir konsultacijų su visuomene tikslą, organizacija gali tiksliai 
apibrėžti tyrimo tematiką. Kitais atvejais klausimai ir temos gali būti atviresni, lanks-
tesni, todėl organizacija gali laisvai pritaikyti klausimus, atsižvelgiant į pačių paslaugų 
vartotojų iškeltas problemas. 

„Fokus“ grupė – tai išsamūs pokalbiai su nedidele žmonių grupe (apie 6–10) konkrečiai 
temai aptarti. Grupės nariai yra specialiai atrinkti ir pakviesti pokalbio dėl jų specifinės 
patirties ar žinių. 

Grupiniai interviu dažniausiai vykdomi prieš tai sudarytose grupėse ir dažniausiai or-
ganizuojami kaip įprasti grupės susirinkimai. Tokie interviu dažniausiai atliekami atvi-
resniu ir lankstesniu būdu nei „fokus“ grupės. Šis metodas pasižymi vienu privalumu 
– dažniausiai įtraukiami visi dalyviai, nes klausimus galima iš anksto suformuoti pagal 
grupės narių interesus. 

Grupiniai interviu ir „fokus“ grupės yra itin naudingos priemonės analizuojant negau-
sių grupių požiūrius, kurių nuomonei, atliekant bendrąsias apklausas, gali būti neats-
tovaujama (pavyzdžiui, etninių mažumų ar jaunimo). Šie metodai gali būti naudojami 
siekiant sustiprinti kitų tyrimo metodų kokybę, pavyzdžiui, padedant sudaryti apklau-
sos anketas arba jie gali būti naudojami sukaupti išsamesnei informacijai apie apklau-
sos metu išryškėjusius svarbius aspektus. 

gerosios patirties pavYZdYs.
lodz-baluty 2-oji mokesčių valdyba (lenkija)

Nuo 2006 m. Lodz-Baluty 2-oji mokesčių valdyba siekė  pagerinti 
piliečiams (vartotojams) su negalia teikiamas paslaugas. Siekiant 
gauti svarbios informacijos apie neįgaliųjų asmenų poreikius, vys-
tyti jų socialines funkcijas ir padėti neįgaliesiems atlikti savo mo-
kestines prievoles, valdybos vadovas užmezgė bendradarbiavimą 
su neįgaliesiems asmenims atstovaujančiomis ir vienijančiomis 
organizacijomis. Buvo surengta keletas susitikimų su minėtų or-
ganizacijų atstovais ir tiesiogiai su jais aptarta turima įranga, skirta 
pagerinti neįgaliųjų asmenų aptarnavimą. Taip pat paprašyta iš-
reikšti nuomonę apie paslaugų teikimo neįgaliesiems asmenims 
metodinę medžiagą. Šios veiklos rezultatai: darbuotojams pa-
rengta mokymo medžiaga apie gestų kalbos mokymąsi ir bendra-
vimą su aklaisiais, neįgaliesiems pritaikyta infrastruktūra.
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Tačiau išsamios grupinės apklausos yra ir ne pats tinkamiausias metodas, jei tyrimo 
klausimai yra jautrūs arba netinkami grupinėms diskusijoms, jei „fokus“ grupės surin-
kimas kelia praktinių sunkumų arba jei nėra tinkamų, jau sudarytų grupių. Tokiomis 
aplinkybėmis gali būti naudingesni individualūs interviu. 

2.6. Slaptasis pirkimas

Slaptojo pirkimo metu asmenys, apmokyti stebėti, išbandyti ir įvertinti įvairius paslau-
gų teikimo procesus, apsimeta paslaugų vartotojais ar klientais ir išsamiai bei objekty-
viai tyrimo vykdytojams praneša apie savo patirtį. Slaptasis pirkimas gali būti vykdo-
mas telefonu, tiesiogiai ar elektroniniu paštu. Šis metodas gali būti naudojamas kaip 
atskira priemonė, analizuojant kitais metodais nustatytas problemas, pavyzdžiui, at-
likus pasitenkinimo apklausą ar išanalizavus naujausius skundus. Telefonu vykdomas 
slaptasis pirkimas gali būti tinkamas, norint aprėpti didelę išsisklaidžiusią gyventojų 
grupę ir siekiant reguliaresnio grįžtamojo ryšio. Slaptojo pirkimo vykdymo kokybė 
ir vertė priklauso nuo scenarijų, naudojamų patikrinti paslaugų teikimą, sudarymo ir 
įgyvendinimo. Patirtis rodo, kad šio metodo nereikėtų taikyti siekiant labai ambicingų 
tikslų. Suplanuoti, tačiau paprasti metodai yra taip pat efektyvūs. Itin svarbu, kad dar-
buotojai ir kiti tyrimo dalyviai, pavyzdžiui, profesinės sąjungos, žinotų apie planuo-
jamą slaptąjį pirkimą. Tačiau nereikėtų jų informuoti, kada ir kur tiksliai vyks tyrimas. 
Vertinant vartotojų nuomonę svarbiausia yra organizacijos kultūra ir suvokimas, kaip 
galima pasimokyti iš tyrimo rezultatų. Darbuotojai turėtų būti informuoti apie tyrimo 
rezultatus ir numatomus tobulinimo veiksmus. 

2.7. Komentarai, pagyrimai ir skundai kaip grįžtamasis ryšys

Skundus galima naudoti kaip vertingą paslaugų vartotojų grįžtamojo ryšio apie pas-
laugų kokybę informacijos šaltinį. Dažniausiai užfiksuojami oficialūs skundai, kuriais 
paslaugos vartotojas siekia tikslaus atitaisymo ar žalos atlyginimo. Tokius nusiskundi-
mus būtina nagrinėti ir spręsti. Tačiau didelė dalis nusiskundimų lieka neužregistruoti, 
nors tiek oficialūs, tiek neoficialūs skundai ir pasiūlymai gali būti vertingas informaci-
jos šaltinis apie paslaugų vartotojų požiūrį į teikiamą paslaugą. Juos galima naudoti 
kartu su kitomis duomenų kaupimo priemonėmis, siekiant įvertinti institucijos darbą, 
pabrėžti gerosios praktikos sritis bei padėti patobulinti paslaugų teikimo kokybę. Sie-
kiant panaudoti neoficialius skundus kaip vertingą informacijos šaltinį, gali prireikti 
apmokyti darbuotojus tokius skundus pastebėti ir juos nuosekliai registruoti. Taip pat 
gali prireikti skirti laiko skundo esmei išnagrinėti (neskaitant būtinybės nustatyti, ar 
būtinas pataisymas, žalos atlyginimas). 

Jei skundai naudojami kaip grįžtamasis ryšys, skundų registravimo/valdymo sistemą 
reikės peržiūrėti, užtikrinant registravimo ir nagrinėjimo aiškumą bei nuoseklumą. Visi 
skundai, įskaitant neoficialiuosius, turi būti registruojami ir atitinkamai klasifikuoja-
mi institucijoje, tačiau svarbu užtikrinti, kad tai netaptų per didele biurokratine naš-
ta darbuotojams. Gali būti naudinga apsvarstyti, ką iš tiesų norėta pasakyti teikiant 
skundą. Pavyzdžiui, jei paslaugų vartotojai prašo informacijos, tačiau tokie  prašymai 
registruojami kaip skundai, gautų skundų skaičių nurodanti statistinė informacija bus 
klaidinanti.
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Norint išaiškinti ir išplėsti tokio tipo grįžtamojo ryšio sistemų vertę, gali būti naudinga 
apsvarstyti tokias kategorijas: 
1. Komentarus: pasiūlymus ir idėjas apie paslaugas ir paslaugų teikimą, prašymus 

pateikti informaciją. 
2. Pagyrimus: komentarus, išreiškiančius dėkingumą arba pripažinimą, kad kažkas 

buvo atlikta tinkamai. 
3. Skundus: komentarus, išreiškiančius nepasitenkinimą arba informuojančius, kad 

kažkas buvo atlikta netinkamai, ir tai būtina ištaisyti.

gerosios patirties pavYZdYs. 
skundų valdymas valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (lietuva)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) –  Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės įstaiga – siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo 
susijusių paslaugų teikimo srityse,  tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų 
ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos 
apie prekes, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo, taip pat  registruoja ir analizuoja 
vartotojų skundus, atlieka jų stebėjimus. Šiam tikslui sukurta centralizuota, visoje šalyje vei-
kianti vartotojų skundų (pranešimų) gavimo, registravimo ir nagrinėjimo sistema.

Projekto tikslas buvo sukurti vieningą VMVT ir jos teritorinių padalinių vartotojų aptarnavimo 
sistemą, siekiant pagerinti:
• aptarnavimo kokybę;
• gaunamų pranešimų registravimą;
• pranešimų nukreipimą nagrinėti;
• pranešimų nagrinėjimą ir ataskaitų rengimą;
• atsižvelgiant į vartotojų pranešimus, atliktų patikrinimų apie maisto kokybę ir saugą re-

zultatų integravimą bendroje maisto kontrolės sistemoje;
• informacijos apie gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus registravimą.

Sistema užtikrina greitą vartotojų skundų nagrinėjimą, VMVT inspektorių darbo efektyvumą, 
grįžtamąjį ryšį tarp kontroliuojančios institucijos ir pareiškėjo. Sistema veikia naudojant:
• nemokamą telefono liniją ir el. paštą skundams ir informacijai registruoti;
• elektroninę skundų pildymo formą, kuri skelbiama VMVT interneto svetainėje (www.vmvt.lt);
• kompiuterinę duomenų bazę vartotojų skundams registruoti ir greitai paskirstyti.
Užregistruoti skundai elektroninėmis priemonėmis automatiškai persiunčiami atitinkamiems 
VMVT padaliniams, remiantis šia informacija tikrinami verslo subjektai. Pareiškėjas taip pat in-
formuojamas apie patikrinimo rezultatus, įprastai el. paštu, raštu arba telefonu.

Kai duomenų bazėje registruojamas vartotojo skundas, atsakingas inspektorius nedelsda-
mas imasi veiksmų, kad nesaugaus maisto tiekimas rinkai būtų nutrauktas ir pagal galiojan-
čius teisės aktus pritaikytos atitinkamos sankcijos bei priemonės.

2010 m. užregistruoti ir ištirti 2 547 vartotojų skundai, kurie buvo pateikti nemokama telefo-
no linija ir elektronine skundų pildymo  forma internetu, taip pat VMVT teritorinių padalinių 
telefono linijomis. 2010 m. užregistruoti ir ištirti 2 547 vartotojų skundai, iš jų: 946 (37%) pasi-
tvirtino, 162 atvejais maisto tvarkymo subjektuose nustatyti kiti pažeidimai dėl įmonių kaltės 
(2009 m. – 116 atvejų).
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Tinkamas skundų registravimas ir klasifikavimas leidžia atlikti išsamesnę analizę bei 
stebėti skundų pobūdžio kaitą. Itin svarbu sudaryti galimybę išreikšti savo nuomonę 
užsienio kalbomis kalbantiems paslaugų vartotojams, neįgaliesiems ir sunkiai pasie-
kiamų ar izoliuotų vartotojų grupių nariams. 

2.8. Dar kartą apmąstykite tyrimo reprezentatyvumą 

Atliekant tyrimus ir konsultuojantis su visuomene siekiama reprezentatyvumo. Daž-
nai tai būna demokratinis tikslas, kuriuo siekiama sujungti įvairių žmonių požiūrius. 
Reprezentatyvumas taip pat turi statistinę reikšmę. Prasti atsakymų rodikliai pakenkia 
tyrimo rezultatų esmei, kartais neskiriama pakankamai dėmesio sąlyginai mažų pas-
laugų vartotojų grupių požiūriams.
 
Svarbu užtikrinti, kad visi paslaugų vartotojai turėtų galimybes įvairiais būdais at-
skleisti savo požiūrį, o ne siekti griežto statistinio reprezentatyvumo, kuris realybėje 
sunkiai pasiekiamas ir ne visada būtinas. 

gerosios patirties pavYZdYs. 
skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas rzeszow teritorinėje 

aplinkosaugos inspekcijoje (lenkija) 

Rzeszow teritorinė aplinkosaugos inspekcija (toliau – TAI) nuolat stebi gaunamų skundų ir pa-
siūlymų pobūdį. Manoma, kad gaunamų skundų ir pasiūlymų skaičiaus didėjimą lemia dides-
nis visuomenės sąmoningumas ir žinios apie įvairių užteršimo tipų keliamą pavojų (smogas, 
genetiškai modifikuoti produktai, kvapai ir t. t.). Dar vienas veiksnys – informacijos prieinamu-
mas. Prieiga prie interneto leidžia pateikti skundą net neišeinant iš namų. 
Rzeszow TAI skiria du skundų ir pasiūlymų tipus: 1) skundai dėl TAI personalo darbo; 2) skundai 
(prašymai), susiję su juridinių ir fizinių asmenų vykdoma veikla.

Skundų detali analizė (paprastai vykdoma pagal 1 tipą) rodo, kad tiktai vienas iš dvylikos atve-
jų yra susijęs su netinkamu darbuotojo elgesiu. Dauguma tokių skundų yra susiję su teisiniu 
reguliavimu, kuris neatitinka piliečių lūkesčių. Pavyzdžiui, didesnė dalis skundų yra susijusi su 
garso normų viršijimu (diskotekos, žvyro gavybos įmonės, lentpjūvės). Piliečiai skundžiasi, kad 
TAI tarnautojai, būdami pareigūnai, nesugeba imtis veiksmų ir kad, nusprendę atlikti patikrini-
mą, jie apie tai iš anksto informuoja savininką (diskotekos arba lentpjūvės), kuris turi galimybę 
išjungti visus įrenginius. TAI į tai gali tiktai atsakyti, kad tiesiog taiko verslo laisvės įstatymo 
nuostatas, pagal kurias savininką reikia perspėti ne vėliau, nei likus septynioms dienoms iki 
patikrinimo.

Dėl gaunamų skundų ir pasiūlymų skaičiaus didėjimo buvo sukurtos specialios skundų ir 
pasiūlymų nagrinėjimo sistemos. Šiuo metu kiekvieną skundą nagrinėja su juo nesusijusio, 
tačiau kompetentingo eksperto vadovaujama darbuotojų grupė. Informacija apie gaunamų 
skundų ir pasiūlymų skaičių ir tipus pateikiama TAI vadovams kartą per metus, kai peržiūrima 
kokybės vadybos sistema. 

2011 m. sistemos veiksmingumas buvo patikrintas atliekant vartotojų pasitenkinimo apklau-
są. Kasmet registruojami vis tie patys skundai, nepateikiama naujos informacijos (tie patys 
asmenys gyvena prie triukšmingų kelių ir t. t.) Pagal naująją įstatymo redakciją, jei skunduose 
nepateikiama nauja informacija, TAI neprivalo į juos atsakyti. Rengdama korekcines priemo-
nes, TAI ketina susitikti su tokiais asmenimis pokalbiui. Psichologo atlikti darbuotojų mokymai 
„Bendravimo su sunkiais klientais kalba“ buvo labai naudingi. Darbuotojams buvo naudinga 
sužinoti, kad klientai nukreipia savo skundus ne prieš juos asmeniškai, o apskritai prieš „gyve-
nimą“ arba „įstatymą“.
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Pasitelkiant metodus, skatinančius tiesioginį kontaktą su žmonėmis ir sujungiančius 
įvairias patirtis, galima geriau suvokti įvairias perspektyvas, poreikius ir lūkesčius. Tyri-
mai ir konsultacijos, kuriuose dalyvauja tiesioginiai paslaugų gavėjai, bus patikimesni. 
Tokiu būdu padidinamas tyrimo eigos pagrįstumas ir dalyvių reprezentatyvumas. 

gerosios patirties pavYZdYs. 
piliečių dalyvavimas (rumunija)

Rumunijos nacionalinė Valstybės tarnybos agentūra kartu su Tvariosios plėtros paramos ir 
programų asociacija įdiegė Europos Tarybos institucinio skaidrumo ir dalyvavimo lygio įverti-
nimo modelį (C.L.E.A.R.) Rumunijoje.

C.L.E.A.R. – tai politinio dalyvavimo įvairiose vietos bendruomenėse lygio nustatymo prie-
monė, kurią pasitelkusios valstybės institucijos ir kitos organizacijos nustato piliečių dalyvavi-
mo silpnybes ir stiprybes. Remiamasi prielaida, kad piliečių dalyvavimas efektyviausias esant 
šiems elementams:
• kai yra išteklių ir žinių, reikalingų piliečių dalyvavimui (angl. can do);
• piliečiai prisirišę prie savo bendruomenės, pasitiki ja (angl. like to);
• piliečiams suteiktos galimybės dalyvauti įvairių pilietinių asociacijų veikloje (angl. are enabled to);
• piliečius mobilizuoja įvairios įstaigos arba savanorių grupės (angl. are asked to);
• piliečiai mato įrodymus, kad yra atsižvelgiama į jų nuomonę (angl. are responded to).

C.L.E.A.R. vertinimo procesas Rumunijoje skyrėsi nuo C.L.E.A.R. taikymo kitose valstybėse, 
kadangi buvo susijęs tiek su institucijų vidiniu vertinimu, tiek ir su piliečių išreikštu instituci-
jų įvertinimu. Projektas įgyvendintas keturiose Rumunijos apskrityse ir sostinėje Bukarešte, 
įtraukiant piliečius, valstybės tarnautojus, NVO atstovus, 18 viešųjų įstaigų  ir žiniasklaidą.

32 savanorių grupės, atstovaujančios įvairias nevyriausybines organizacijas, buvo apmoky-
tos atlikti stebėtojų funkcijas projekte. Savanoriai stebėtojai, naudodami anketas su C.L.E.A.R. 
metodo elementais, apklausė projekte dalyvaujančius apskričių gyventojus ir parengė atas-
kaitas.

Stebėtojai apklausė 1 080 asmenų, diskusijose dalyvavo dar apie 10 000 žmonių. Stebėto-
jai įgijo įgūdžių ir žinių, praversiančių sprendžiant bendras problemas savo bendruome-
nėse. Valstybės tarnautojai tapo atviresni piliečiams, pagerino tiek savo, tiek savo insti-
tucijos darbą.
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2.9. Įsitikinkite, kad naudojami metodai tinkami nustatytam tyrimo 
tikslui

Mintis pasinaudoti paruoštais standartiniais, jau atliktų ankstesnių tyrimų paketais 
arba rinkos tyrimų bendrovių siūlomomis metodikomis gali būti patraukli. Standar-
tiniai tyrimų paketai išoriškai gali atrodyti kaip jau parengtos ir iš karto tinkamos tai-
kyti metodikos. Tačiau kartais rinkos tyrimų kompanijų paruoštos apklausų anketos 
gali būti netinkamos, nes nėra pritaikytos konkrečiai situacijai. Apklausos dažniausiai 
organizuojamos taip, kad suteiktų standartizuotą informaciją, padedančią įvertinti 
palyginamąsias charakteristikas bei jų pokyčius per tam tikrą laiką, bet jas gali būti 
sunku pritaikyti kitiems tyrimo tikslams. Pavyzdžiui, gali būti sunku pakeisti apklausos 
anketą ar atskirų klausimų formulavimą, o tai sumažins tokiu būdu gautų duomenų 
kokybę ir aktualumą. Vadinasi, standartinės apklausos turi mažiau privalumų, lyginant 
su specialiomis pagal jūsų poreikius vykdomomis apklausomis. Tai nereiškia, kad or-
ganizacijos negali pasimokyti iš kitų organizacijų patirčių, praktinių pavyzdžių ar me-
todikų, tačiau reikia būti atsargiems ir nekopijuoti aklai. 

galimybių 
konkrečiam 
tobulinimui 
nustatymas

vartotojo norų 
ir pageidavimų 
žinojimas

reprezentaty-
vumas

vartotojų 
dalyvavimas

Kaina

vartotojų 
apklausa

+/- + + + -

slaptasis 
pirkimas

++ - - - +

„fokus“  grupė + ++ +/- +/- +

skundų analizė ++ +/- - +/- +

personalo 
informacija

+ + - - +/-

proceso analizė +/- - - - +/-
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Renkantis tinkamą tyrimų priemonę, reikia atsižvelgti į įvairius elementus. Jei tyrimo 
tikslas – sužinoti veiklos tobulinimo galimybes, tuomet ne visos tyrimų priemonės yra 
tinkamos. Kai kurios tyrimų priemonės vertina tik pasitenkinimą, nesuteikdamos in-
formacijos apie vartotojų lūkesčius (poreikius, pageidavimus). Kitas elementas – anks-
čiau aptartas reprezentatyvumas. Ne visose tyrimų priemonėse gali aktyviai dalyvauti 
vartotojai. Be to, reikia įvertinti tyrimo priemonių kainą. Prieš tai pateikta lentelė gali 
padėti organizacijoms priimti sprendimą dėl konkrečios tyrimų priemonės pasirinki-
mo.

gerosios patirties pavYZdYs. 

vartotojų pasitenkinimo vertinimas europos socialinio fondo agentūroje (lietuva)

Europos socialinio fondo agentūra Lietuvoje rengia ir vykdo apklausas apie jos teikiamų pas-
laugų kokybę.
Pirmas vartotojų pasitenkinimo vertinimas atliktas 2006 m. Pagrindinis apklausos tikslas –  
gauti iš vartotojų grįžtamąją informaciją apie agentūros organizuojamus mokymus ir semi-
narus. 2008 m. pradžioje buvo atlikta pirmoji apklausa, kuria siekta įvertinti visų agentūros 
teikiamų paslaugų kokybę. Analogiškos apklausos atliktos 2008 m. pabaigoje ir 2009 m.

Vertindama vartotojų pasitenkinimą, agentūra naudoja kelių priemonių derinį:
• kartą per metus el. paštu išplatinama anketa apie pasitenkinimą suteiktų paslaugų koky-

be, atsižvelgiant į šiuos aspektus:  suteiktų paslaugų kokybė, profesionalumas, komuni-
kacija ir nepriekaištingumas;

• po kiekvieno mokymo renginio arba seminaro dalyvių prašoma užpildyti anketas atsi-
žvelgiant į šiuos aspektus: mokymų tikslo aiškumas; mokymo metu suteiktos informaci-
jos ir dalyvių žinių lygio atitikimas; pristatymų, skaidrių, dalomosios medžiagos kokybė; 
pranešėjų kompetencija; bendras renginio organizavimas ir t. t.;

• retkarčiais vykdomos apklausos internetu (įprastai užduodamas trumpas klausimas la-
biausiai tuo metu rūpima tema);

• nuo 2008 m. kartą per metus organizuojamos vartotojų diskusijų grupės, kurių metu įvai-
rių projektų atstovai dalinasi projektų administravimo ir darbo su agentūra gerosiomis ir 
blogosiomis patirtimis;

• rengiamos grupinės apklausos ir susitikimai su ministerijomis (vadovaujančiąja institucija 
ir tarpinėmis institucijomis), siekiant gauti grįžtamosios informacijos apie agentūros dar-
bo kokybę ir apsvarstyti bendradarbiavimą;

• agentūros interneto svetainėje numatoma įdiegti komentarų, komplimentų ir skundų 
pateikimo sistemą.

Remiantis vertinimų rezultatais, planuojami atitinkami konkrečių sričių tobulinimo veiksmai: 
pavyzdžiui, 2010 m. agentūros darbuotojai parengė, o 2011 m. įgyvendino Klientų aptarnavi-
mo standartą. Kai kurie patobulinimai pagal seminarų vertinimą: pranešėjų pakeitimas (rengi-
mas), tinkamesnių renginių vietų parinkimas, skaidrių kokybės pagerinimas. Svarbesni veiks-
mai įtraukiami į agentūros veiksmų planą.
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3 dalis: reZultatų analiZė

Ką sužinome iš surinktos informacijos?

Tiriant vartotojų pasitenkinimą, svarbu tinkamas duomenų surinkimas ir tinkami klau-
simai. Tyrimas bus naudingas tiktai tuomet, jei suteiks esminės informacijos, reikalin-
gos paslaugos patobulinimui.

3.1. Kas ką ir apie ką mano?

Prieš pradedant vartotojų pasitenkinimo matavimą, verta identifikuoti tikslines orga-
nizacijos teikiamų paslaugų vartotojų grupes. Jas taip pat tikslinga aptarti prieš pra-
dedant rezultatų analizę.

Žinodama, kad vieno vartotojų pogrupio nuomonė, patirtis ir pasitenkinimas skiriasi 
nuo kito, organizacija gali pradėti formuoti savo paslaugų tobulinimo veiksmų planą. 
Paprasčiausiu atveju, analizė gali būti atlikta pasitelkus apklausos arba imties nustaty-
mo metu surinktą informaciją apie vartotojus (amžius, lytis, paslaugos arba komplek-
sinės paslaugos naudojimas ir t. t.).

Kai kurios organizacijos naudoja iš anksto nustatytus vartotojų segmentavimo mode-
lius. Šie segmentavimo modeliai gali remtis socialinėmis demografinėmis savybėmis 
arba sudėtingesnėmis klasifikavimo sistemomis (žmonių suskirstymas pagal gyve-
nimo stilių, kultūrą ir vartotojo elgesį, atsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą). Nors šie 
metodai dažniau naudojami privačiame sektoriuje, jie vis labiau pripažįstami ir vietos 
savivaldos bei valstybinių įstaigų.

Terminas „segmentavimas“ taip pat apibrėžia tokį statistikos metodą, kaip klasterių 
analizė. Šis metodas įprastai naudojamas formuojant komunikacijos strategiją, kuri 
taip pat gali būti naudinga vartotojų pasitenkinimo vertinimo priemonė, teikianti in-
formaciją apie įvairias vartotojų grupes.

Pasitelkus šiuos metodus galima suprasti atskirų vartotojų grupių problematiką. Tai 
gali būti naudinga, kai tobulinimo veiksmus reikia nukreipti į konkrečias problemines 
sritis, kurios nėra akivaizdžiai matomos bendruose tyrimų rezultatuose. Panaudojant 
vartotojų pasitenkinimo tyrimų duomenis taip pat galima apibrėžti metodus, kurie 
nustato skirtingus vartotojų tipus pagal jų požiūrį į paslaugą arba poreikius (pavyz-
džiui, efektyvumas, santykiai, patarimai). Šios analizės reikia imtis labai atsargiai, jei 
norima papildyti organizacijos jau naudojamus metodus ir išvengti dubliavimosi bei 
painiavos. Minėti metodai naudotini kartu su pagrindinių veiksnių analize, (žr. toliau), 
siekiant nustatyti konkrečioms grupėms teikiamų paslaugų gerinimo priemones.

Vartotojų segmentavimas viešajame sektoriuje yra visiškai atskira tema. Tai yra efek-
tyvi priemonė, padedanti organizacijų vadovams ir darbuotojams identifikuoti savo 
klientų, turinčių bendrus poreikius, grupes. 
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Vyriausybinė ryšių tinklo programa43pateikia tokį vartotojų segmentavimo apibrėžimą:
„Segmentavimas – tikslinės auditorijos suskirstymas į vientisas ir pasiekiamas grupes 
pagal bendrus poreikius ir tokias savybes: 
• kas jie (socialinės demografinės charakteristikos); 
• kuo jie užsiima (jų elgsena); 
• ką jie mąsto ir jaučia (jų požiūriai ir poreikiai).“ 

4 http://engage.comms.gov.uk/ 

gerosios patirties pavYZdYs. 
segmentavimas flandrijos Įdarbinimo tarnyboje (belgija)

Flandrijos Įdarbinimo tarnyba teikia paslaugas darbo ieškantiems asmenims. Ilgą laiką buvo 
naudojamas klasikinis segmentavimo metodas (amžius, išsilavinimas ir t. t.) nustatant įvai-
rioms tikslinėms grupėms teiktinas paslaugas. Jau kelerius metus naudojamas kitas segmen-
tavimo būdas, kuris remiasi darbo ieškančių asmenų poreikiais ir asmeninėmis savybėmis. 
Parengta darbo ieškančių žmonių asmeninių savybių tipologija: asmenys, kuriems reikia in-
dividualių paslaugų ir konsultacijų; asmenys, kuriems reikia tiktai papildomų trumpų instruk-
cijų; asmenys, kuriems reikia papildomų paslaugų (perkvalifikavimo) ir t. t. Paslaugų teikimo 
procesas buvo suderintas su tipologija, atitinkamai buvo perskirstyti ištekliai (personalas, 
laikas, mokymo lėšos), juos pradėta naudoti efektyviau ir našiau.

Bendrieji                                                                         Specifiniai

Integruoti

Izoliuoti

Sugrįžę

Baigiantys 
karjerą

Siekiantys 
karjeros

Sugebantys 
išgyventi

Drąsūs

Nepriklausomi
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Segmentavimą galima naudoti kaip strateginę arba veiklos priemonę. 

Įvertinusi, kaip geriausiai aptarnauti kiekvieną klientų segmentą, organizacija pradeda 
vykdyti į vartotoją, o ne į paslaugą ar produktą orientuotą strategiją. Tokia metodika 
gali pasiteisinti ne tik didesniu klientų pasitenkinimu ir susidomėjimu, bet ir didesniu 
efektyvumo lygiu. 

Pateikiame vertingą sėkmingo segmentavimo kontrolinį sąrašą: 
• Atskaitingumas: iš anksto suplanuokite, kaip segmentavimas bus naudojamas – 

kas ir kokiu tikslu juo naudosis. 
• Įtaka: pirmiausiai pasinaudokite turimomis žiniomis ir duomenimis bei sudarykite 

segmentavimo apklausos anketą. 
• Nuosavybė: segmentavimo savininku paskirkite organizacijos struktūrinį pada-

linį ir suinteresuotus asmenis. 
• Išdėstymas: išdėstykite segmentus taip, kad juos būtų lengva įsivaizduoti. 

Segmentai turi būti išmatuojami, identifikuojami ir apibrėžiami, juos galima pasiekti 
per tiekimo, visuomenės informavimo priemonių ir ryšio kanalus. Segmentai turi būti 
pakankamai svarbūs, kad būtų galima kiekvienam atskiram segmentui daryti įtaką. 
Segmentavimo schemoje taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad vartotojų poreikiai, prio-
ritetai ir požiūriai kinta, todėl nė viena segmentavimo schema negali ilgą laiką likti 
nepakeista – ją būtina atitinkamai atnaujinti. 

3.2. Kokie veiksniai ir kaip lemia pasitenkinimą?

Kaip aptarta ankstesnėje dalyje, nepakanka vien tiktai nustatyti vartotojų pasitenkini-
mo lygį, kad būtų pasirengta pertvarkyti paslaugos teikimą – iš šios informacijos  įma-
noma  sužinoti, koks yra paslaugų teikimo lygis organizacijoje, bet ne priežastis, kodėl jis 
yra būtent toks. Todėl siekiant pertvarkyti paslaugos teikimą, taip pat svarbu išsiaiškinti, 
kaip įvairūs su paslaugos teikimu susiję veiksniai daro įtaką vartotojui ir kaip jie tarpu-
savyje sąveikauja. Norint gauti prasmingų įžvalgų, kaip pagerinti paslaugų teikimo lygį 
organizacijoje, svarbu išanalizuoti minėtus veiksnius ir pabandyti suprasti, kaip juos ga-
lima pakeisti, siekiant pagerinti vartotojui teikiamos paslaugos kokybę.

Paslaugų kokybės ir vartotojų pasitenkinimo požymiai bei juos lemiantys veiksniai 
Kaip ir aptartuose vartotojų pasitenkinimo nustatymo ir prioritetų identifikavimo mode-
liuose, egzistuoja įvairūs su paslaugos teikimu susijusių veiksnių išaiškinimai, padedan-
tys geriau suvokti pačią paslaugą. 

• Paslaugų kokybę lemiantys veiksniai SerVquAL modelyje  
Mokslinėje literatūroje paslaugų kokybę lemiančius veiksnius dažnai bandoma suskirs-
tyti į keletą lygmenų. Aukščiausiam lygmeniui priskiriama keletas paslaugų kokybės po-
žymių, juos išskaidant į detalesnį paslaugų kokybę lemiančių veiksnių sąrašą. Šio sąrašo 
pagrindu vėliau parengiamas struktūrizuotas klausimynas.  
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Pradinėje SERVqUAL modelio taikymo koncepcijoje buvo apibrėžta 10 paslaugų ko-
kybę lemiančių veiksnių. Mes juos pristatysime ir iliustruosime pavyzdžiais.54

Verta pabrėžti dar vieną papildomą aspektą, kurio trūksta pateiktame sąraše – tai 
kompensavimas (kai paslaugų teikėjai bando ištaisyti netinkamai atliktą veiklą). 

5 Škotijos atsiskaitymų komisija (1999), Nesu patenkintas: spragų įvertinimas matuojant paslaugą, 32 p. – (anglų k.)

paslaugų kokybę lemiantys veiksniai pavyzdžiai 

prieinamumas (angl. access)
Paprastas ir patogus vartotojui paslaugos 
teikimo būdas

Viešųjų paslaugų centrai; aptarnavimo vieno 
langelio principu padaliniai organizacijose; pa-
togios vartotojų priėmimo organizacijose va-
landos; 24 valandas per parą veikianti telefono 
linija; prieiga prie interneto 

Komunikacija (angl. communication)
Vartotojų informavimas apie paslaugą jiems 
suprantama kalba; vartotojų išklausymas 

Aiškiai, suprantama kalba parašytos brošiūros 
ir lankstinukai apie paslaugą; prie individualių 
grupių poreikių (tautinių mažumų, turinčių re-
gėjimo sutrikimų asmenų ir kt.) pritaikyta infor-
macinė medžiaga; įdiegtos prašymų ir skundų 
pateikimo sistemos 

Kompetencija (angl. competence)
Darbuotojų įgūdžiai ir žinios, reikalingos 
paslaugai suteikti 

Visi darbuotojai išmano savo darbą ir geba jį 
tinkamai atlikti 

pagarbumas (angl. courtesy)
Visų lygmenų darbuotojų mandagumas, 
pagarba, atidumas, draugiškumas vartotojo 
atžvilgiu 

Darbuotojai elgiasi mandagiai ir maloniai 

patikimumas (angl. credibility) 
Paslaugas teikiančios organizacijos 
patikimumas, gera reputacija ir įvaizdis 
visuomenėje

Pasitikėjimas organizacija platesniuose visuome-
nės sluoksniuose; pasitikėjimo jausmą vartoto-
jams įkvepiantys organizacijos darbuotojai 

tikrumas (angl. reliability) 
Paslaugos, atitinkančios iš anksto nustatytus 
reikalavimus ir standartus

Standartai, apibrėžti paslaugų teikimo 
chartijose; įrašų apie paslaugos suteikimą 
tikslumas; sąskaitų apie suteiktas paslaugas 
tikslumas; iš pat pradžių tinkamai atlikti 
darbai; paslaugų teikimo standartų ir terminų 
laikymasis  

reagavimas (angl. responsiveness) 
Tinkamas pasiruošimas suteikti paslaugas, kai 
tik jų prireiks

Greitas problemų sprendimas; susitikimo laiko 
paskyrimas

saugumas (angl. security) 
Fizinis ir finansinis saugumas; 
konfidencialumas 

Saugus ir patikimas paslaugų teikimas 

apčiuopiamumas (angl. tangibles) 
Fiziniai paslaugos aspektai, tokie kaip 
paslaugos teikimo įranga, priemonės, 
darbuotojų išvaizda 

Moderni įranga ir priemonės; darbuotojų 
uniformos 

Kliento supratimas (angl. understanding 
the customer) 
Asmeninių kliento poreikių žinojimas; 
sugrįžusio kliento atpažinimas 

Kai įmanoma, paslaugos pritaikomos taip, kad 
atitiktų asmeninius poreikius 
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• Kiti paslaugų kokybės požymiai ir juos lemiantys veiksniai
Paslaugų kokybės požymiai ir juos lemiantys veiksniai plačiai nagrinėjami įvairiose studijo-
se, kuriose pateikiamos tam tikros  konkrečią tiriamą paslaugą atspindinčios paslaugų ko-
kybės požymių ir juos lemiančių veiksnių pataisos ar papildymai. Todėl bandymas pateikti 
vieningą metodiką nėra labai naudingas. Tačiau visgi verta išskirti 18 kokybę lemiančių 
veiksnių sąrašą, sudarytą Johnston (1995) ir paremtą bankininkystės sektoriaus tyrimais. 
Šis sąrašas dažnai laikomas naudingesniu ir išsamesniu nei SERVqUAL:65 
• Pasiekiamumas (angl. Access). Fizinis paslaugos vietos prieinamumas, įskaitant papras-

tą ir lengvą orientavimąsi paslaugos teikimo vietoje ir maršruto aiškumą. 

6 Johnston R. (1995), Paslaugos kokybę lemiantys veiksniai: pasitenkinimo ir nepasitenkinimo veiksniai, International Journal of 
Bank Marketing, 15 tomas (Nr. 4), 111-116 p. – (anglų k.)

gerosios patirties pavYZdYs. vartotojų pasitenkinimo internetinėms ir 
neinternetinėms paslaugoms metodika (italija)

Italijos Viešojo valdymo departamentas parengė paprastą naudoti modelį, skirtą internetinių ir neinter-
netinių paslaugų vartotojų pasitenkinimo apklausoms ir analizėms atlikti. Eksperimentinis šio modelio 
taikymo etapas apėmė 18 mėnesių laikotarpį, kurio metu buvo išbandyta  ir patvirtinta galutinė modelio 
versija. Pilotinis vartotojų patenkinimo pagal minėtą metodiką tyrimas buvo atliktas atrinktose Italijos 
viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. Pasibaigus eksperimentiniam modelio taikymo eta-
pui, modelio taikymo gairės viešai paskelbtos interneto svetainėje www.qualtapa.gov.it, taip suteikiant 
viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms galimybę pasinaudoti šiuo modeliu tiriant vartotojų 
pasitenkinimą jų teikiamomis paslaugomis ir gautus tyrimų rezultatus palyginti su kitų viešojo adminis-
travimo institucijų bei įstaigų gautais rezultatais. 
Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis apklausai atlikti panaudota:
• Iš 22 klausimų susidedantis klausimynas, suskirstytas į šias 7 kategorijas: prieinamumas, informa-

cijos apie paslaugą pakankamumas, greitas reagavimas, interneto svetainės dizainas, kontaktas su 
vartotojais, viešojo administravimo institucijos ar įstaigos ir piliečių santykių gerinimas, saugumas. 
Pavyzdžiui:

prieinaMuMas
paprasta prieiga prie įstaigos interneto svetainės ir teikiamų internetinių paslaugų

paprasta prieiti prie įstaigos interneto svetainės

paprasta surasti paslaugų teikimo skiltį  įstaigos interneto svetainėje

paprasta registracija, reikalinga naudotis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis

• 3 jaustukai, padedantys sukurti  pozityvų santykį su respondentu. 

Tiriant vartotojų pasitenkinimą paslaugomis, klausimynas  gali būti panaudotas dviem būdais:
a) standartiniu būdu, kai vertinamas visas tam tikros įstaigos teikiamų paslaugų spektras;
b) tiriant vartotojų pasitenkinimą konkrečia įstaigos teikiama paslauga. Šiuo atveju 6 iš 7 klausimyną 
sudarančių kategorijų nesikeičia, o kategorija „greitas reagavimas“, atsižvelgiant į tiriamos paslaugos 
specifiką, gali būti  pakoreguota.

Apklausos imtis: atsitiktiniu būdu parinkti tam tikru laikotarpiu (įprastai vienas mėnuo) į įstaigą kreipęsi 
paslaugos vartotojai. Atlikus vartotojų apklausą rengiama išsami tyrimo ataskaita, kurioje pateikiami 
apklausos rezultatai ir atliekama jų analizė, naudojant išvestinius statistinius elementus (koreliaciją, 
regresiją ir t. t.). Pagrindinis ataskaitos rengimo tikslas – sukaupti informaciją apie paslaugų teikimo lygį 
įstaigoje ir  įstaigos pastangas paslaugų teikimo tobulinimo srityje pagrįsti konkrečiais tyrimo metu 
gautais įrodymais.  Taikant modelį gauti tyrimo rezultatai leidžia atlikti pasitenkinimo lygio matavimą 
pagal skirtingus aspektus ir remiantis gautais tyrimo rezultatais pradėti optimizuoti paslaugų teikimo 
procesus. Standartizuoto klausimyno naudojimas, atliekant tyrimą, garantuoja galimybę palyginti gautus 
rezultatus laike ir erdvėje, o paslaugų kokybės didinimo prioritetai gali būti nustatomi atsižvelgiant į tai, 
kokiems paslaugos teikimo aspektams respondentai teikia didžiausią svarbą.
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• estetika (angl. Aesthetics). Teikiamų paslaugų aplinkos (paslaugų teikimo fizinės aplin-
kos, psichologinio klimato, paslaugos suteikimo priemonių, darbuotojų išvaizdos) ati-
tikimas vartotojų poreikiams estetiniu požiūriu.  

• Dėmesingumas / paslaugumas (angl. Attentiveness / helpfulness). Organizacijos darbuo-
tojų, ypač dirbančių klientų aptarnavimo padaliniuose, noras išklausyti ir padėti var-
totojui.

• Prieinamumas (angl. Availability). Paslaugas teikiančių darbuotojų, paslaugos teikimo 
priemonių, pačių paslaugų ar prekių prieinamumas vartotojui. Kalbant apie paslaugas 
teikiančius darbuotojus, svarbus prieinamumo požymis yra jų ir vartotojų tiesioginis 
santykis bei laikas, skiriamas kiekvienam vartotojui individualiai. Kalbant apie paslau-
gas ar prekes, svarbus prieinamų paslaugų ar prekių kiekis ir asortimentas. 

• rūpestingumas (angl. Care). Klientui rodomas rūpestis, atidumas, simpatija ir kantrybė. 
Ar vartotojas, kuriam suteikiama paslauga, jaučiasi nevaržomai ir emociškai (ne fiziš-
kai) gerai. 

• Švara / tvarkingumas (angl. Cleanliness/tidiness). Švari, tvarkinga ir patraukli paslaugų 
teikimo aplinka, įskaitant paslaugos teikimo fizinę aplinką, paslaugos teikimo priemo-
nes, paslaugą teikiančių darbuotojų išvaizdą ir pačias paslaugas ar prekes.  

• Komfortas (angl. Comfort). Fizinis paslaugos teikimo aplinkos ir priemonių komfor-
tas. 

• Atsidavimas (angl. Commitment). Akivaizdus ir matomas darbuotojų atsidavimas dar-
bui, taip pat pasididžiavimas ir pasitenkinimas, kurį jie patiria dirbdami. Darbuotojų 
darbštumas ir kruopštumas. 

• Bendravimas (angl. Communication). Paslaugas teikiančių darbuotojų mokėjimas ben-
drauti su vartotoju jam ar jai suprantamu būdu. Tai apima tiek žodinės, tiek rašytinės 
informacijos, pateikiamos vartotojui, aiškumą, pilnumą ir tikslumą bei darbuotojų su-
gebėjimą išklausyti ir suprasti vartotoją. 

• Kompetencija (angl. Competence). Paslaugos teikimui būtini darbuotojų įgūdžiai, patir-
tis ir profesionalumas. Tai apima paslaugų teikimo procedūrų  išmanymą, instrukcijų 
tikslų vykdymą, aptarnaujančių darbuotojų žinias apie teikiamą produktą ar paslaugą,  
išsamių konsultacijų vartotojui suteikimą ir bendrus sugebėjimus gerai atlikti pavestas 
funkcijas.

• Pagarba (angl. Courtesy). Vartotojus aptarnaujančių darbuotojų mandagus ir pagarbus 
elgesys su vartotoju ir jo nuosavybe. Tai apima darbuotojų sugebėjimą reikiamu metu 
būti neįkyriais. 

• Lankstumas (angl. Flexibility). Paslaugas teikiančių darbuotojų noras ir gebėjimai, atsižvel-
giant į individualius vartotojo poreikius, pakeisti ar pagerinti paslaugą ar produktą. 

• Draugiškumas (angl. Friendliness). Paslaugas teikiančių darbuotojų nuoširdumas ir be-
tarpiškas bendravimas su vartotojais, taip pat malonus ir svetingas jų priėmimas.

• Funkcionalumas (angl. Functionality). Paslaugų ir prekių praktiškumas bei atitiki-
mas konkrečiai paskirčiai. 

• Integralumas (angl. Integrity). Sąžiningumas, teisingumas, nešališkumas ir pasitikė-
jimas – savybės, kuriomis paslaugą teikianti organizacija vadovaujasi bendrauda-
ma su vartotoju. 

• Patikimumas (angl. reliability). Paslaugų suteikimas laiku ir išankstinių susitarimų 
su  vartotoju laikymasis.  
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• reagavimas (angl. responsiveness). Paslaugos suteikimo greitis ir savalaikiškumas 
bei paslaugų teikėjų gebėjimas greitai reaguoti į vartotojų  prašymus, kuo mažiau 
juos gaišinant. 

• Saugumas (angl. Security). Asmeninis kliento ir jo turto saugumas bei konfidencia-
lumo išsaugojimas  paslaugos teikimo metu. 

3.3 Pagrindinių, pasitenkinimą lemiančių veiksnių analizė76

Priklausomai nuo to, kaip detaliai atlikta apklausa, veiksnių, turinčių įtakos pasitenkini-
mui, sąrašas gali būti gan didelis. Vis dėlto, yra įmanoma identifikuoti didžiausią įtaką 
vartotojų pasitenkinimui turinčius veiksnius ir panaudoti šią informaciją efektyviam 
išteklių paskirstymui. Vykdant kiekybinį vartotojų pasitenkinimo lygio vertinimą di-
džiausią įtaką vartotojų pasitenkinimui turintys veiksniai identifikuojami panaudojant 
statistinį metodą – kartotinę regresiją, kuri dar kitaip vadinama pagrindinių veiksnių 
analize (angl. key driver analysis).Pasitelkę šią analizę gauname turinčių įtakos vartoto-
jų pasitenkinimui veiksnių sąrašą ir sužinome, kiek svarbus yra kiekvienas veiksnys.

Kaip jau minėta anksčiau, pagrindinių veiksnių analizės tikslas – apibrėžti svarbiausius 
pasitenkinimo arba nepasitenkinimo paslauga veiksnius, siekiant nustatyti sritis, kurio-
se paslaugos teikimo pokyčiai galėtų turėti didžiausią įtaką vartotojo patirčiai. Atlikus 
pagrindinių veiksnių analizę, galima sužinoti, kokie vartotojų patirties aspektai turi di-
džiausią įtaką bendram vartotojų pasitenkinimui paslaugomis.

Atlikdama pagrindinių veiksnių analizę ir kartu nustatydama paslaugų tobulinimo priori-
tetus, organizacija taip pat gali nustatyti išorinio poveikio (žiniasklaidos informacija arba 
gandai), kurio ji negali kontroliuoti, mastą vartotojų pasitenkinimui paslaugomis. 

7 Remiamasi Johnston R, ir Heineke J (1998), Suvokimų ir įvykdymo ryšių tyrimas: veiklos prioritetai, The Services Industries Jour-
nal, 18 tomas, Nr. 1 (sausis), 101-112 p. – (anglų k.)

gerosios patirties pavYZdYs. (jungtinė Karalystė)

Pagrindiniai elementai                                                 Veiksniai

Galutinis paslaugos teikimo rezultatas
Galutinio rezultato atitikimas vartotojo lūkesčiams 
Galutinio rezultato poveikis problemos išsprendimui

Laukimo laikas, kol bus pradėta teikti paslauga 
Kiek laiko užtruko paslaugos teikimas 
Kiek kartų teikiant paslaugą reikėjo  susisiekti su paslaugos teikėjais

Tikslumas
Išsamumas
Informavimas apie paslaugos teikimo procesą

Kompetentingas personalas
Tinkamas personalo elgesys su vartotoju

Mandagumas ir draugiškumas 
Vartotojo poreikių supratimas

Personalo požiūris

Profesionalumas

Informacija

Savalaikiškumas

Suteikimas 30%

24%

18%

16%

12%

PA
SITEN
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IM

A
S PA
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Remiantis įvairiais tyrimais, pagrindinius vartotojų pasitenkinimą lemiančius veiksnius de-
rėtų suskirstyti į  kelias grupes pagal jų įtakos vartotojų pasitenkinimui pobūdį. Įtakos po-
būdis nustatomas remiantis 2 pagrindinėmis teorijomis (Johnston ir Heineke, 1998). 

Kokybės veiksnių tipai

Kokybės veiksnių tipai skirstomi į 4 kategorijas:

• Nepasitenkinimo veiksniai. Juos galima vertinti dvejopai: kaip nepakankamus ir pakan-
kamus. Jei tokie veiksniai suvokiami kaip nepakankami, dėl to kyla nepasitenkinimas, 
tačiau jų charakteristikoms pranokus pakankamą lygį, pasitikėjimas didėja nežymiai 
arba visai nedidėja. Dažniausiai pateikiamas pavyzdys apie nešvarią šakutę restorane: 
ant šakutės likę nešvarumai greičiausiai sukels klientų nepasitenkinimą, tačiau vargu 
ar labai švari šakutė padidintų klientų pasitenkinimą. 

• Pasitenkinimo (arba stiprinantys) veiksniai – tai veiksniai, kurie, viršijus pakankamą lyg-
menį, turi teigiamą poveikį pasitenkinimui. Tačiau jei minėtas lygmuo neviršijamas, 
įspūdis apie paslaugų kokybę išlieka toks pat, t. y. nesumažėja. Pavyzdžiui, jei padavė-
jas jūsų neprisimena, nors jau esate lankęsis restorane, jūs nebūsite nepatenkinti, ta-
čiau jei padavėjas atsimins jūsų mėgstamą vyną, greičiausiai būsite pamaloninti. 

• Kritiniai (arba dvejopi ribiniai) veiksniai – tai veiksniai, kurie gali sukelti tiek pasitenki-
nimą, tiek nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, reagavimas dažnai suvokiamas kaip kritinis 
veiksnys: jums gali būti malonu, jei jus greitai aptarnaus padavėjas, tačiau lėtas aptar-
navimas gali sukelti nepasitenkinimą. 

• Neutralūs veiksniai – tai mažiausiai jautrūs pokyčiams veiksniai. 

Grafike, kurį sudarė Johnston, atlikdamas bankininkystės sektoriaus tyrimą, pavaizduota, 
kaip galima klasifikuoti kokybės veiksnius pagal jų poveikį. Jame pateikiami Kritinių inci-
dentų (CIT) tyrimo metu gauti paslaugų vartotojų įspūdžiai apie minėtus veiksnius paslau-
gų teikimo procese. 

pasitenkinimo, nepasitenkinimo, kritiniai ir neutralūs veiksniai:

Pasitenkinimas        Nepasitenkinimas
Dėmesingumas ar paslaugumas 
Atsakas
Rūpestingumas 
Prieinamumas 
Patikimumas 
Integruotumas 
Draugiškumas 
Pagarba 
Bendravimas 
Kompetencija 
Funkcionalumas 
Atsidavimas 
Priėjimas 
Lankstumas 
Saugumas 
Estetika 
Tvarkingumas 
Patogumas 
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Veiksnių įtaka 

Iki šiol buvo manoma, kad tarp paslaugos kokybės pokyčių ir vartotojų suvokimo yra prie-
žastinis ryšys, kai kiekvieno iš paslaugos teikimo veiksnių pagerėjimas atitinkamai lemia ir 
vartotojų pasitenkinimą. Tačiau naujausi tyrimai paneigė šią teoriją. Nustatyta, kad varto-
tojai nepastebi kai kurių paslaugos teikimo pokyčių, jeigu tik jie patenka į tolerancijos zoną 
(žr. brėžinį), tačiau už jos ribų esantys paslaugos teikimo pokyčiai gali turėti neproporcin-
gai didelės įtakos pasitenkinimui paslauga. Todėl yra itin svarbu suvokti tolerancijos zonos 
pobūdį ir dydį. 

poveikio tipai ir tolerancijos zonos

SUVOKIMAS

ĮVYKDYMAS

prastas puikus

nepasitenkinimas

pasitenkinimas
kritinis

neutralus

Šį požiūrį puikiai iliustruoja Prancūzijos atvejis:

Prancūzijos Valstybės modernizavimo generalinė direkcija (DGME) atliko pla-
čią analizę, siekdama įvertinti vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslau-
gomis, susijusiomis su dvidešimt pagrindinių gyvenimo įvykių (santuoka, 
gimimu, darbo praradimu, išėjimu į pensiją ir t. t.). DGME prašymu, nuomo-
nės tyrimo institutas atliko viešųjų paslaugų vartotojų apklausą, kurios metu 
apklausta 9 504 ne jaunesnių kaip 15 metų amžiaus vartotojų. Pašnekovai 
buvo kalbinami telefonu. 
Remiantis praktika, iš dvidešimties punktų buvo sudarytas pasitenkinimo 
kriterijų (pasitenkinimą lemiančių veiksnių) sąrašas, kuris buvo suskirstytas 
į tris dalis pagal vartotojo kelionę (informavimas – priėmimas – paslaugos 
suteikimas).
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as

Preliminarios instrukcijos

Suasmeninta informacija

Informacijos nuoseklumas

Informacija apie tai, kokių 
veiksmų reikia imtis

Dokumentų sąrašų patikimumas

Ar buvo lengva išsiaiškinti, į kokią tarnybą reikia 
kreiptis?

Ar gavote informacijos, atitinkančios jūsų 
asmeninį interesą?

Įvairių šaltinių, į kuriuos kreipėtės ieškodami 
informacijos, nuoseklumas.

Aiški informacija apie tai, kokių veiksmų imtis 
norint gauti paslaugą.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašo 
tikslumas.

pr
iė

m
im

as

Laukimo laikas

Informacija apie prašymo gauti 
paslaugą išnagrinėjimo laiką

Darbo valandos

Instrukcijos

Prašymo registravimas

Laukimo laikas arba laikas, per kurį pavyko  
susisiekti  su reikiama įstaiga.

Informacija apie tai, per kiek laiko bus atsakyta į 
jūsų prašymą.

Darbo valandos.

Nusiuntimas pas atitinkamą įstaigos darbuotoją.

Įsitikinimas, kad jūsų prašymas bus išnagrinėtas. 

pa
sl

au
go

s 
su

te
ik

im
as

Pasitikėjimas pareiškėju

Darbuotojo pagarbumas

Paslaugos teikimo proceso 
stebėjimas

Prieinamumas (galimybė atvykti /
paskambinti telefonu)

Apdorojimo laikas

Darbuotojų dalyvavimas

Darbuotojų kompetencija

Darbuotojų iniciatyvumas

Kliento parodytas pasitikėjimas jumis.

Aptarnaujančio vartotoją darbuotojo 
draugiškumas.

Informacijos apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą 
suteikimas.

Kiek kartų reikėjo atvykti asmeniškai arba 
paskambinti telefonu?

Kiek laiko laukėte atsakymo?

Jus aptarnaujančio darbuotojo dalyvavimas 
tvarkant jūsų reikalus.

Jus aptarnaujančio darbuotojo kompetencija.

Ar tarnyba ėmėsi iniciatyvos siūlydama jums 
naudingas paslaugas arba sprendimus?

Šis sąrašas nėra labai išsamus, tačiau jame yra apibendrinti pagrindiniai kokybinių 
analizių metu nustatyti pasitenkinimo aspektai. Priėmimo ir paslaugos pateikimo kri-
terijai yra gana tradiciniai: sugaištas laikas, prašymo išnagrinėjimo laikas ir informavi-
mas apie išnagrinėjimo laiką, paslaugos teikimo proceso stebėjimas, personalo profe-
sionalumas ir tinkamas elgesys.
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Siekdami pailiustruoti įvairių kriterijų specifinį poveikį bendram pasitenkinimui, išna-
grinėkime kliento, užsisakiusio kavos, pavyzdį:

Baziniai veiksniai: Jei kava bus pateikta nešvariame puodelyje, jis bus nepatenkintas. 
Tačiau jis nebus labiau patenkintas, jei kava bus pateikta švariame puodelyje, nes 
klien tas laukia „minimalios“ paslaugos. Puodelio švarumas yra bazinis veiksnys pagal 
savo poveikį bendram pasitenkinimui.

Pagrindiniai veiksniai: Jei kava bus skani, tai padidins kliento pasitenkinimą. Jei neska-
ni, atsiras tam tikras nepasitenkinimas. Atsižvelgiant į tai, kavos skonis yra pagrindinis 
veiksnys, turintis įtakos tiek kliento pasitenkinimui, tiek nepasitenkinimui.

baziniai veiksniai
Veikia nepasitenkinimą, 
neturėdami įtakos 
pasitenkinimui
Pvz., kavos puodelio 
švarumas

stiprinantys veiksniai
Veikia pasitenkinimą, 
neturėdami įtakos 
nepasitenkinimui
Pvz., šokolado gabalėlis 
prie kavos

pagrindiniai veiksniai
Veikia pasitenkinimą ir  
nepasitenkinimą
Pvz., kavos skonis

antriniai veiksniai
Turi nežymų poveikį
Pvz., puodelio spalva

Asimetriniai

Pasitenkinimas

Teigiamas 
įvertinimas

Neigiamas                          
įvertinimas

Nepasitenkinimas

Pasitenkinimas

Teigiamas                          
įvertinimas

Neigiamas 
įvertinimas

Nepasitenkinimas

Pasitenkinimas

Teigiamas                          
įvertinimas

Neigiamas
įvertinimas

Nepasitenkinimas

Pasitenkinimas

Teigiamas                          
įvertinimas

Neigiamas                          
įvertinimas

Nepasitenkinimas

Simetriniai

Tačiau pagrindinių gyvenimo įvykių tyrimo metodas atskleidė kitus labai svarbius pasi-
tenkinimą lemiančius veiksnius, susijusius su informavimo etapu, (ar lengva nustatyti, į 
kokią įstaigą kreiptis, informacijos šaltinių nuoseklumas ir t. t.).

Statistinė analizė leidžia teigiamai arba neigiamai įvertinti kiekvieną kriterijų, taip pat 
padeda nustatyti jo svarbą (statistinė koreliacija) bendrame pasitenkinimo kontekste. 
Tokie veiksniai, kaip laukimo laikas, personalo paslaugumas, informacijos pateikimas 
ir t. t., prisideda prie pasitenkinimo įvairiais aspektais, priklausomai nuo to, ar jie yra 
baziniai, pagrindiniai, stiprinantys arba antriniai.
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Stiprinantys veiksniai: Jei kava bus pateikta su migdolais, tai turės teigiamos įtakos klien-
to įspūdžiui, nes jis to nesitiki. Todėl jo pasitenkinimas padidės. Migdolų nebuvimas 
nekeičia įspūdžio apie pateiktos kavos kokybę. Čia migdolai yra stiprinantis veiksnys, 
kurio buvimas vertinamas teigiamai, o nebuvimas neturi įtakos pasitenkinimui.

Antriniai veiksniai:  Kokia bebūtų kavos puodelio spalva, poveikis pasitenkinimui yra 
neutralus. 

Dar vienas pavyzdys. Kai asmuo ruošiasi išeiti į pensiją, laikas, sugaištas susisiekti su 
kompetentinga įstaiga, jam sukels daugiau nepasitenkinimo, negu pasitenkinimo 
(bazinis veiksnys). Šiuo atveju žmogaus pasitenkinimo lygis ypač priklausys nuo įstai-
gos gebėjimo pateikti jam tinkamą informaciją (suasmenintą, aiškią, be papildomų 
raginimų). Prašymo išnagrinėjimo  laikas ir personalo profesionalumas yra stiprinantys 
veiksniai, o tai reiškia, kad didesnė dalis besiruošiančių išeiti į pensiją žmonių nekal-
tina įstaigos dėl ilgo prašymo išnagrinėjimo laiko (visų pirma, jiems reikia būti gerai 
informuotiems). Kai žmogus netenka darbo, prašymo išnagrinėjimo laikas yra ženkliai 
svarbesnis (pagrindinis veiksnys),  negu aptarnaujančio personalo kompetencija ir el-
gesys. Jų įsitraukimas ir iniciatyvumas laikomi baziniais veiksniais.

Analizuojant, kas skatina pasitenkinimą paslaugomis, susijusiomis su svarbiausiais gy-
venimo įvykiais, nustatyta, kad kiekvienam gyvenimo įvykiui pasitenkinimo veiksniai 
yra specifiniai. Tačiau galima išskirti kai kuriuos kompleksinius veiksnius:

baziniai veiksniai
Sugaištas laikas (kelionių arba skambučių 
skaičius, laukimo laikas)

Personalo įsitraukimas, iniciatyvumas
Informacija

pagrindiniai veiksniai
Informacija, iniciatyvumas
Paprasta identifikuoti, kur reikia kreiptis 

Personalo požiūris (draugiškumas)
Personalo kompetencija
Prašymo išnagrinėjimo laikas

stiprinamieji veiksniai
Prašymo išnagrinėjimo laikas
Personalo kompetencija, personalo 
įsitraukimas

Sugaištas laikas

antriniai veiksniai
Personalo požiūris
Darbo valandos

gerosios patirties pavYZdYs. 
pasitenkinimo veiksnių analizė (prancūzija)

„Ruošiuosi į pensiją“                                  „Netekau darbo“
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• Administracinėms procedūroms skiriamas  laikas (apsilankymai, laukimo laikas, dar-
bo valandos) turi daug neigiamos reikšmės ir įprastai priskiriamas prie bazinių.

• Prašymo išnagrinėjimo laikas dažnai yra pagrindinis elementas, nors ir rečiau, negu 
pranešimas apie prašymo išnagrinėjimo laiką.

• Personalo požiūris ir kompetencija (pasitikėjimas vartotoju, asmeninis dalyvavimas 
ir įgūdžiai) yra elementai, dažnai turintys stiprinamąjį poveikį.

• Priešingai, nei galima manyti, iniciatyvumas yra ne stiprinamasis elementas, o pa-
grindinis veiksnys.

Su pagrindiniais gyvenimo įvykiais susijusių paslaugų nagrinėjimas yra labai naudingas, 
nes padeda atskleisti problemas, susijusias su paslaugomis, už kurių teikimą yra atsakin-
gos kelios įstaigos. Tai  padeda suderinti atskirų įstaigų veiklą paslaugų teikimo procese, 
suteikiant joms platesnį požiūrį į paslaugos teikimą ir pagrindinius jo orientyrus. Kita 
vertus, tai nėra kasdienės veiklos priemonė dirbant.

3.4 Kitų informacijos šaltinių panaudojimas

Analizuojant pagrindinius veiksnius galima nustatyti paslaugų tobulinimo prioritetus, 
tačiau vien šios informacijos nepakanka siekiant pasirengti pertvarkyti konkrečios pa-
slaugos teikimą. Svarbu tyrimo rezultatus įvertinti kitos organizacijoje turimos infor-
macijos (administravimo duomenų, vartotojus aptarnaujančių darbuotojų nuomonės) 
kontekste. Tam tikrais atvejais gali prireikti ir kokybinio tyrimo. Pavyzdžiui, apklausos 
metu galite nustatyti, kad pagrindinis nepasitenkinimo veiksnys yra sudėtingas blan-
ko užpildymas, tačiau  siekiant sužinoti, kas konkrečiai vartotojui yra sudėtinga pildant 
blanką, būtinas kokybinis tyrimas. Be šios informacijos negalite planuoti paslaugos 
tobulinimo veiksmų. Pakartotinių kokybinių interviu atlikimas su vartotojais, pranešu-
siais apie problemas apklausos metu, arba paslauga labai patenkintais asmenimis yra 
efektyvus metodas, nes galima išsamiau ištirti tam tikras apklausos metu  nurodytas 
vartotojų pasitenkinimo arba nepasitenkinimo sritis.

Kalbant apie tai, kokius tobulinimo veiksmus parinkti atlikus vertinimą, labai svarbu 
atskirti priežastis nuo pasekmių. 

pasitenkinimo 
lygmuo

vidinis 
organizacijos 

lygmuo

Kriterijai

Priežastis

Kriterijai

Kriterijai

Priežastis

Priežastis
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gerosios patirties pavYZdYs. 
pasitenkinimo vertinimas nacionalinėje įdarbinimo tarnyboje (vengrija)

Vengrijos Nacionalinė įdarbinimo tarnyba skatina  užimtumo galimybes, aptarnauja bedarbius, 
stengiasi, kad asmenys kuo trumpiau būtų be darbo. Įdarbinimo tarnybą sudaro trys lygmenys: 
170 vietinių biurų (organizacinis lygmuo), 7 regioniniai centrai (koordinacinis lygmuo) ir nacio-
nalinis (strateginis). Pusėje vietinių biurų ir visuose regioniniuose centruose įdiegtos į partnerius 
orientuotos kokybės valdymo programos. 

Matuojant suinteresuotų asmenų (partnerių) pasitenkinimą, tarnyba juos skirsto į 3 grupes: 
a) tarnybos darbuotojus (personalas), b) darbdavius, c) paslaugų vartotojus (bedarbius arba 
darbo ieškančius asmenis). Pasitenkinimas vertinamas apskaičiuojant bendrą Partnerių pasi-
tenkinimo indeksą (P).  Šį indeksą sudaro darbuotojų (30 proc.), darbdavių (30 proc.), metinės 
paslaugų vartotojų (30 proc.) ir ketvirčio paslaugų vartotojų (10 proc.) apklausų rezultatai.  

Paslaugų vartotojų apklausos kasmet apima virš 300 tūkst. respondentų, jie suskirstomi pa-
gal lytį, amžių, išsilavinimą ir kreipimosi pobūdį. Darbdaviai suskirstomi pagal įmonių dydį ir 
sektorių. Gauti duomenys vertinami trijuose lygmenyse:  vietinių biurų, regioninių centrų ir 
nacionaliniu lygmeniu. 

Tyrimo rezultatai viešinami įvairiais būdais. 

Įvertinus tyrimų rezultatus, inicijuojami konkretūs paslaugų kokybės tobulinimo veiksmai, juos 
įtraukiant į kiekvieno organizacijos lygmens veiklos planus. Organizacijos kokybės valdymo pla-
nus rengia kokybės vystymo grupės ir tvirtina įstaigos vadovas. Metų (ciklo) pabaigoje įstaigos 
vadovas įvertina, ar pavyko įvykdyti numatytus uždavinius, o vykdant planus, sukauptą patirtį 
panaudoja kitų metų uždaviniams nustatyti.

3.5 Tyrimo duomenų rinkimas organizacijoje

Vartotojų pasitenkinimo lygio tyrimo duomenys turi būti renkami atsižvelgiant į in-
dividualius suinteresuotų šalių poreikius. Todėl už  tyrimo atlikimą atsakingi asmenys 
turi pasirinkti reikiamą klausimyno detalizavimo lygį, suinteresuotoms šalims priimti-
ną komunikavimo formą ir informacijos rinkimo periodiškumą.
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4 dalis: iMKitės veiKsMų

 Tobulinimo planavimas
Nustačius pagrindinius pasitenkinimą paslauga lemiančius veiksnius, galima įvertinti 
paslaugos tobulinimo potencialą. Šio proceso pradžioje pagrindinis dėmesys dažnai 
skiriamas nepasitenkinimo veiksniams, siekiant sumažinti jų poveikį iki priimtino ly-
gio. Taip pat daugelis organizacijų vis labiau suinteresuotos suprasti neturinčių aiškiai 
išreikštos nuomonės, t. y. pakankamai patenkintų paslauga vartotojų, kartais suda-
rančių iki 40 proc. respondentų, patirtį. Tiriant dažnai išaiškėja, kad minėti paslaugų 
vartotojai taip pat patiria tam tikrų problemų paslaugos teikimo proceso metu. 

4.1. Tobulinimo veiksmų  pobūdis 

Tobulinimo veiksmus galima suskirstyti į 2 kategorijas.  Pirmąjai kategorijai priskirtini 
tobulinimo veiksmai, kuriais siekiama sumažinti vartotojų nepasitenkinimą paslaugos 
teikimo procedūromis arba procesu. Šiais tobulinimo veiksmais organizacijos siekia su-
paprastinti,  pertvarkyti paslaugų teikimo procesus, pritaikyti  efektyvesnius, naujesnius 
paslaugos (-ų) teikimo būdus. Antrajai kategorijai priskirtini tobulinimo veiksmai, nu-
kreipti į darbuotojų aptarnavimo kokybės didinimą ir kvalifikacijos tobulinimą. 

nepasitenkinimas 
procedūromis, paslaugos 

suteikimo trukme, 
savalaikiškumu, 

prieinamumu ir t. t.

nepasitenkinimas 
darbuotojais, 
aptarnavimu

procedūrų tobulinimas, 
procesų pertvarkymas, 
informacijos kanalų valdymas 
ir kontrolė, biurokratizmo 
sumažinimas, supaprastinimas

elgesio kodeksas, įgūdžių 
ir kompetencijų vystymas, 
santykių su vartotojais 
valdymas
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gerosios patirties pavYZdYs. 
„parodyk savo veidą“ (italija)  

2009 m. Italijos Inovacijų ir viešojo administravimo ministerija pradėjo vykdyti projektą 
„Parodyk savo veidą“. Projekto pagrindinė idėja – piliečiai (vartotojai) vertina viešojo admi-
nistravimo institucijų ir įstaigų teikiamas paslaugas naudodami piktogramas (t. y. emocijas 
išreiškiančius spalvotus simbolius). 

Vartotojams pasirinkus raudoną piktogramą (neigiamas įvertinimas), kitame etape prašoma 
pasirinkti vieną iš keturių nurodytų nepasitenkinimo paslauga priežasčių: laukimo laikas, 
būtinybė ateiti į įstaigą dar kartą, darbuotojų kompetencijos (gebėjimų) stoka, o neigiamas 
atsakymas. Identiškas būdas naudojamas ir internetinėms vartotojų pasitenkinimo apklau-
soms, o telefonu apklausiamiems vartotojams siūloma savo nuomonę išreikšti spaudžiant 
telefono klaviatūros mygtukus. 

Piktogramų naudojimas tinka įvertinti vartotojų pasitenkinimą tomis paslaugomis, kurios 
vartotojui suteikiamos vieno apsilankymo įstaigoje metu, o vartotojo ir paslaugos teikėjo 
santykiai yra nesudėtingi ir neintensyvūs. Tačiau šis metodas netinka toms paslaugoms,  už 
kurių teikimą yra atsakingos kelios įstaigos. 

Naudojant šį metodą informacijos rinkimas yra gan paprastas, o gauti rezultatai gali būti pa-
naudojami įvairiais tikslais: siekiant išsiaiškinti, kaip vartotojai suvokia kokybę, kaip vertina 
paslaugos teikimo patobulinimą, taip pat skatinant vartotojų dalyvavimą paslaugų tobulini-
mo procese ir didinant visuomenės informavimą. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2009 m. kovo mėn. – 2011 m. spalio mėn.) vartotojų pa-
sitenkimo tyrimus, panaudojant piktogramas,  vykdė 668 įstaigos ir 2 775  paslaugų teikimo 
telefonu ir internetu įstaigos. Per  ši laiką daugiau kaip 10 mln. vartotojų  tokiu būdu įvertino 
teikiamas paslaugas.

2009 m. kovo mėn. – 2010 m. balandžio mėn. buvo vykdomas tyrimas, kaip vartotojai ir įs-
taigos vertina šį pasitenkinimo vertinimo būdą.  Tyrimo metu vartotojai palankiai įvertino 
galimybę dalyvauti paslaugų tobulinimo procese ir patvirtino, kad balsavimo sistema yra 
naudotis. Daugiau nei pusė įstaigų informavo, kad įgyvendinus paslaugų tobulinimo inicia-
tyvas, vartotojų nuomonė apie teikiamas paslaugas pasikeitė į teigiamą pusę. 

Sprendžiant, į kokių pasitenkinimo veiksnių pagerinimą reikia nukreipti konkrečius 
tobulinimo veiksmus, svarbu apsvarstyti, kokį poveikį jie apskritai turės  vartotojų pa-
sitenkinimui. Svarbu įvertinti šiuos aspektus:
• veiksnio pakeitimo poveikį vartotojo elgesiui (pavyzdžiui, nuolatinis vartotojų in-

formavimas gali sumažinti gaunamų užklausų skaičių; pasitenkinimo sveikatos 
paslaugomis  padidėjimas gali paskatinti dalyvavimą sveikatos profi laktikos ak-
cijose);

• veiksnio pakeitimo poveikį kitiems analizuojamiems veiksniams (pavyzdžiui, suma-
žėjus užklausų skaičiui, tikėtina, kad sutrumpės atsakymo į užklausą pateikimo 
laikas; dėl aktyvesnio vartotojų dalyvavimo sveikatos profi laktikos akcijoje gali 
paaiškėti personalo nesugebėjimas laiku aptarnauti visų norinčiųjų);

• ko prireiks siekiant pakeisti veiksnį (pavyzdžiui, ar yra proceso trūkumų, kuriuos 
galima palyginti greitai ištaisyti, ar veiksniui poveikį daro neigiamas suvokimas, 
kuriam pakeisti prireiks laiko);

• ar  įmanoma pakeisti paslaugos teikimą (pavyzdžiui, imtis taupymo priemonių) be 
neigiamo poveikio vartotojo pasitenkinimui.
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Prancūzijos atvejis (žr. paveikslą žemiau) iliustruoja, kaip pereiti nuo vertinimo prie to-
bulinimo veiksmų. Siekiant patobulinti paslaugos kokybę, reikia išklausyti vartotojus 
ir atlikti apklausas apie pasitenkinimą. Tačiau ką reikia daryti su apklausų rezultatais? 
Ką reiškia 70 arba 80 proc. pasitenkinimo lygis? Kaip pereiti nuo pasitenkinimo verti-
nimo prie veiksmų plano sudarymo? Kokių priemonių poveikis bus reikšmingiausias? 
Ko reikia imtis pirmiausiai ir kokių priemonių kombinaciją pasirinkti? Kaip numatyti šių 
priemonių įgyvendinimo padarinius vartotojų pasitenkinimui? Šie klausimai yra ypač 
svarbūs esant ekonominei krizei ir nepakankamam valstybės biudžetui. Atlikus ap-
klausą apie pasitenkinimą, naudojantis antrine statistine analize (paremta Bajeso tin-
klu) galima  ne tik sužinoti, kas įvertinta teigiamai, o kas neigiamai, bet ir gauti gilesnių 
žinių apie vartotojų pasitenkimą. Bajeso tinklai  leidžia: 
a) ištirti sąsajas tarp įvairių pasitenkinimą lemiančių veiksnių ir nustatyti šių sąsajų 
struktūrą; 
b) numatyti, kokie paslaugų tobulinimo veiksmai galėtų duoti didžiausią poveikį var-
totojų pasitenkinimui.

Kaip suvokiamas pasitenkinimas  
Naudojantis metodu galima atsakyti į klausimą, kokios yra vartotojų suvokimo apie 
paslaugą dedamosios. Grafinis vartotojo suvokimo apie paslaugą atvaizdavimas pa-
deda nustatyti priežastinius ryšius tarp atskirų vartotojų suvokimo apie paslaugą de-
damųjų ir taip pat sugrupuoti vienarūšes dedamąsias.

informacija

informacijos 
nuoseklumas

laukimo laikas                      darbo valandos

instrukcijos 

laiko 
aspektas

pasitikėjimas pareiškėju personalo mandagumas

tarpasmeninio 
bendravimo 
įgūdžiai

prašymo registravimas

dokumentų sąrašų 
patikimumas

informacija 
apie prašymo 
apdorojimo 
laiką

personalo 
įsitraukimas

Kompetencija

suasmeninta 
informacija

informacijos 
prieinamumas bendras 

pasiten-
kinimas

prašymo 
apdorojimo 
laikas

stebėjimas

personalo 
kompetencija

pasiekiamumas – 
kelionės, skambučiai

preliminarios 
instrukcijos

iniciatyvumas

procesas

gerosios patirties pavYZdYs. 
vartotojų pasitenkinimo veiksnių išeinant į pensiją tyrimas (prancūzija)
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Šiuo atveju bendras pasitenkinimas stipriai susijęs su reikamos informacijos apie tai, ko-
kių veiksmų reikia imtis norint gauti paslaugą, gavimu ir prašymo apdorojimo laiku.

Geriausio paslaugos tobulinimo scenarijaus numatymas
Norint pagerinti vartotojo pasitenkinimą paslaugomis, galimos dvi strategijos: padi-
dinti patenkintų žmonių skaičių arba sumažinti nepatenkintų žmonių skaičių. Konkre-
čios strategijos pasirinkimas priklauso nuo pasitenkinimo duomenų pasiskirstymo. 
Trečia strategija – tai nepatenkintų asmenų pavertimas patenkintais. 

gerosios patirties pavYZdYs. (prancūzija)

1. nepasitenkinimo
 mažinimas

2. tobulumo 
pasiekimas

nepatenkinti
19%

patenkinti
42%

neutralūs
36%

nepatenkinti
19%

patenkinti
42%

neutralūs
36%

Šio metodo privalumas yra tas, kad vertiname pasitenkinimo kriterijaus pakeitimo po-
veikį tiek bendram vartotojų pasitenkinimui, tiek visiems kitiems pasitenkinimo krite-
rijams. Tokiu būdu galime nustatyti optimalų paslaugų tobulinimo scenarijų.
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Nepasitenkinimo mažinimas, trys geriausi  scenarijai:

Didindami veiksmų sekos, reikalingos paslaugai gauti, aiškumą ir gerindami vartotojų 
informavimą apie paslaugos teikimo procesą, galime sumažinti nepatenkintų vartoto-
jų skaičių nuo 19,6 proc. iki 16,1 proc. (2 scenarijus).

1 scenarijus                                                                               2 scenarijus                                                               3 scenarijus

19,6% nepatenkintų                                                19,6% nepatenkintų                                 19,6% nepatenkintų

didesnis 
nuoseklumas 
tarp skirtingų 
informacijos šaltinių 

veiksmų sekos paslau-
gai gauti išaiškinimas

17,1% nepatenkintų                                                 17,3% nepatenkintų paprastesnė 
prieiga prie 
informacijos

geresnė prieiga 
prie informacijos

informavimas apie 
paslaugos teikimo 
procesą

nepasitenkinimas: –3,7 balo nepasitenkinimas: –3,5 balo nepasitenkinimas: –2,4 balo

stiprinamieji veiksniai: +1,7 balo stiprinamieji veiksniai: +1,9 balo stiprinamieji veiksniai: +1,5 balo

15,9% 
nepatenkintų 

16,1% 
nepatenkintų 

17,2% 
nepatenkintų

Tobulumo siekimas, trys geriausi  scenarijai:

4 scenarijus                                                                                 5 scenarijus                                                                       6 scenarijus

nepasitenkinimas: –2,3 balo            nepasitenkinimas: –1,9 balo                                  nepasitenkinimas: =*

stiprinamieji veiksniai: +2,8 balo              stiprinamieji veiksniai: +1,6 balo                                    stiprinamieji veiksniai: +1,5 balo

45,1% patenkintų                                             43,9% patenkintų                                                         43,8% patenkintų

aktyvesnis personalo 
dalyvavimas ir 
suinteresuotumas 

trumpesnis 
prašymo 
išnagrinėjimo 
laikas

trumpesnis prašymo 
išnagrinėjimo laikas

44,1% patenkintų

veiksmų sekos 
paslaugai gauti 
išaiškinimas 

42,3% patenkintų                                           42,3% patenkintų                                                             42,3% patenkintų

* < 0,5 balo
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abi strategijos, tiek mažinanti 
nepasitenkinimą, tiek  kurianti 

stiprinančius pasitenkinimą 
veiksnius, yra galimos, 

atsižvelgiant į pasitenkinimo/
nepasitenkinimo  paslauga 

pasiskirstymą

statistiniu požiūriu 
geriausi yra 1, 2 ir 

4 scenarijai
visų scenarijų 
įgyvendinimo 

kaštai 
(finansiniai ir 

organizaciniai)
skiriasi 

Kontekstas
st

at
is

tin
is

 p
ož

iū
ri

s

Įg
yvendin

im
as

Apsispręsti dėl geriausio  scenarijaus galima apsvarsčius tris aspektus:
1. vartotojo pasitenkinimo kontekstą (poreikis padidinti pasitenkinimą ir (arba) ma-

žinti nepasitenkinimą);
2. statistinės analizės rezultatus;
3. scenarijų įgyvendinimo kaštus (2 scenarijų paprasčiau įgyvendinti negu 1, o nepa-

sitenkinimo mažėjimas abiem atvejais yra vienodas).

gerosios patirties pavYZdYs. (italija)

Kaip jau buvo aptarta anksčiau (žr. 1 Italijos pavyzdį, p. 46), bendradarbiaujant Italijos Viešo-
jo valdymo ir inovacijų departamentui ir ne pelno siekiančiai organizacijai Cittadinanzattiva  
vyko akcija,  kurios metu  piliečiai galėjo įvertinti vietos lygmens paslaugų teikimą Pietų Itali-
joje. Eksperimento metu ir piliečiai, ir vietos valdžios atstovai teigiamai įvertino asociacijų in-
dėlį tvarkant vietos reikalus. Vietos valdžios institucijų  darbuotojai šį eksperimentą įvertino 
ne tik kaip gerą būdą patobulinti paslaugų teikimą, bet ir kaip galimybę didinti pilietiškumą.

Vietos valdžios įstaigos, nors ir stokodamos laiko bei išteklių  vykdyti piliečių pasitenkinimo 
paslaugomis tyrimus, išreiškė susidomėjimą šiuo eksperimentu ir norą įgyvendinti konkre-
čius paslaugų patobulinimus, kurių poreikis išaiškėjo  eksperimento metu.

Piliečiai savo ruožtu taip pat išreiškė norą, kad būtų imtasi konkrečių paslaugų patobulinimo 
darbų ir užtikrintas grįžtamasis ryšys apie nuveiktus darbus. Kadangi dabartinės finansinės 
krizės sąlygomis vietinės valdžios įstaigos negali pašalinti visų piliečių vertintojų nustatytų 
problemų ar „užlopyti visų skylių“, vienas iš galimų būdų užtikrinti ilgalaikį paslaugų kokybės 
tobulinimą yra susitarimas dėl chartijos, kurioje būtų nustatyti abiejų šalių, t. y. piliečių ir 
vietos valdžios institucijų įsipareigojimai, sudarymo. 

Siekiant užtikrinti vertinimo rezultatų panaudojimą, vietos savivaldos tarybų nariai pasiūlė, 
kad būtų tikslinga pasitenkinimo vertinimą įtraukti į strateginio planavimo procesą. Tokiu 
būdu vertinimo rezultatais būtų galima remtis nustatant vietos savivaldos strateginius tikslus. 
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4.2. Tobulėjimo organizacinės galimybės

Nustačius reikiamus paslaugų tobulinimo veiksmus, svarbu užtikrinti visų suinteresuo-
tų šalių (tiek esančių organizacijos viduje, tiek ir išorėje) dalyvavimą pokyčių procese 
ir vadovų pasiruošimą prireikus priimti sudėtingus sprendimus. Daugelis organizacijų 
didesnės orientacijos į vartotojus siekia mechaninėmis priemonėmis, tačiau pamiršta 
apie organizacinės kultūros plėtojimą. Tai apriboja galimybes įgyvendinti struktūri-
nius pokyčius organizacijoje ir kartu pakelti vartotojų pasitenkinimo teikiamomis pas-
laugomis lygį.

Daugeliu atvejų organizacijoje už tam tikrą veiklos sritį yra atsakingas vienas asmuo 
arba nedidelė asmenų grupė. Dėl to kyla pavojus, kad tam tikrų tobulinimo veiksmų 
atlikimas taps savitiksliu ir mechaniniu procesu bei neprisidės prie geresnių visos or-
ganizacijos veiklos rezultatų. Jei organizacijoje vyraujantis uždaras, į procesus ir pro-
duktą orientuotas požiūris netaps atviras piliečių (vartotojų) poreikiams, didesnių po-
kyčių tikėtis neverta. Tokiu atveju tobulinimo priemonės bus naudingos tik vidiniams 
tikslams, o darbuotojų bei vadovų požiūris į piliečius (vartotojus) nepasikeis. Todėl va-
dovai, siekiantys kurti organizaciją, besivadovaujančią piliečių (vartotojų) poreikiais, 
turi suvokti būtinybę ugdyti personalą, plėtoti  vidinę bei išorinę komunikaciją. Savo 
poreikiais besivadovaujančios (kad ir aktyvios) organizacijos įvaizdis turi būti pakeis-
tas į išorės poreikius orientuotos ir atviros bei aktyvios organizacijos įvaizdį.

Mechaninis orientavimasis 
į vartotojus 

emocinis orientavimasis
į vartotojus

instrumentais / priemonėmis
struktūromis
procedūromis, taisyklėmis
raštu
Materialiai
biurokratija
vartotojas = objektas
teisėtai 

Kultūra, lūkesčiais
emocijomis, nuoširdumu
prioritetais
pavyzdžiais
palankiomis žmonėms 
taisyklėmis
drąsa rizikuoti 
Įgaliojimų suteikimu 
darbuotojams
valdymu pagal pavyzdį

paprasta organizuoti pasitel-
kiant darbuotojus ir vadovus

sudėtinga organizuoti, 
reikia kiekvieno darbuotojo indėlio
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gerosios patirties pavYZdYs. 
tobulos paslaugos teikimo iniciatyva (jungtinė Karalystė) 

2008 m. buvo pradėta vykdyti Tobulos paslaugos teikimo iniciatyva, kuria siekiama užti-
krinti, kad  piliečiams būtų teikiamos  kokybiškos paslaugos, o jų poreikiai visada išliktų 
paslaugų tobulinimo iniciatyvų centre. Siekiant šių tikslų, sukurta praktinė priemonė, pa-
dedanti integruoti į vartotoją orientuotus pokyčius institucijų veikloje. 

Šios priemonės pagrindas – Tobulos paslaugos teikimo standartas, kurį pasitelkus anali-
zuojamos vartotojų požiūriu pripažintos prioritetinėmis paslaugų teikimo sritys. Organiza-
cijos, siekiančios gauti minėtą standartą, turi atitikti šiuos kriterijus:  
1. Vartotojų poreikių suvokimas

Gebėjimas identifikuoti organizacijos teikiamų paslaugų vartotojus, išsiaiškinti jų po-
reikius ir įvertinti su paslaugų teikimu susijusius organizacijos veiklos rezultatus. Tai 
susiję ne tik su informacijos rinkimu, bet ir gebėjimu ja pasinaudoti. 

2. Organizacijos kultūra
Gebėjimas įdiegti ir puoselėti į vartotoją orientuotą kultūrą. Siekiant įgyvendinti šį kri-
terijų, būtinas visos organizacijos įsipareigojimas – nuo vadovų iki piliečius aptarnau-
jančių kontaktinių darbuotojų.

3. Informacijos išsamumas ir prieinamumas 
Vartotojams skirta informacija turi būti tiksli ir išsami, o jos pateikimo būdas – prieina-
mas ir patogus.

4. Informacijos pateikimas
Organizacijos sėkmę gali lemti tai, kaip vykdoma veikla, kokie veiklos rezultatai pa-
siekia vartotoją ir kaip sprendžiamos iškilusios problemos. Vartotojų požiūris į teikia-
mas paslaugas yra toks pat svarbus, kaip ir kitų veiklos rodiklių, kuriuos organizacija 
naudoja vertinant savo veiklą, pasiekimas. Todėl tinkamas organizacijos darbuotojų 
reagavimas į vartotojų komentarus, atsiliepimus ir skundus, vartotojų skatinimas pa-
reikšti nuomonę apie organizacijos veiklą gali sėkmingai prisidėti prie organizacijos 
veiklos nedidelių patobulinimų. 

5. Terminų laikymasis ir paslaugų kokybė 
Paslaugos suteikimo greitis ir nustatytų terminų laikymasis turi didelę įtaką vartoto-
jų pasitenkinimui. Tačiau dėl greito paslaugos suteikimo turi nenukentėti paslaugos 
kokybė. 

Išsami informacija apie Tobulos paslaugos teikimo iniciatyvą skelbiama interneto tinklala-
pyje adresu www.cse.cabinetoffice.gov.uk. 

Vartotojų paslaugų tobulinimo planas taikomas trimis skirtingais lygmenimis: 
1. Kaip nuolatinio tobulėjimo paskata. Ji sudaro galimybę organizacijoms, pasinaudojus 

elektroninėmis įsivertinimo priemonėmis, pačioms įvertinti savo gebėjimus, susijusius 
su į vartotoją orientuotu paslaugų teikimu, tobulėjimo reikalaujančių sričių ir metodų 
identifikavimu. 

2. Kaip įgūdžių tobulinimo priemonė. Ji leidžia organizacijos nariams ir jų komandoms iš-
tirti, įgyti ir ugdyti naujus, su vartotojų aptarnavimu ir jų įtraukimu į paslaugų teikimo 
procesą susijusius įgūdžius. 

3. Kaip nepriklausomas pasiekimų vertinimas. Jis leidžia organizacijoms siekti oficialaus akre-
ditavimo pagal Tobulos paslaugos teikimo standartą, pademonstruoti savo kompeten-
ciją, nustatyti svarbiausias, tobulėjimo reikalaujančias sritis ir pažymėti savo sėkmę.
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Čia pateikiame pavyzdį, paimtą iš Tobulos paslaugos teikimo standarto (angl. Customer 
Service Excellence Standard) leidinio, kuriame aprašomas antras kriterijus – Organizaci-
jos kultūra.81Šis kriterijus yra susijęs su organizacijos orientavimusi į vartotojų poreikius, 
siekiant teikti puikią paslaugą visiems vartotojams. Taip pat pateikiami du pagrindiniai 
veiksniai, susiję su personalo elgesiu – profesionalumas ir teigiamas požiūris.

8 Ministrų kabineto kanceliarija (2008), Customer Service excellence Standard, 8-9 p. – (anglų k.)

2 kriterijus. organizacijos kultūra

2.1. vadovavimas, politika ir kultūra
elementas rekomendacijos

2.1.1 Organizacija įsipareigoja, 
kad vartotojai bus paslaugos 
teikimo centre, ir vadovybė 
aktyviai rems juos.

• Organizacijos vizija ir vertybės.
• Pavyzdžiai, kaip organizacijos vadovybė 

pripažįsta orientavimosi į vartotojo poreikių 
tenkinimo svarbą ir aktyviai skatina organizacijos 
darbuotojų supratimą apie vartotojus.

2.1.2 Organizacija naudoja 
informaciją apie vartotojus, 
formuodama politiką ir 
strategiją bei nustatydama 
paslaugos tobulinimo 
prioritetus.

•  Vartotojų ir personalo nuomonė apie tai, kaip 
žinios apie vartotojų grupes formuoja politiką.

• Pavyzdžiai, kaip informacija apie vartotojus 
formuoja politiką ir kokią įtaką tai daro paslaugų 
planavimui.

2.1.3 Organizacijos politika ir 
procedūros orientuotos į tai, 
kad vartotojai tikėtųsi  gauti 
puikią paslaugą.

• Rūpinimasis vartotojais, lygios teisės, neįgalumo 
įvertinimas bei kiti aptarnavimo ir procedūrų 
elementai, susiję su tinkamu darbuotojų elgesiu.

• Vartotojai informuojami apie tai, kas jiems 
teisėtai priklauso.

2.1.4 Organizacija užtikrina, kad su 
visais vartotojais ir vartotojų 
grupėmis būtų elgiamasi 
tinkamai ir tai patvirtina 
grįžtamosios informacijos bei 
vartotojų patirties įvertinimas.

• Slaptųjų pirkimų rezultatai (kai kuriais atvejais).
• Vartotojų ir personalo pranešimai bei kita 

grįžtamoji informacija.

2.1.5 Organizacija saugo vartotojų 
privatumą tiek tiesioginiuose 
santykiuose, tiek teikdama bei 
kaupdama informaciją apie 
juos.

• Procedūros, užtikrinančios vartotojų privatumo 
apsaugą, įskaitant saugių informacinių sistemų 
naudojimą ir vartotojų tapatybės patikrinimą.

• Duomenų apsaugos politika ir instrukcijos šiuo 
klausimu.

2.1.6 Organizacija įgalioja ir skatina 
visus darbuotojus vystyti orien-
tavimosi į vartotojų poreikius 
kultūrą. 

• Vartotojų ir personalo pranešimai apie 
dalyvavimą ir įgaliojimus.

• Personalui skirti elgesio ir procedūrų vadovai.
• Pavyzdžiai, kaip organizacija skatina 

orientavimąsi į vartotojų poreikius.
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2.2. personalo profesionalumas ir teigiamas požiūris
elementas rekomendacijos

2.2.1 Organizacija rodo savo įsipareigojimą 
vystyti ir taikyti į vartotojų poreikius 
orientuotas paslaugas personalo 
atrankos, mokymų ir kvalifikacijos 
kėlimo priemonėmis.

• Pareiginės instrukcijos ir personalo atrankos 
procedūros.

• Informacija apie darbuotojų mokymus ir 
tobulėjimo galimybes.

2.2.2 Organizacijos personalas yra 
mandagus ir draugiškas vartotojams 
bei supranta jų poreikius.

• Paslaugų teikimo ir vartotojų aptarnavimo  
metodikos.

• Slaptųjų pirkimų (tam tikrais atvejais) bei 
vidaus kontrolės rezultatai. 

• Vartotojų nuomonė bei kita grįžtamoji 
informacija, įskaitant atskirų darbuotojų 
pastabas apie paslaugas.

2.2.3 Organizacijos prioritetas – 
orientavimasis į vartotojų poreikius 
visais lygiais, individualūs ir bendri 
įsipareigojimai šiuo klausimu 
vertinami naudojant veiklos valdymo 
sistemą.

• Pavyzdžiai, kaip vartotojų pateikta 
grįžtamoji informacija siejama su personalo 
vertinimu.

• Pateiktos personalo skatinimo schemos 
(tinkamais atvejais).

2.2.4 Organizacija gali parodyti, kaip 
su vartotojais tiesiogiai dirbančio 
personalo sukaupta informacija 
ir patirtis naudojama formuojant 
vidinius procesus, vystant politiką ir 
planuojant paslaugą.

• Būdai, kaip personalas gali pranešti savo 
nuomonę ir kaip ta informacija naudojama.

• Informacija apie tai, kas patobulinta 
panaudojus personalo grįžtamąją 
informaciją.

• Pavyzdžiai, kaip organizacija patobulino 
vidinę informacijos apie vartotojus sklaidą.

2.2.5 Organizacija vertina personalo 
indėlį teikiant į vartotojus 
besiorientuojančią paslaugą, ir 
tai, kaip vadovybės, vadybininkų 
bei darbuotojų elgesys atitinka šį 
įvertinimą.

• Pavyzdžiai, kaip organizacija vertina 
paslaugą teikiantį personalą, skatindama 
pavienių darbuotojų ir darbuotojų grupių 
indėlį.

• Įrodymai, kad paslaugos, orientuotos 
į vartotojų poreikius, teikimas yra 
prioritetinis visuose organizacijos lygiuose, 
nuo pirmojo lygmens (su vartotojais 
kontaktuojančio personalo) iki vadovybės, 
įskaitant tarpines grandis.
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5 dalis: ĮgYvendiniMas ir stebėjiMas

Ar pasieksime tvarių rezultatų?
Paslaugos pertvarkymas taikant vartotojų pasitenkinimo vertinimo priemones yra tęs-
tinis, o ne vienkartinis procesas.  Apklausos turi būti nuolat atnaujinamos, todėl dau-
gelis vartotojų pasitenkinimo vertinimo programų vykdomos reguliariai, kas kelerius 
metus, kas mėnesį arba netgi kas savaitę, priklausomai nuo paslaugos tipo arba porei-
kių. Daugelio paslaugų atveju vartotojų pasitenkinimo vertinimą patartina vykdyti ma-
žiausiai kartą per metus. Bendrines, įprastas paslaugas teikianti organizacija, siekdama 
stebėti pažangą, gali kas savaitę atlikti paslaugų vertinimo procedūras. 

Nuoseklus vartotojų pasitenkinimo vertinimo priemonių taikymas suteikia du prana-
šumus. Visų pirma, atsiranda galimybė  palyginti gautus duomenis laike. Tai leidžia 
geriau suprasti, kaip tam tikri veiksniai ir pasitenkinimo priežastys, kurios nebuvo 
apklausos dalis (pavyzdžiui, laukimo laikas, nusiskundimų skaičius), yra susijusios su 
bendru vartotojų pasitenkinimu. Galima nustatyti, kokios yra probleminės sritys bei 
kokias alternatyvias priemones reikia taikyti, siekiant pažangos. Antra, galima stebėti 
pažangą, pasiektą per trumpą ir vidutinį laikotarpį. Norint iš vartotojų pasitenkinimo 
tyrimų gauti naudingos grįžtamosios informacijos apie paslaugos tobulinimo proce-
są, svarbu suderinti vertinimo periodiškumą su paslaugos tobulinimo greičiu.

Svarbu suprasti, kad nors vartotojų pasitenkinimo vertinimas yra labai naudingas ste-
bint trumpo ir vidutinio laikotarpio pažangą, tačiau ilgalaikės pažangos jis neatspindi. 
Paprasčiausiai per ilgą laiką vartotojai pripranta prie geresnių kokybės standartų ir jų 
pasitenkinimas sumažėja. 

5.1 Standartų nustatymas, piliečių (vartotojų) chartijos92 

Piliečių (vartotojų) chartija – tai vienašalė viešojo sektoriaus organizacijos deklaracija, 
pagal kurią viešojo sektoriaus organizacija, vykdydama įstatymais ir reglamentais jai 
pavestas užduotis, įsipareigoja atitikti nustatytus ir viešai paskelbtus paslaugų teikimo 
standartus. Esminis piliečių (vartotojų) chartijų požymis – pažadas suteikti lūkesčius 
pateisinančias paslaugas. Tai apibūdinama šiais punktais:  

• į klientus orientuoti standartai; 
• komunikacija; 
• įsipareigojimai. 

9 Ši dalis paremta leidiniu „Rekomendacijos piliečių chartijoms“ (angl. Guidelines for Citizen Charters), sudarytu Nyderlanduose 
EUPAN Inovacijų teikiant viešąsias paslaugas grupės kontekste.
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gerosios patirties pavYZdYs. 
Kokybiškų paslaugų chartija (Malta) 

1999 m. Maltos Valstybės tarnyboje pradėta įgyvendinti 
Kokybiškų paslaugų chartijos iniciatyva.  Įgyvendinant šią 
iniciatyvą, už kurią atsakinga Ministro Pirmininko tarnybos 
Chartijų paramos  grupė,  viešojo administravimo instituci-
jos ir įstaigos pradėjo diegti kokybiškų paslaugų chartijas, 
kuriomis įsipareigojo atitikti konkrečius paslaugų teikimo 
standartus. Rengdamos minėtas chartijas viešojo admi-
nistravimo institucijos ir įstaigos konsultavosi su savo dar-
buotojais ir paslaugų vartotojais bei, siekdamos pagerinti 
paslaugų kokybę, atliko tam tikrus veiklos procesų  pato-
bulinimus. 

Siekiant viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms  
palengvinti šios iniciatyvos įgyvendinimą, buvo parengtas 
praktinis vadovas (Kokybiškų paslaugų chartijos vadovas – 
www.servicecharters.gov.mt). 

Pagrindinė piliečių (vartotojų) chartijos idėja – suteikti viešųjų paslaugų vartotojams 
teises. Šios teisės nėra reglamentuojamos įstatymais, tačiau gavus pažadą, tikimasi, 
kad institucija stengsis  jį įvykdyti. Suteiktos teisės skatina idėją, kad institucija  gerbia 
savo vartotoją, o tai suteikia jam tam tikro orumo santykyje su organizacija.
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gerosios patirties pavYZdYs. piliečių chartijos (rumunija)

Leidinio 3 dalyje aptarėme, kad Rumunijos Nacionalinė valstybės tarnybos agentūra kar-
tu su asociacija „Tvariosios plėtros parama“ vykdė projektą, kurio tikslas – didinti pilietinės 
visuomenės vaidmenį, vystant gerąjį valdymą ir piliečių dalyvavimą vietinio lygmens poli-
tikos formavimo procese. Dvi piliečių ir valstybės tarnautojų apklausos turėjo suteikti infor-
macijos, reikalingos parengti Piliečių chartiją ir piliečių įtraukimo į  institucines reformas ir 
sprendimų priėmimo skaidrumo didinimo gerosios praktikos skatinimo programą. 

Piliečių chartija – tai dokumentas, kurį valstybinės institucijos (įstaigos) skiria piliečiams 
(konkrečių paslaugų vartotojams), apibrėždamos sistemingas pastangas taikyti paslaugos 
standartus, nuolat piliečiams teikti informaciją ir konsultacijas, skatinti ir remti nediskri-
minuojančius paslaugų teikimo ir prieigos prie paslaugų būdus, efektyviai naudoti lėšas, 
skatinti etikos principų viešojoje politikoje diegimą ir kovoti su visomis korupcijos apraiš-
komis.

15 piliečių chartijų buvo parengtos koordinacinių grupių, kuriose dalyvavo atitinkamos ins-
titucijos ir projekto atstovai bei savanorių grupės, pastangomis.  Kiekvieną chartiją sudarė 
dvi pagrindinės dalys: a) teisės aktų, reglamentuojančių piliečių ir vietos valdžios įstaigų 
santykius, apibendrinimas; b) teikiamų paslaugų apibrėžimas, parengtas atsižvelgiant į kon-
sultacijų su valstybės tarnautojais rezultatus ir jų rekomendacijas dėl teisės aktų nuostatų 
taikymo tobulinimo bei į savanorių grupių pateiktą informaciją.

Kiekvienoje chartijoje buvo pateikiama  ši informacija:   
1. Informacija apie instituciją: misija, vizija, uždaviniai ir organizacinė schema (įskaitant 

pavaldžius padalinius);
2. Paslaugos pasiūlymas;
3. Paslaugos teikimo būdai; 
4. Klientų, piliečių, vartotojų teisės ir pareigos;
5. Kontaktinė informacija.

Kiekvienos institucijos chartija buvo viešai pakelbta viešųjų ryšių arba piliečius aptarnau-
jančių padalinių patalpose.

Chartijų dėka institucijos pradėjo labiau orientuotis į piliečių poreikius, mažiausiomis finan-
sinėmis sąnaudomis įdiegė naujovių. 

Esminis paslaugos kokybės standartas yra malonus bendravimas. Įvairiose apklausose 
nuolat pabrėžiama malonaus bendravimo su vartotojais svarba; būtent šiuo klausimu 
gaunama daugybė nusiskundimų. Svarbus piliečių chartijų tikslas – pagerinti bendra-
vimą su  vartotoju. Todėl piliečių chartija gali  nurodyti ir atitinkamas priemones, kurių 
gali imtis vartotojas („jeigu nemanote, kad elgėmės su Jumis draugiškai, prašome ne-
delsiant mus apie tai informuoti“). 

Tyrimai rodo, kad laikas taip pat svarbus vertinant paslaugų kokybę. Todėl sudarant 
standartus, svarbu įvertinti laiko aspektą. Tai gali apimti laiką, kurį klientas privalo 
laukti, kol jis bus priimtas, ir, laiką, per kurį klientas gali tikėtis sulaukti atsakymo į už-
klausą (klausimą), ir kt.  
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Itin svarbu, kad piliečių chartijos standartai būtų nukreipti į aktualius paslaugos teikimo 
aspektus. Pavyzdžiui, jei pilietis pateikia skundą organizacijai, itin svarbu, kad chartijoje 
ne tik būtų pateikiama skundų nagrinėjimo procedūra, bet ir nurodoma, kaip greitai 
skundas bus išnagrinėjamas. Todėl naudojamas toks teiginys: „Per 5 darbo dienas gau-
site pranešimą apie tai, kaip Jūsų nusiskundimas bus sprendžiamas per 4 savaites.“ 

Labai svarbu, kad chartija nebūtų per ilga, joje turi būti išvardijami tik klientams svar-
biausi standartai.  

Komunikacija 
Sudarius piliečių chartiją, būtina ją paviešinti: vartotojas turi žinoti, ko jis (ji) gali tikėtis ir 
ko jis (ji) gali reikalauti. Geras vartotojų informavimas padeda padidinti pasitenkinimą 
paslauga. 

Piliečių chartiją būtina paviešinti kaip įmanoma įvairesniais kanalais ir būdais (prie regis-
tracijos langelio, atspausdinus kopijas, internetu, autobusuose ir pan.). Skelbdami šiuos 
standartus interneto tinklalapyje, pasistenkite, kad nebūtų sudėtinga  juos surasti. Svar-
bu ne tik piliečių chartijos  turinys, bet ir  pavadinimas. Vartotojui patraukliau skamba 
pavadinimas „Kokio tipo paslaugų iš mūsų tikitės?“, o ne nuoroda į „Chartijos taikymo 
rekomendacijos“ ar „Garantijos“. 

Platinant informaciją apie piliečių chartiją, rekomenduojama  nurodyti asmenį, kuris 
pats asmeniškai prisiimtų atsakomybę už standartų įgyvendinimą. Tai gali būti institu-
cijos vadovas, meras ar tarybos narys. Tokiu būdu institucija gali parodyti, kad ji rimtai 
žiūri į savo teikiamas paslaugas, be to, padidėja institucijos įsitraukimas įgyvendinant 
piliečių chartijoje numatytus įsipareigojimus. 

Įsipareigojimai 
Piliečių chartijos esmė yra ta, kad institucija įsipareigoja įgyvendinti standartus ir aiškiai 
nurodo pasekmes, jei nesilaikoma pažado. 

Tam tikros kompensacijos (atsiprašymo laiškas ar materialinė kompensacija) suteikimas 
įtikina  vartotojus, kad institucijos požiūris į juos yra rimtas.  Kompensacijų skyrimas  

paslaugų chartijų privalumai:

• padeda organizacijoms valdyti paslaugų 
vartotojų lūkesčius;

• sukuria konsultavimosi su paslaugų 
vartotojais  sistemą;

• skatina  organizacijas įvertinti savo veiklą;
• organizacijų veikla tampa skaidresnė, 

visuomenė sužino, kokių aptarnavimo 
standartų gali tikėtis ir kaip įstaigos sugeba 
taikyti šiuos standartus;

• skatina organizacijas tobulinti veiklą, kai jos 
nesugeba užtikrinti pažadėtų standartų;

• kelia paslaugos vartotojų pasitenkinimo lygį.
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skatina ir pačią instituciją gerinti savo veiklą bei didina vadovų bei darbuotojų suinte-
resuotumą teikiamų paslaugų kokybe. 

Kam reikalinga piliečių chartija? 
Piliečių chartija  reikalinga organizacijos padaliniams, tiesiogiai aptarnaujantiems var-
totojus ir patiems vartotojams, kurie gali būti piliečiai, verslininkai, studentai, pacientai 
ar nevyriausybinės organizacijos. 

5.2. Veiklos vertinimo kriterijų ir tikslų nustatymas

Daugelio viešojo sektoriaus organizacijų administravimo kultūra orientuota į vidinius 
interesus. Piliečių chartijos priėmimas suteikia  galimybę pasikonsultuoti su paslaugos 
vartotojais. Vis dar pasitaiko, kad vienos ar kitos srities specialistai mano, jog jie geriau 
išmano savo klientų poreikius. Tačiau dažnais atvejais nustatoma, kad vartotojų lūkesčiai 
ir valstybės tarnautojų nuomonė apie vartotojų lūkesčius labai skiriasi – tai įprastai api-
būdinama kaip lūkesčių spraga. Piliečių chartijos skatina organizaciją stebėti ir vertinti 
savo veiklą, tačiau  be veiklos vertinimo sistemos jos neturi realios vertės.

Siekiant sužinoti, ar pavyko pasiekti numatytus  paslaugų tobulinimo tikslus, reikia api-
brėžti veiklos vertinimo kriterijus ir  jų reikšmes. Veiklos vertinimo kriterijaus reikšmė 
kiekybiškai parodo veiklos kriterijaus pasiekimo laipsnį per tam tikrą laikotarpį. Tai reiš-
kia, kad veiklos tikslai visada turi būti susieti su veiklos rodiklių reikšmėmis. Veiklos ro-
diklio reikšmė – tai skaičius, susietas su laikotarpiu.  Kai kurios organizacijos nesupranta 
veiklos rodiklių reikšmių apibrėžimo būtinybės esant teisės aktuose nustatytiems stan-
dartams. Iš tikrųjų, teisės normos dažnai nustato minimalius viešųjų paslaugų standar-
tus, tačiau organizacija gali nuspręsti viršyti minimalų standartą arba nepakankamai 
reglamentuotoms paslaugoms nustatyti veiklos rodiklių reikšmes, taip skatindama 
paslaugos teikimo tobulinimą.

Veiklos rodiklių reikšmes nustatyti nėra lengva. Idealu, kai veiklos rodiklių reikšmės 
yra ambicingos, t. y. skatinančios organizaciją tobulėti, ir yra realios. Pageidautina, kad 
veiklos rodiklių reikšmės būtų nustatomos lyginant skirtingus tos pačios organizacijos 
veiklos laikotarpius arba skirtingas organizacijas. 

Galimi įvairių tipų veiklos vertinimo kriterijai:

• Indėlio vertinimo kriterijai vertina išteklius, kuriais organizacija disponuoja arba pla-
nuoja įgyti siekiant tikslų. Tipiški ištekliai – personalas, infrastruktūra, lėšos ir patal-
pos. Pavyzdžiui, vienas iš tokių veiklos rodiklių pavyzdžių – darbuotojų, dalyvau-
jančių mokymuose apie paslaugų teikimą vaikams ir jaunimui, procentinė dalis. 

• Proceso vertinimo kriterijai vertina procesų, kurių metu ištekliai virsta produktais, apimtį: 
pavyzdžiui,  procentinė dalis renginių, skirtų 10–15 metų amžiaus bibliotekos lankyto-
jams.

• Produkto vertinimo kriterijai siejami su darbo rezultatais: pavyzdžiui, kiek procentų 
visų bibliotekos lankytojų sudaro 10–15 metų amžiaus jaunimas arba bibliotekoje 
esančių nemokamų interneto prieigos vietų skaičius.
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• rezultato vertinimo kriterijai  siejami su paslaugos arba programos poveikiu paslau-
gos vartotojams ir plačiajai visuomenei: pavyzdžiui, jaunų bibliotekos lankytojų pa-
sitenkinimas teikiamomis paslaugomis, miesto mokinių pažangumo pagerėjimas. 
Akivaizdu, jog rezultato vertinimo kriterijai yra ambicingiausi, lyginant su kitais kri-
terijais. Visų pirma, gali praeiti labai daug laiko, kol reikiamas poveikis bus matomas 
arba atsiras galimybė jį įvertinti. Antra, poveikiui įtakos darys kitos organizacijos ir 
aplinka. Kitaip tariant, jūsų organizacija viena negali kontroliuoti poveikio, todėl 
rezultato vertinimo kriterijai vertinami retai. Tačiau politikai, žiniasklaida ir plačioji 
visuomenė visuomet labiausiai domisi būtent rezultatais, o ne specifine informacija 
apie atskiras paslaugas. 

Prieš nustatant veiklos vertinimo kriterijus ir jų reikšmes, derėtų išsiaiškinti, ar jie tin-
kamai suformuluoti. Norint įvertinti veiklos vertinimo kriterijų tinkamumą, įprastai 
naudojami šie kriterijai: konkretumas, išmatuojamumas, pasiekiamumas, aktualumas, 
savalaikiškumas.

• Proceso vertinimo kriterijai turi būti konkretūs, t. y.  pateikti tikslų atsakymą į klausi-
mus kas bus atliekama? kas atliks? kur bus atliekama? 

• Veiklos kriterijaus išmatuojamumas reiškia, kad galima įvertinti progresą, siejamą su 
tikslo pasiekimu. Siekiant, kad veiklos vertinimo kriterijus būtų išmatuojamas, ne-
pakanka jo formuluotėje pateikti kokio nors skaičiaus. Reikia apsvarstyti, kas padės 
stebėti, įvertinti ir užfiksuoti su tikslo pasiekimu susijusį progresą. Jei nepavyksta 
progreso išreikšti kiekybiškai,  manytina, kad veiklos vertinimo kriterijus neteisingai 
suformuluotas.

gerosios patirties pavYZdYs. 
skundų ir pasiūlymų valdymas celje savivaldybėje (slovėnija)

Kasdienėje veikloje visos valstybinės institucijos susiduria su teisės aktuose nereglamentuotais 
klausimais. Nors šie klausimai nėra oficialūs, jų svarba išryškėja  viešojo administravimo insti-
tucijų ir įstaigų bei jų teikiamų paslaugų vartotojų santykiuose. Slovėnijos Celje savivaldybėje 
šias komunikacijos su vietos gyventojais problemas sprendžia naudodama „Servis 48“.

Pastaraisiais metais Celje savivaldybės institucijų ir įstaigų komunikacija su vietos gyvento-
jais buvo chaotiška ir neorganizuota. Dėl to kilo vietos gyventojų nepasitenkinimas ir susidarė 
įspūdis, kad savivaldybės institucijos ir įstaigos nevykdo joms deleguotų funkcijų. Atsižvelgda-
ma į tai, Celje savivaldybė nusprendė teikti plačiajai visuomenei interaktyvią, viešai prieinamą 
ir nemokamą paslaugą „Servis 48“. Visi asmenys, turintys klausimų, iniciatyvų, idėjų arba pa-
siūlymų, gali paskambinti nemokamu telefonu, atsiųsti el. laišką, palikti pasiūlymą arba klau-
simą interneto svetainėje, arba asmeniškai kreiptis į „Servis 48“ biurą, kuris per 48 valandas 
išnagrinėja su savivaldybės kompetencija susijusius klausimus ir pateikia į juos atsakymus.

Jei kažko neįmanoma padaryti per 48 valandas, tuomet parengiamas atsakymas su paaiškini-
mu ir nurodytu trūkumo pašalinimo terminu. „Servis 48“ yra naudinga paslauga, kuri skatina 
vietos gyventojų dalyvavimą kuriant geresnį ir malonesnį miesto įvaizdį bei prisideda prie 
savivaldybės administracijos veiklos skaidrumo didinimo. Paslaugos interaktyvumas leidžia 
vartotojams kontroliuoti vietos bendruomenės, savivaldybės tarnybų, viešųjų įstaigų, savi-
valdybių įmonių ir kitų viešųjų paslaugų teikėjų veiklą. 

Naujos paslaugos įdiegimas padidino vietos gyventojų pasitenkinimą Celje savivaldybės 
veik la, pagerino  jos  įvaizdį visuomenėje.  



61

Pasiekiamas veiklos vertinimo kriterijus – tai  toks rodiklis, kurį galima pasiekti per tam 
tikrą laikotarpį, neviršijant turimų priemonių, išteklių ir galimybių. Aukso vidurys būtų 
tokie veiklos rodikliai, kuriuos būtų įmanoma įgyvendinti, bet kurių pasiekimas būtų 
tam tikras iššūkis organizacijos darbuotojams.

gerosios patirties pavYZdYs. 
„de lijn“ – viešojo transporto organizatorius (belgija)

„De Lijn“ – viešojo transporto organizacija, veikianti Šiaurės Belgijoje (olandiškai kalbančia-
me regione). Tai perkančioji organizacija ir autobusų bei tramvajų keleivių vežimo įmonė tuo 
pačiu metu. Siekdama tobulinti veiklos procesus, 2006 m. „De Lijn“ pradėjo vykdyti kokybės 
monitoringą, t. y. integruotą strateginių kokybės aspektų vertinimo ir ataskaitų formavimo 
priemonę. Atliekant kokybės monitoringą, vartotojų pasitenkinimas vertinamas dviem skir-
tingais būdais: 
• kas dvejus metus atliekamos vartotojų pasitenkinimo apklausos: 3 600 vartotojų na-

muose išsamiai apklausiami apie pasitenkinimą per pastaruosius dvejus metus (strate-
ginis ilgalaikis tyrimas);

• nuolat atliekamos vartotojų pasitenkinimo apklausos: kasmet transporto priemonėse 
išplatinama 90 tūkst. anketų su klausimais apie pasitenkinimą konkrečia kelione; duo-
menys renkami visus metus (papildomas einamasis tyrimas).

Kadangi gaunami labai detalūs tyrimų rezultatai, visiems organizacijos valdymo lygmenims su-
teikiama galimybė patobulinti būtent tuos paslaugų teikimo aspektus, kurie yra svarbiausi ir ak-
tualiausi konkrečiam geografiniam regionui. Tai leidžia „De Lijn“ didinti savo pastangų ir investici-
jų poveikį vartotojų pasitenkinimui ir palyginti savo veiklos rezultatus pagal metų ketvirčius.

Kokybės stebėjimo rezultatai išplatinami visos organizacijos mastu – pradedant vairuotojais, 
technikais ir baigiant administracijos darbuotojais. 

Veiklos tobulinimo pasiūlymų svarstymas ir atskirų veiklos tobulinimo priemonių vykdy-
mas stebimas keliais būdais. Vienas  iš jų – duomenų bazės, kuriose saugomi visi pasiū-
lymai, fiksuojami visi pagal pasiūlymus atlikti veiklos patobulinimai, nurodomi atsakingi 
asmenys ir rezultatai.
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Siekiamos rodiklio reikšmės tinkamumas
Aktualumą paprasčiau apibrėžti nurodant jo nesamas, negu esamas savybes. Pavyz-
džiui, tikslas „iki 2012 m. sumažinti mirčių dėl autoįvykių valstybinės reikšmės keliuose 
skaičių 15 proc.“ nėra aktualus kai kurių valstybių municipalinei policijai, nes pastaroji 
neturi kompetencijos kontroliuoti padėties valstybinės reikšmės keliuose.

Organizacijai arba jos padaliniui aktualus vertinimo kriterijus yra toks, kurį ji gali pa-
siekti  savo kompetencijos ribose. Aktualumo (tinkamumo) laipsnis didėja, jei vertini-
mo kriterijus yra atitinkamo padalinio arba organizacijos pagrindinės veiklos sritis. 

Savalaikiškumo kriterijų atitinka tokios vertinimo kriterijų formuluotės, kuriose aiškiai 
nurodytas vertinimo kriterijaus pasiekimo terminas. 

5.3. Su kuo galima palyginti savo veiklos rezultatus?

Svarbiausias vartotojų pasitenkinimo vertinimo rezultatas yra galimybė patobulinti 
vartotojų aptarnavimą ir paslaugų teikimą, o ne veiklos vertinimo kriterijų reikšmių nus-
tatymas. Dažnai iškyla klausimas: „gerai ar blogai, kad tam tikras procentas vartotojų 
teigia, kad jie patenkinti paslauga?“ Atsakyti į šį klausimą gali padėti palyginimas:

• lyginant duomenis su ankstesnių apklausų dėl tos pačios paslaugos duomenimis;
• lyginant duomenis su kitų apklausų dėl panašių paslaugų rezultatais.

Palyginimas su ankstesniais duomenimis
Lyginant esamus duomenis su ankstesniais, galima pamatyti paslaugos arba vie-
no jos aspekto pokytį per tam tikrą laiką. Tyrimo metodas ir pagrindiniai apklausos 
klausimai turėtų išlikti tie patys, kad matytumėte, ar pokyčių dėka pagerėjo vartoto-
jų pasitenkinimas. Kadangi paslauga bus nuolatinio stebėjimo dalykas ir jos teikime 
stebėjimo metu gali įvykti tam tikrų pokyčių, kartais gali tekti atsisakyti pasenusių 
klausimų bei pradėti vertinti aktualesnes su paslauga susijusias problemas. Tokiam 
stebėjimui reikia reguliarių apklausų, be to, svarbu nerinkti duomenų per dažnai, 
kad būtų pakankamai laiko įgyvendinti pokyčius, ir per retai, kad nebūtų prarasta 
orientacija į vartotoją. Tinkamas dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir 
laiko, reikalingo pokyčiams įvykti.
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gerosios patirties pavYZdYs. 
rawicz mokesčių inspekcijos biuras (lenkija)

Modernizavimo veiksmų stebėjimas vykdomas naudojant keletą nepriklausomų me-
chanizmų:
• vartotojų aptarnavimo  padalinio darbuotojai turi reaguoti į vartotojų reiškiamus pa-

geidavimus ir pasiūlymus bei perduoti šią informaciją savo vadovams;
• atskiras darbuotojas įpareigotas užtikrinti efektyvų, produktyvų ir  atitinkantį vartotojų 

reikalavimus aptarnavimo padalinio darbą;
• reguliariai vykdomos vartotojų pasitenkinimo matavimo apklausos;
• sudaryta galimybė vartotojams palikti savo pastabas ir pasiūlymus specialioje atsiliepi-

mų dėžėje.

Gauta informacija analizuojama, prireikus – svarstoma administracijos padalinių vadovų pa-
sitarimų, vadovų ir darbuotojų susitikimų metu, skelbiama biuro interneto svetainėje, plati-
nama biuro patalpose, pristatoma per atvirų durų dienas, organizuojamas mokesčių mokė-
tojams.

2003–2007 m. Rawicz mokesčių inspekcijos biuras užfiksavo vartotojų pasitenkinimo lygio 
augimą, pasitenkinimo lygis stabilizavosi 2008–2010 m.

Palyginimas su kitomis paslaugomis
Prasminga lyginti tik panašias paslaugas. Dažniausiai nėra paprasta palyginti skirtin-
gas paslaugas, nes paslaugų pobūdis ir jomis besinaudojančių vartotojų tipai stipriai 
lemia vartotojų suvokimą. Iš esmės, visuomet egzistuoja rizika, kad obuoliai bus ly-
ginami su kriaušėmis. Pavyzdžiui, policijos įstaigos teikia panašias paslaugas, kurias 
galima palyginti, tačiau  savivaldybių paslaugos, kurios ypač priklauso nuo vietovės 
specifikos ir demografinės situacijos, ženkliai skiriasi. Yra metodų, leidžiančių analizės 
metu kontroliuoti šiuos veiksnius, tačiau naudingiausia palyginti demografiniu aspek-
tu panašių savivaldybių paslaugas. 
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gerosios patirties pavYZdYs. 
nacionalinė įdarbinimo tarnyba (vengrija)

Kaip aprašyta leidinio 3 dalyje, Vengrijos Nacionalinė įdarbinimo tarnyba įgyvendino orien-
tuotas į partnerius kokybės valdymo programas visuose savo organizacijos lygmenyse: vieti-
niuose biuruose, regioniniuose centruose ir nacionaliniu lygiu. Bendros metodikos taikymas 
leido palyginti įvairių padalinių ir darbuotojų veiklą. Atliekant palyginimą siekiama ne suskirs-
tyti padalinius į gerai ar blogai veikiančius, o suteikti galimybes kiekvienam biurui nustatyti 
savo pažangą (arba atsilikimą).

Pagrindinius rodiklius (pvz., vidutinį laukimo laiką, vidutinį prašymo apdorojimo laiką) ma-
tuoja ir stebi centrinė monitoringo sistema, ši informacija naudojama rengiant visų lygių stra-
tegines užduotis. Bendroje kompiuterinėje duomenų bazėje įrašai apie paslaugos teikimą 
(pvz.,  paslaugos suteikimo laiką, laukimo eilėje laiką) susiejami su vartotojų pasitenkinimo 
vertinimo rezultatais. Iki šiol sukaupti rezultatai rodo paslaugų teikimo parametrų nuokrypį 
skirtinguose šalies regionuose, todėl tarnyba neskuba nustatyti ir taikyti vieningų standartų 
(arba apytikslių reikšmių), teigdama, kad minėtus parametrus reikia vertinti ir interpretuoti 
tiktai kartu su atitinkamais pasitenkinimo duomenimis.

Prie duomenų bazės kiekvienas vietinio, regioninio ir nacionalinio lygmens padalinys prisijun-
gia internetu, tačiau padalinių prieigos teisės skiriasi: kiekvienas iš jų mato tiktai sau pavaldžių 
padalinių duomenis. Vadovas, matydamas kokio nors pavaldaus padalinio veiklos parametrų 
ribines reikšmes, iš karto bando išsiaiškinti atsilikimo priežastis (išteklius, infrastruktūrą, mo-
kymą, nenuoseklumą ir t. t. ) Koordinatoriai suveda tokį padalinį su pažangesniais padaliniais, 
kad pastarieji pasidalintų gerąja patirtimi. Paslaugas teikiantys vietiniai biurai gali matyti tik-
tai savo aktualius ir archyvinius duomenis.

Nacionalinė įdarbinimo tarnyba savo padaliniams leidžia patiems nusistatyti pagrindinius 
tikslus ir tobulinimosi kryptis. Apie 170 vietinių biurų įsteigtų kokybės grupių užduotis – 
rengti veiksmų planus, nurodant veiklos rodiklius. Pagal apklausų ir vartotojų pasitenkinimo 
tyrimų duomenis formuluojami organizacijos trumpalaikiai, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai 
uždaviniai. Trumpalaikiams uždaviniams įgyvendinti formuojamos kokybės grupės, joms pri-
skiriamos konkrečios užduotys. Kokybės grupių veiklą kontroliuoja regioniniai koordinatoriai, 
grupės gali dalyvauti teminiuose seminaruose, kuriuos organizuoja nacionalinio lygmens ko-
ordinatoriai.

Akivaizdu, kad Nacionalinės įdarbinimo tarnybos vykdomos vartotojų pasitenkinimo valdymo 
priemonės leidžia efektyviai tenkinti vartotojų lūkesčius. Tarnyba stengiasi ne standartizuoti 
paslaugų kokybę, o teikti kiekvieno vartotojo poreikius labiausiai atitinkančias paslaugas.

Matydami bendrus rezultatus, atsiliekantys biurai ir regioniniai centrai noriai bendradarbiau-
ja ir semiasi gerosios patirties iš kitų padalinių. Šį bendradarbiavimą skatina ir tai, kad gerosios 
patirties pavyzdžiai kaupiami, iš jų formuojami teminiai žinių bankai ir rengiamos veiklos to-
bulinimo rekomendacijos.
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gerosios patirties pavYZdYs. 
paslaugų kokybės stebėjimo departamentas (ispanija)

Paslaugų kokybės stebėjimo departamentas (toliau – departamentas), vykdy-
damas viešųjų paslaugų vertinimo visuomenėje apklausas, analizuoja piliečių 
pasitenkinimą įvairiomis viešosiomis paslaugomis, įskaitant paslaugas, susiju-
sias su socialinio aprūpinimo politikos, už kurią atsakingos regioninės ir vietos 
valdžios įstaigos, įgyvendinimu. Departamentas priskiriamas Stebėjimo de-
partamentų grupei, kurioje taip pat dalyvauja kai kurie regioniniai stebėjimo 
departamentai ir Ispanijos savivaldybių bei provincijų federacija.

Nuo 2006 m. departamentas rengia dvi kasmetines ataskaitas: Įstaigų veiklos 
bendrame kokybės kontekste stebėjimą (teikiamą Parlamentui) ir Ministerijų 
veiklos bendrame kokybės kontekste stebėjimą (teikiamą Ministrų Tarybai).

2007–2008 m. departamentas nustatė poreikį taikyti vieningą metodą, kuriuo 
būtų užtikrintas teritorinis reprezentatyvumas, leidžiantis palyginti piliečių 
pasitenkinimą decentralizuotomis viešosiomis paslaugomis (ypatingą dėmesį 
skiriant socialiniam aprūpinimui).

5.4.  Informavimas

Siekiant, kad vartotojų pasitenkinimo vertinimas turėtų realų poveikį paslaugos teiki-
mo tobulinimo procese, yra būtina vertinimo rezultatus pranešti kuo platesniam suin-
teresuotų asmenų ratui tiek organizacijos viduje, tiek ir išorėje.   

Svarbu užtikrinti, kad organizacijos darbuotojai galėtų laisvai prieiti prie tyrimo in-
formacijos ir ja pasinaudoti savo kompetencijos klausimams spręsti. Tai gali būti įgy-
vendinta intraneto pagalba. Darbuotojų informavimas apie vartotojų pasitenkinimo 
tyrimo rezultatus suteikia jiems galimybę, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, patobulinti 
paslaugos teikimą. Vartotojus aptarnaujančiam personalui būtina žinoti, kokių veiks-
mų imtis didinant vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Organizacijai, 
kurioje vartotojų pasitenkinimo tyrimas atliekamas pirmą kartą, gali būti labai naudin-
ga surengti seminarą skirtingų organizacijos administracijos padalinių darbuotojams. 
Tai leistų pasidalinti tyrimo rezultatais ir kartu patvirtinti veiksmų tobulinimo planą, 
kuriame būtų suformuluoti trumpo ir vidutinio laikotarpio prioritetai bei paskirstyta 
atsakomybė už veiksmų atlikimą. 
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gerosios patirties pavYZdYs. 
Mazowieckie provincijos biuras (lenkija)

Mazowieckie provincijos biuras Varšuvoje, teikiantis paslaugas verslininkams ir kitiems pilie-
čiams, renka informaciją apie piliečius (vartotojus) įvairiais metodais:
1. Kiekybinio tyrimo, atliekamo pagal kompiuterizuoto telefoninio interviu (toliau – KTI) 

metodą, metu nagrinėjama paslaugos kokybė sprendžiant klausimus ir teikiant infor-
maciją teritorinėms savivaldos įstaigoms bei NVO;

2. Slaptojo kliento tyrimo, atliekamo pagal KTI metodą, metu nagrinėjama, kaip  biuro 
darbuotojai, teikdami informaciją, elgiasi su atskirais  vartotojais;

3. Nustatant vartotojų pasitenkinimo lygį, nuomonių apklausas atlieka atskiri biuro pa-
daliniai;

4. Nustatant biuro darbuotojų pasitenkinimą, atliekamos nuomonių apklausos;
5. Kas ketvirtį vykdoma nusiskundimų, prašymų ir peticijų, pateiktų atskiriems biuro pa-

daliniams, analizė.

Pasinaudojęs tyrimu Mazowieckie provincijos biuras Varšuvoje nustatė pagrindinius pasi-
tenkinimo veiksnius, lemiančius bendrą vartotojų pasitenkinimo lygį ir turinčius įtakos biuro 
įvaizdžiui:
1. Informacijos apie tai, kur ir kaip reikia spręsti konkretų su biuro kompetencija susijusį 

klausimą, kokybė ir aiškumas (atsižvelgdama į tai, organizacija pradėjo kreiptį didelį 
dėmesį į elektronines komunikacijos priemones);

2. Sprendimų priėmimo laikas;
3. Personalo profesionalumas ir draugiškumas;
4. Geresnis, greitesnis ir skaidresnis darbo atlikimas.

Tyrimo rezultatai kas mėnesį svarstomi biuro administracijos padalinių vadovų susitiki-
muose.

Atskirų padalinių vadovai kartu su jiems pavaldžiais valstybės tarnautojais analizuoja įvairias 
galimybes įgyvendinti tobulinimo ir korekcines priemones.

Be to, veikia iš skirtingų padalinių atstovų suformuotos specialios darbo grupės, kurios yra 
skirtos paslaugų kokybei tobulinti. Organizaciniai pakeitimai biure įgyvendinami ypatingą 
dėmesį skiriant papildomų informacijos teikimo linijų kūrimui, žmogiškųjų išteklių paskirsti-
mui, papildomų aptarnavimo vietų steigimui, darbo laiko organizavimui.

Įgyvendinant vieną tobulinimo priemonę, buvo parengti ir įdiegti paslaugos teikimo var-
totojams standartai (ypač daugiakultūriniai). Standartai nustato aiškias taisykles teikiamų 
paslaugų prioritetams, informacijos patikimumui, individualiam požiūriui į klientą, pagar-
bai, privatumui, sąžiningumui ir patikimumui užtikrinti. Standartų aprašymą sudaro 3 dalys: 
bendrosios nuostatos, vartotojų teisės ir pareigos, darbuotojų teisės ir pareigos.

Standartų įgyvendinimą kontroliuoja patys darbuotojai ir jų vadovai. Viena vertus, kiekvie-
nas darbuotojas, nežiūrint į tai, kokios jo pareigos ir kas yra jo klientas, savo darbo vietoje 
privalo dirbti pagal taisykles. Kita vertus, standartuose numatyta santykių su klientais įvai-
rovė. Standartai kasmet peržiūrimi siekiant juos suderinti su konkrečiomis problemomis, at-
sirandančiomis aptarnaujant vartotojus, atsisakyti neveikiančių nuostatų, taip pat papildyti 
juos naujais svarbiais aspektais. 
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Taip pat negalima pamiršti informuoti vartotojų apie tyrimo rezultatus. Svarbu užtik-
rinti grįžtamosios informacijos pateikimą apie tai, kaip naudojami tyrimo rezultatai 
ir ką visa tai reikš paslaugos vartotojams, tyrime dalyvavusiems asmenims. Geresnę 
paslaugų teikimo kokybę  galima užtikrinti tik tuomet, jei vartotojai įtraukiami į visą 
paslaugos pertvarkymo ciklą, o tam yra būtina, kad jie tikėtų organizacijos įsipareigo-
jimu imtis paslaugos tobulinimo veiksmų pagal jų teikiamą informaciją.

Pritaikius tinkamiausius tyrimo metodus ir atlikus gautų tyrimo rezultatų analizę,   pa-
aiškėjo, kokie yra paslaugų kokybės tobulinimo prioritetai. Rezultatų sklaida įvairiuose 
organizacijos lygmenyse padėjo pakeisti šiuos prioritetus į konkrečių veiksmų planą, 
į jo vykdymą įtraukiant visas suinteresuotas šalis. Šis procesas sukūrė pagrindą poky-
čiams. Kai organizacija imsis veiksmų  plano įgyvendinimo, vartotojų patirties tobu-
linimo ciklas bus užbaigtas. Taigi, pradžioje peržiūrima,  kokios paslaugos teikiamos, 
kas yra jų vartotojai ir kas apie juos jau žinoma. Toliau ieškoma informacijos, siekiant 
suprasti, ką konkrečiai reikia ištirti ir kokį kontekstą įvertinti. Tuomet, atsižvelgiant į tei-
kiamų paslaugų specifiką, parengiama vartotojų pasitenkinimo apklausa, surenkami  
ir išanalizuojami duomenys apie paslaugų teikimą, galiausiai gaunamos gilios įžval-
gos. Šių įžvalgų paviešinimas organizacijos darbuotojų tarpe leidžia parengti ir įgy-
vendinti veiksmų planą. Kitas žingsnis – grįžti į pradžią, peržiūrėti, kur esama, ir pradėti 
naują tyrimo ciklą, siekiant įvertinti savo pastangų ir tobulinimo veiksmų sėkmę.
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grupės

veiklos 
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6 dalis: besiKeičianti KultŪra

Ar mums pavyksta sukurti į piliečių (vartotojų) 
poreikius besiorientuojančią kultūrą?

Į vartotojus (piliečius) besiorientuojančios organizacijos branduolį sudaro tvirtas įsiti-
kinimas, kad piliečių (vartotojų) nuomonės išklausymas ir tvirtas įvairių piliečių (varto-
tojų) grupių poreikių, lūkesčių ir vertybių supratimas gali turėti įtakos jų pasitenkinimo 
lygiui, organizacijos veiklai ir santykiams tarp piliečių (vartotojų) ir viešojo sektoriaus 
organizacijų apskritai. Piliečių (vartotojų) nuomonės išklausymas gali būti vykdomas 
įvairiais būdais, kaip ir aprašyta šių gairių ankstesnėse dalyse, bei priklauso nuo orga-
nizacijos specifikos. Tiriant piliečių (vartotojų) nuomonę apie paslaugų kokybę, pap-
rastai siekiama atsakyti į šiuos klausimus:103 

1. Ar norime gauti objektyvią informaciją apie piliečių (vartotojų) pasitenkinimą, kad 
galėtume nustatyti tobulinimo tikslus ir priemones, stebėti pažangą ir atsiskaityti 
(politinei) vadovybei?

2. Ar norime palyginti pasitenkinimo rezultatus su mūsų ar kito sektoriaus organi-
zacijomis?

3. Ar norime suprasti piliečių (vartotojų) ir įvairių jų grupių psichologiją – poreikius, 
lūkesčius ir patirtį? Ar norime atitinkamai pakoreguoti savo procesus ir paslaugos 
teikimą?

4. Ar norime suteikti piliečiams (vartotojams) jausmą, kad jie yra organizacijos dalis?
5. Ar norime padidinti bendro orientavimosi į piliečius (vartotojus) lygį savo organi-

zacijoje (visuose lygmenyse)?
6. Ar norime, kad organizacija ir personalas pradėtų orientuotis į piliečius (vartoto-

jus) bei atsisakytų savanaudiškų tikslų?
7. Ar norime įtikinti vartotojus, kad organizacija funkcionuoja efektyviai, ir sumažinti 

nusiskundimų bei nepatenkintų vartotojų skaičių?
8. Ar norime pritraukti naujų vartotojų (arba sugrąžinti senus)?

Šiuo metu pastangos patenkinti piliečių (vartotojų) lūkesčius yra beveik visų viešojo 
sektoriaus organizacijų prioritetinė veiklos kryptis. Labai didelį spaudimą daro išoriniai 
veiksniai: piliečiai, politikai, žiniasklaida, kitos viešojo sektoriaus organizacijos ir t. t.  
Pastaruoju metu šiai problemai spręsti skiriama daug išteklių, tačiau tik nedaugelis 
organizacijų aiškiai supranta savo tikslus, strateginę perspektyvą, susijusią su piliečių 
(vartotojų) pasitenkinimo valdymu. Norint, kad piliečiai (vartotojai) būtų išklausyti, da-
lyvautų organizacijos veikloje ir bendradarbiautų, be to, kad visa tai per ilgesnį laiką 
atsispindėtų viešojo sektoriaus organizacijų rezultatuose, reikia įgyvendinti kultūri-
nius pokyčius. Jei organizacijos kultūroje uždaras, į procesus ir produktą orientuotas 
požiūris nebus pakeistas paklausos bei piliečių (vartotojų) poreikių tenkinimo svarbos 
supratimu, nepavyks pasiekti reikšmingų pokyčių. Tokiu atveju priemonės teiks nau-
dos tiktai vidiniams tikslams ir personalo bei vadovų požiūris į piliečius (vartotojus) 
nepasikeis. Norint tapti piliečių (vartotojų) poreikiais besivadovaujančia organizacija, 
nepakaks įgyvendinti atsitiktinių priemonių. Vadovai turi suvokti, jog kelias link pilie-

10 Thomassen J.-P. (2007), Į vartotoją orientuotas viešasis sektorius, Kluwer, p. 67 – (olandų k.)
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čių (vartotojų) poreikiais besivadovaujančios organizacijos reikalauja mokyti ir ugdyti 
personalą, keisti vidinę bei išorinę komunikaciją, taip pat ryšius su politinėmis jėgo-
mis. Savo poreikiais besivadovaujančios (kad ir aktyvios) organizacijos įvaizdis turi 
būti pakeistas į išoriniams poreikiams atviros bei aktyvios organizacijos įvaizdį. Or-
ganizacijoms reikia iš intravertiškų pasidaryti ekstravertiškomis, iš uždarų – atviromis.

Dažniausiai politiniai lyderiai nusprendžia, kokios, kokiomis sąlygomis ir kam bus tei-
kiamos paslaugos, po to valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos organizuoja jų 
teikimą. Tačiau piliečių vaidmuo dažniausiai lieka pasyvus. Pagal naują veiklos modelį 
organizuojant, teikiant ir vertinant viešąsias paslaugas, nuolat arba pagal poreikį da-
lyvauja daugiau suinteresuotų šalių, įskaitant ir piliečius (vartotojus). Toks viešųjų pas-
laugų piliečių (vartotojų) vaidmenų pasikeitimas daro įtaką visam politikos formavimo 
ir įgyvendinimo ciklui, kurį tradiciškai kontroliuoja politikai ir aukštesniosios grandies 
vadovai. Šiuo metu vis daugiau piliečių (vartotojų) įtraukiama į šį ciklą įvairiose fazėse 
(planavimas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, priežiūra, vertinimas), kaip paro-
dyta žemiau pateikiamoje schemoje.

Sėkmingai veikiančios organizacijos veiklos tobulinimo planus pirmiausia orientuoja  į 
vartotojų poreikius ir lūkesčius. Pasitenkinimo valdymas susijęs ne tik su paslaugų ir (arba) 
produktų valdymu, tačiau taip pat ir su piliečių (vartotojų) lūkesčių bei suvokimo valdy-
mu. Pasitenkinimo vertinimas yra tik vienas iš pasitenkinimo valdymo elementų.

UŽDAROS          PUSIAU ATVIROS              ATVIROS

Sprendimas

Politikos 
formavimas

pilietis 
(vartotojas)

Įgyvendinimas,
priežiūra ar 

kontrolė

Vertinimas
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Konsultacijos su piliečiais (vartotojais) atlieka lemiamą vaidmenį viso  politikos forma-
vimo ir įgyvendinimo ciklo metu. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organiza-
cija (OECD) konsultacijas su piliečiais (vartotojais) apibrėžia kaip abipusį santykį, kai 
valdžios institucijos bendrauja su piliečiais (vartotojais), o piliečiai (vartotojai) suteikia 
grįžtamąjį ryšį valdžios institucijoms. Valdžia turi iš anksto apibrėžti klausimus, kuriais 
piliečiai (vartotojai) turi išreikšti savo požiūrį. (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėt-
ros organizacija, 2001). 

Viešojo sektoriaus institucijos turi plėtotis iš uždaros, egocentriškos paslaugų teikė-
jos į atvirą tinklinę organizaciją, kuria visuomenė galėtų pasitikėti. Tai pasiekiama per 
skaid rius procesus ir atskaitomybę, demokratinį dialogą nukreipiant dėmesį nuo vi-
dinių (ištekliai ir veiklos) į išorinius (rezultatai ir pasekmės) faktorius bei nuo klasikinio 
(kūrimas – sprendimas – gamyba – vertinimas) ciklo į dalyvių ir piliečių (kaip vartotojų) 
įsitraukimą kiekviename šio ciklo etape. Piliečiai (vartotojai) tampa bendrais kūrėjais, 
bendrais sprendimų priėmėjais, bendrais gamintojais ir bendrais vertintojais.

Kūrimas

Vertinimas Sprendimas

Gamyba

bendras kūrimas

bendras vertinimas bendras sprendimas

bendra gamyba

Kokybės gerinimo tęstinumui užtikrinti gyvybiškai svarbus kitų suinteresuotų šalių, 
ypač piliečių ir paslaugų vartotojų, įsitraukimas viso paslaugos ciklo metu.114  

Draugiška vartotojams organizacija, savo veiklą orientuoja į paslaugas, produktus ir 
procesus. Tokios organizacijos savo užduotimi laiko kokybiškų produktų ir paslaugų 
teikimą. Šiame kontekste kokybė – tai atitikimas vidaus (teisės aktų) normoms, stan-
dartams ir tikslams. Personalas turi elgtis ir dirbti draugiškai vartotojų atžvilgiu. Tai yra 
tradicinis modelis.  

Į piliečius (vartotojus) orientuota organizacija pradeda dirbti su piliečiais (vartotojais). 
Klasikinis pavyzdys – tai, ką mes anksčiau pavadinome pusiau atviromis organizacijo-
mis. Tokios organizacijos stengiasi sužinoti vidutinio piliečio (vartotojo) poreikius ir lū-
kesčius. Remdamosi šia informacija, jos organizuoja savo procesus ir paslaugų teikimą. 
Šiais atvejais kokybė siejama su piliečių (vartotojų) poreikių ir lūkesčių tenkinimu.

11 Dėl smulkesnio aprašymo žr. N. Thijs & P. Staes, europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovas, EIPA, Maastricht, 100 
p. – (anglų k.)
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Tačiau, kaip jau buvo aprašyta anksčiau, vidutinio piliečio (vartotojo) nėra. Piliečių (var-
totojų) poreikiais besivadovaujanti organizacija nori sukaupti gilesnių žinių apie įvairias 
piliečių (vartotojų) grupes. Tokia organizacija derina savo funkcionavimą prie šių pi-
liečių (vartotojų) poreikių ir lūkesčių. Atliekamas tikslų segmentavimas, išsamus pa-
grindinių, pasitenkinimą lemiančių veiksnių tyrimas ir sukuriama tokia organizacijos 
kultūra, pagal kurią organizacija siektų teikti paslaugas, tiksliai orientuotas į piliečių 
(vartotojų) poreikius.
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orientuota organizacija

Piliečiams (vartotojams) 
draugiška organizacija
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summary

Efforts aimed at providing quality, customer-driven administrative and public 
services are the priority direction taken by almost all public sector organisations 
in the Member States of the European Union. “Measure to improve. Improving 
public sector performance by using citizen – user satisfaction information” is a 
methodological publication prepared, in 2011, by working groups of the Euro-
pean Public Administration Network (www.eupan.eu) that worked under the su-
pervision of the European Institute of Public Administration expert Nick Thijs. The 
publication offers a series of insights into how you can learn what your customers 
think of your services and advises on how you can improve the quality of service. 
The publication will help you to find out which branches of your organisation are 
the strongest and which lack attention and effort. This collection of methods also 
provides recommendations on how one can learn of the internal aspects of an 
organisation such as staff services, commitment, efforts and expectations. Proper 
assessment of your organisation’s performance and understanding the demands 
of your customers will enable you to move forward successfully.

The publication delivers recommendations and provides examples of good prac-
tice accumulated at Member States of the European Union on how various pieces 
of information and results of research of customer satisfaction with public services 
may be used for the purposes of public policies reform.

The problem of measuring and managing customer satisfaction with public servi-
ces is analysed in the publication with regard to several aspects:
• establishing the need to assess customer satisfaction with public services;
• collecting and assessing information;
• analysing the results of research;
• planning, implementing and monitoring improvement actions;
• establishing a citizen / customer culture in the organisation.

The publication consists of six major parts. The first part provides the context 
for the measurement of the satisfaction level. It will help you understand when 
and what exactly should be assessed, and what the starting point and the goal 
of research should be. In the second part, you will find advice on how informa-
tion should be gathered and assessed. It describes the strategies of how customer 
surveys should be arranged, citizen panels formed and customer journey map-
ping carried out; you will also learn what mystery shopping is and what it may 
be useful for, and how comments, compliments and complaints may be used in 
the proper way. The third part analyses the results of research and helps to un-
derstand what we learn from the information we gather, what factors determine 
the segmentation as well as how and where the results may be applied. The forth 
part urges to take action, that is, to plan how your organisation may be improved 
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and understand what the possibilities for improvement are. The fifth part is about 
the implementation of a performance improvement plan and research monitor-
ing, and it is there that you can find out whether the expected results have been 
achieved, what the standards are, how citizen charters may be formed and per-
formance assessment indicators established, and what the obtained results may 
be compared with; it also considers communication opportunities. The final part 
reveals how the organisation culture changes and how we succeed in creating a 
customer-driven approach.

This publication is financed by the European Social Fund and the state budget of 
the Republic of Lithuania on the initiative of the Ministry of the Interior.
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