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Nagrinëjama, kaip valstybës tarnautojø mokymas ágauna sistemiðkumo poþymiø, tarp jø reikðmingiausià –
áteisintà Valstybës tarnautojø (VT) mokymo strategijà, kuri grindþiama nauja Valstybës tarnybos ástatymo redakcija. Lietuvos valstybës tarnyba plëtojasi labai sparèiai. Ði intensyvi raida ne visuomet didino paklausà ir formavo
palankià mokymo aplinkà. Dabar, mûsø manymu, susidarë tinkamos sàlygos priartinti strateginiø nuostatø interpretavimà prie mokymo organizavimo, o mokymo formas ir turiná racionalizuoti ir kartu kuo labiau modernizuoti. Ðiame straipsnyje siûlomi ir grindþiami keli artimiausi þingsniai tiek sistemos, tiek ir institucijos lygmeniu besimokanèios organizacijos standarto link. Straipsnis pagrástas naujausiomis Lietuvos ir uþsienio autoriø publikacijomis. Naudojome statistiniø ir sociologinës apklausos duomenø analizæ. Daugelá metø dalyvavæ valstybës tarnautojø mokymo bei neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo procese apibendrinome savo stebëjimus ir patirtá.
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Valstybës tarnautojø mokymo sisteminimo
ypatumai
Valstybës tarnautojø mokymas Lietuvoje
ágauna sistemiðkà ir nuoseklø pobûdá. Mokymas
tampa kiekvienos valstybës institucijos kultûros dalimi, nes padeda jai aktyviai prisitaikyti prie vykstanèiø ir vyksianèiø pokyèiø. Nors pastaruoju metu
valstybës tarnautojø mokymo sistemai skiriama nemaþai dëmesio mokslinëse konferencijose ir leidiniuose, vis dar pasigendama kai kuriø reikðmingø
klausimø sprendimo, ypaè tø, kurie sieja neseniai
Vyriausybës patvirtintà strategijà su mokymo praktikos tobulinimu pagal besimokanèios organizacijos standartà.
Ðio straipsnio tikslas: iðanalizuoti ir ávertinti
esamà padëtá valstybës tarnautojø mokymo srityje
lyginant jos retrospektyvinës ir perspektyvinës dinamikos mastelius; apibrëþti labiausiai spræstinus
reikalus tuo metu, kai baigiama brandinti strategija, o organizuojant kasdiená mokymà pastebima ávairiø nesklandumø.
Ðio straipsnio uþdaviniai:
– apþvelgti pasiektà paþangà organizuojant valstybës tarnautojø mokymà;
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– pristatyti besimokanèios organizacijos standartà kaip orientyrà toliau tobulinant sistemà;
– ávardyti spræstinas problemas, susijusias su
naujos redakcijos Valstybës tarnybos ástatymo ir mokymo strategijos ágyvendinimu;
– panagrinëti tarnautojø mokymo motyvacijà,
poreikiø nustatymo ir mokymo renginiø kokybës klausimus.
Spræsdami ðiuos uþdavinius rëmëmës lietuviø
ir uþsienio autoriø teoriniu ádirbiu, Lietuvos Respublikos teisës aktais, statistika. Pasinaudojome sociologinës apklausos, nustatanèios mokymo poreikius, duomenimis. Pasitelkëme daugiametæ neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo patirtá bei stebëjimus,
kaip organizuojamas ir vykdomas tarnautojø mokymas kitose valstybëse.
Lietuvoje valstybës tarnautojø mokymo sistema kryptingai kurti pradëta 1995 m., priëmus Valdininkø ástatymà. Per pirmuosius penkerius nepriklausomybës metus valstybës tarnautojø mokymas
buvo spontaniðkas, kartais netgi chaotiðkas. Aukðtesniø valdininkø paskyrimai daþniausiai buvo nulemti politiðkai, valstybinis mokymo reguliavimas
buvo ribotas, besikurianèioje neformaliojo suau-

dalá valdys verslo sektorius.
Lietuvos valstybës tarnautojø mokymo sistemai ðiandien bûdingi tokie poþymiai:
– funkcionuoja valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigø tinklas, kurá sudaro
Lietuvos vieðojo administravimo institutas ir
specializuoti þinybiniai mokymo centrai,
ásteigti ministerijø arba kitø valstybës institucijø. Ðalia jø veikia universitetiniai kvalifikacijos tobulinimo padaliniai;
– parengtos ir ágyvendinamos tikslinës valstybës tarnautojø mokymo programos;
– pareigybiø apraðymuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ávairiø lygiø tarnautojams;
– nekvestionuojama nuostata, jog kiekvienam
valstybës tarnautojui bûtina periodiðkai atnaujinti ir átvirtinti savo profesines þinias ir
ágûdþius, lavintis savarankiðkai;
– pastaraisiais metais atsiranda naujos mokymo formos, nustatomi prioritetiniai mokymo
tikslai, prioritetinës mokymo grupës;
– ávairesnë tampa ðiuolaikinio mokymo metodika, daugiausia pagrásta interaktyviais metodais, pratybomis (trainings), dalyviø tarnybinës patirties panaudojimu modeliuojant situacijas ir keliant praktines problemas.
Teigiamø poslinkiø valstybës tarnautojø mokymui turëtø suteikti nuo 2002 m. liepos 1 d. ásigaliojæs Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas, kuriame numatytas mokymo privalomumas,
finansavimas, iðskirtas 18–20 kategorijø valstybës
tarnautojø mokymas, numatyti bendrieji mokymo
organizavimo principai.
Ði paþanga neneigia prielaidos, kad valstybës
tarnautojø mokymas valstybës ir savivaldybiø institucijø lygiu dar nëra suvokiamas kaip kuo nors iðskirtinë problema. Bent tokiø þenklø nematyti susipaþástant su þinybø veiklos planais ir ataskaitomis,
bendraujant su tarnautojais jiems surengtuose seminaruose ir konferencijose. Mokymø organizavimo technika maþai kinta: stichiðkas paraiðkø pateikimas institucijoms, vykdanèioms mokymus, ir bendra ataskaita, kurioje paprastai pateikiama apibendrinta informacija ir statistika apie ávykusius mokomuosius renginius bei jø dalyvius. Tokiose ataskaitose paprastai stokojama mokymo efektyvumo ávertinimo, darbo laiko sànaudø ir mokymams panaudotø tiesioginiø iðtekliø vertinimo analizës. Kol kas
beveik nepraktikuojamas personalo mokymo metiniø planø sudarymas, pagrástas mokymo poreikiø
analize. Valstybës ir savivaldybiø institucijose ir ástaigose dar neveikia valstybës tarnautojø mokymo informacinë sistema, padedanti ne tik kaupti duomenis apie mokymo poreikius, bet ir ávertinti mokymo
efektyvumà.

gusiøjø ðvietimo paslaugø rinkoje veikë kai kurios
dar sovietiniais laikais gyvavusios kvalifikacijos tobulinimo ir ðvietimo ástaigos ir èia pat gausiai besikurianèios nevyriausybinës organizacijos, daþniausiai remiamos uþsienio fondø ir organizacijø. Tai buvo „laukinës“ rinkos metas, kai ypaè aktyviai reiðkësi tie, kas galëjo mokyti uþsienio kalbø, buhalterinës apskaitos, rinkodaros ir vadybos, kiek vëliau –
suteikti elementariø kompiuterinio raðtingumo ágûdþiø. Tai tenkino ypaè padidëjusá þiniø poreiká ðiose
srityse. Tiek mokymo paslaugas siûlantiems, tiek ir
jomis besinaudojantiems visø pirma rûpëjo praktinës þinios ir daug maþiau – mokymo renginiø sertifikavimas, metodinës naujovës ir pan.
Nors Valdininkø ástatymas ir nesukûrë valstybës tarnybos pagal áprastus Europoje standartus,
valstybës institucijose imta suprasti kvalifikacijos tobulinimo svarbà. Pradëti ágyvendinti pirmieji valdininkø mokymo projektai, daþniausiai tik remiant Vakarø institucijoms arba uþsienio fondams. Buvo siûlomos ádomios, taèiau Lietuvos sàlygomis nepritaikytos mokymo programos.
1999 m. priëmus Valstybës tarnybos ástatymà
atsirado poreikis teisiðkai sureguliuoti valstybës tarnautojø mokymo rinkà. Pradedami kurti valstybës
tarnybos standartai, pateikiami atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai valstybës tarnautojams. Didëja mokymo paklausa, konkurencija, rinka segmentuojasi. Atsiranda pirmieji kooperacijos elementai.
Ðiandien valstybës tarnautojø mokymo rinka
stabilizuojasi. Priëmus naujà Valstybës tarnybos ástatymo redakcijà kuriama institucijø, prisidedanèiø
prie valstybës tarnautojø mokymo, sistema. Bendradarbiaudamos tarpusavyje kiekviena jø ieðko savo
erdvës mokymo paslaugø rinkoje. Ima veikti valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigø ir
valstybës tarnautojø mokymo programø tvirtinimo
mechanizmas. Jis átraukiamas á bendrà teisinio reglamentavimo sistemà.
Europos Sàjungos ðalys, ðiandien pasiekusios
gerokai brandesná valstybës tarnautojø mokymo lygá, kuriam bûdinga tai, kad susilieja pagrindiná iðsilavinimà teikianèios ir kvalifikacijà tobulinanèios sistemos, kad susiformavusi bendra mokymo politika, mokymo ástaigø tinklas ir mokymo poreikiø informacinë bazë. Kuriamos bendros vieðojo ir verslo
sektoriø finansuojamos mokymo ir konsultavimo
kompanijos. Apie tai liudija Suomijos vieðojo valdymo instituto (HAUSS) atvejis. Ðis institutas, finansuojamas ið valstybës biudþeto, 30 metø aktyviai funkcionavo Suomijos valstybës tarnautojø mokymo rinkoje. Nuo 2002 m. rugsëjo jis keièia savo
statusà – tampa mokymo ir konsultavimo kompanija, finansuojama vieðojo ir verslo sektoriø: valstybei
priklausys tik 40 proc. ðio instituto kapitalo, likusià
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kymosi vadybininkui volens nolens tenka turëti reikalø. Vieðojo sektoriaus tarnautojas savo tarnybinëje veikloje yra labiau saistomas pareiginiø nuostatø. Pasitaiko nemaþai situacijø, kai jis gali palengvinti savo atsakomybës naðtà pasitelkdamas biurokratinius suvarþymus. Trumpai tariant, pernelyg smulkiai suformuluotos taisyklës ir instrukcijos neskatina valstybës tarnautojo uþsiimti inovacine veikla, komandiniu veiksmu, savo aplinkos kûrybiniu aktyvinimu. Firmos darbuotojas, veikdamas aplinkoje, taip
pat neturëdamas tokiø tvirtø garantijø apsisaugoti
nuo netikëtumø, paprastai aktyviau ieðko saviraiðkos galimybiø ir esant palankioms sàlygoms linkæs
semtis naujoviø ir reikðtis kaip novatorius. Tad vieðojo sektoriaus institucijos sieká tapti besimokanèia
organizacija sunkina tam tikras jos nariø nuasmeninimas, vidiniø paskatø trûkumas. Vieðojo sektoriaus institucijoje daþnai nejauèiamas poreikis mokyti darbuotojà èia ir dabar dël to, kad, prieðingai
nei komerciniø paslaugø ar gamybos marketinge, investicijos á mokymà neturi tokio konkretaus gràþos
mato (return of investment). Kaip pavyzdá galima pateikti toká valstybës tarnautojui privalomà þiniø ir
ágûdþiø segmentà kaip „bendradarbiavimà”, arba
„sprendimø priëmimà”. Matyt, nedaug nuklysime
nuo tikrovës iðreikðdami mokymo vadybininko arba net ir paties tarnautojo màstymo formulæ taip:
„be abejo, tai bûtø ádomu ir naudinga… bet kol kas
mums sekasi neblogai… tad gal kitais metais?”. Mokymo primygtinumas labiau jauèiamas naujai ásteigtose institucijose arba tarnybose, kurios tiesiogiai
susijusios su nuolat kintanèia aplinka. Bet èia vël
susiduriama su sunkumais: besikeièiantys reikalavimai (skubos tvarka priimami nauji ástatymai, technologinës naujovës) paprastai neturi reikðmës mokymui skirtoms lëðoms, numatyti finansiniai iðtekliai lieka tie patys.
Bet kitos iðeities nëra: kad bûtø parengtas naujas projektas, programa arba analizë, reikia ið ávairiø
padaliniø specialistø sudaryti laikinà jà darbo grupæ,
kuri dirbtø sutelktai ir kûrybingai. Èia ypaè akivaizdus besimokanèios organizacijos braiþas: norint sëkmingai atlikti savo uþduotá reikia pasiremti kitais, jø
kompetencija, taèiau bûtina ir paèiam kà nors esminio duoti kitiems.
Ágyvendinant besimokanèios organizacijos
nuostatà pirmiausia tenka spræsti jos nariø sistemiðko ir veiksmingo mokymo problemà. Sistemiðkumo
siekiama sudarant ilgalaikius personalo mokymo
planus, juos konkretizuojant ketvirèiais (arba kitais
laiko tarpsniais), reguliariai tikrinant, kaip jie vykdomi. Organizacijos nuostatuose mokymas turi bûti apibrëþtas kaip prioritetinis vidaus administravimo tikslas, skatinantis institucijos brandà. Reikia vadybinës valios, kad tai netaptø skambia fraze, kad

Esamos situacijos ir jos dinamikos apþvalga
leidþia daryti prielaidà, jog siekiant informacinës,
þiniø visuomenës kokybës mûsø sistemai teks áveikti labai tolimà kelià. Þiniø visuomenë remiasi besimokanèia organizacija, kurioje personalo mokymasis nëra fragmentiðkas arba spontaniðkas, kaip pasitaiko mûsø institucijose, o strateginës reikðmës,
sutelktas procesas. Besimokanèios organizacijos
standartas atsirado JAV, Japonijoje ir kitose ðalyse
daugiau nei prieð deðimtá metø. Menama sàvoka apibûdina organizacijà, kuri nuolat keièiasi ið vidaus, atsinaujina jos nariø sistemingo kryptingo mokymosi ir
kolektyviai kuriamos inovacijø dvasios dëka (1 schema). Lietuvoje besimokanèios organizacijos pavyzdþius teikia ðiuolaikinës verslo struktûros, didesnieji
komerciniai bankai, miðraus kapitalo ámonës, kurios priklauso þinomoms farmaceutinëms, komunikacijø, elektronikos, autoserviso transnacionalinëms
kompanijoms. Ðios firmos, taikydamos ávairias formas, sistemingai sudaro ir vykdo mokymo programas, jautriai reaguoja á didëjanèius klientø poreikius, skatina savo darbuotojus savarankiðkai siekti
aukðtesnës kompetencijos, o ágytas þinias kuo naðiau pritaikyti ir paskleisti.
Sistemingas organizacijos nariø kvalifikacijos
tobulinimas yra pirmutinis besimokanèios organizacijos principas. Piteris Sindþas, Masaèusetso technologijos instituto sisteminio màstymo ir organizacinio mokymo programos direktorius, suformulavo
kelis kitus reikalavimus. Ið pasimokiusio darbuotojo laukiama, kad ðis pasidalytø ágytomis þiniomis su
kitais ir kitø palaikomas pritaikytø jas savo darbo
vietoje kiek galima platesniu mastu. Taigi mokymas
ir þiniø taikymas inspiruoja grupinæ sàveikà, skatina inovacijas, ugdo organizacijos nariø sisteminá
màstymà. Besimokanèios organizacijos narys ápranta áþvelgti ne vien su jo tiesiogine veikla, bet ir su
organizacijos sàranga, su jos aplinka susijusias problemas. Sisteminis màstymas organizacijoje formuoja jos vizijà. Paþymëtina, jog vizija suprantama ne
kaip skambiø fraziø derinys, o kaip ilgalaikë prognozë, pagrásta organizacijos pranaðumø ir trûkumø,
pavojø ir galimybiø analize [1]. Kelias á besimokanèios organizacijos kokybæ nëra trumpas ir paprastas. Dþ. O’Konnoris ir Dþ. Simûris atkreipia dëmesá, kad besimokanèios organizacijos negalima primesti, „ji turi labai organiðkai plëtotis kiekvienoje
savo pakopoje. Nuolat ieðkome srièiø ir bûdø, kurie leidþia mums efektyviai siekti ðio tikslo” [2].
Lygindami verslo ir vieðojo administravimo
organizacijø sàrangà, jos nariø santyká su aplinka,
inovacinio darbo ir mokymosi motyvacijà, nesunkiai áþvelgiame esminius skirtumus, su kuriais mo-

87

mokymas priartëtø prie praktinës veiklos. Tikslingas tarnautojo mokymas – tai jo tarnybinës veiklos
tàsa, o jo atsakingai vykdomos funkcijos – „tai tæstinio mokymo elementas” [3, p. 97].
Mokymo tikslingumà taip pat galime nustatyti. Jis pagrástas organizacijos strateginiais tikslais ir
nustatytais padaliniø bei atskirø tarnautojø mokymo poreikiais, kuriuos savo ruoþtu suponuoja galimybë pritaikyti þinias praktikoje. Ðalyje ir Europos
Sàjungoje vykstanèiø organizaciniø ir informaciniø
pokyèiø akivaizdoje negalima laukti, „kol daugelis
atsakymø ateis „ið virðaus”… Nûdienos spaudimas
reiðkia, kad vis daugiau organizacijø sieks priimti
besimokanèios vardan ateities iððûká nei tapti vakarykðtëmis masinës produkcijos ámonëmis” [4].
Mokymo veiksmingumo problema sprendþiama atrenkant aukðto metodinio bei probleminio lygio programas, sudarant tikslines besimokanèiøjø
grupes. Dar vienas veiksmingumo standartas – kurti kuo palankiausià aplinkà ágytoms þinioms ir informacijai kryptingai panaudoti.
Mokymà veikia grupinë ir individuali motyvacija. Motyvacinæ sistemà sudaro atlygis uþ nuolat
stiprinamà profesinæ kompetencijà, karjeros galimybës, taip pat organizacijoje susiklosèiusios moralinës nuostatos, susijusios su inovacija ir atsinaujinimu. Literatûroje daug raðoma, jog ðiuolaikiná darbuotojà uþsiimti inovacine veikla labiausia skatina
veiklos rezultatø motyvacija [5]. Jei didindamas savo profesinæ kompetencijà darbuotojas mato perspektyvà pakilti karjeros laiptais, pelnyti pripaþinimà arba daugiau uþsidirbti, tai, be jokios abejonës,
jis iðradingai pasinaudos atsirandanèiomis galimybëmis ir bus pasirengæs skirti laisvalaiká, asmeninius
iðteklius mokymuisi (pavadinkime tai „proaktyviu
mokymusi”, t. y. tokiu, per kurá projektuojama gera
perspektyva). Kita vertus, didëjantys technologiniai
ir organizaciniai reikalavimai taip pat skatina darbuotojà (organizacijà) pasiekti reikalaujamos kompetencijos (tai – reaktyvus mokymasis – aktyvi reakcija á besikeièianèià aplinkà).

1 schema. Besimokanèios organizacijos standartas
BESIMOKANÈIOS
ORGANIZACIJOS STANDARTAS

VT sistemingas
mokymas ávairiomis
formomis (individualus, grupinis, neatsitraukiant nuo darbo ir pan.)
Besimokanèiøjø
ágytø þiniø ir
sumanymø
paskleidimas ir
pritaikymas
organizacijoje

Sisteminë
organizacijos nariø
màstysena

Organizacijos
vizijos kûrimas:
– pranaðumai
– trûkumai
– galimybës
– pavojai

Mokymo poreikiø
ekspertavimas ir
klasifikacija
Ilgalaikiø tiksliniø
mokymo programø
parengimas (baziniø
programø pagrindu:
ávadinis mokymas +
kvalifikacijos tobulinimas + 18–20 kategorijø VT mokymas)
Prioritetiniø
grupiø sudarymas

Mokymo kokybës
ir efektyvumo
vertinimas

Interesantø ugdymas bandradarbiavimo dvasia
(infosistemos,
vartotojo teisiø
apsauga)

– visas valstybës tarnautojø mokymas yra centralizuotas ir vykdomas specializuotose mokymo institucijose (karjeros sistemos ðalys).
Diskusijos dël ðiø modeliø taikymo Lietuvoje atskleidë ávairiø nuomoniø. Pagrindiniai argumentai, kurie nulëmë pasirinkimà, buvo ðie:
Strateginis Lietuvos tikslas – integracija á ES
suponuoja prioritetiná mokymo tikslà: iki 2004 m.
parengti valstybës tarnautojus dirbti narystës ES sàlygomis, ypaè daug dëmesio skirti administraciniams
gebëjimams stiprinti. Todël bûtø netikslinga visà
valstybës tarnautojø mokymà perduoti rinkai ir atsisakyti dalinio valstybinio reguliavimo ágyvendinant
Vyriausybës nustatytà prioritetiná tikslà.
Taip pat netikslinga centralizuoti valstybës
tarnautojø mokymo, kaip tai daroma karjeros sistemos ðalyse. Mûsø negausiai valstybës tarnybai tai
bûtø per didelë prabanga. Netgi Prancûzija, savo
funkcionieriams mokyti kasmet iðleisdama apie 6
proc. valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio, t. y.
apie 20 milijardø frankø, pastaruoju metu pertvarko savo mokymo struktûras.
Taigi Valstybës tarnybos ástatymas suteikia

Valstybës tarnautojø mokymo strategija
Pastaruoju metu daug diskutuota, koká valstybës tarnautojø mokymo modelá tikslinga pasirinkti.
Europinë praktika rodo, kad valstybës tarnautojø
mokymas yra adekvatus valstybës tarnybos sistemos
modeliui. Europoje skiriami trys pagrindiniai tarnautojø mokymo modeliai:
– visas valstybës tarnautojø mokymas atiduodamas rinkai (Ðvedija, Olandija, Estija);
– nustatomos tam tikros kompetencijos, kuriø
ugdymas perduodamas rinkai, ir kompetencijos, kurioms lavinti naudojamos pagrindinës mokymo institucijos (postø sistemos ðalys
– Suomija, Danija, Didþioji Britanija);

Besimokanèiøjø
motyvaciniø svertø
visuma
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Lietuvos vieðojo administravimo institutui mokymo
kompetencijas, susijusias su integracija á Europos
Sàjungà, personalo vadyba ir 18–20 kategorijø
valstybës tarnautojø mokymu. Kitø valstybës tarnautojø mokymo programø (ávadinio mokymo ir specialiøjø) rengimas ir valstybës tarnautojø mokymas pagal jas atiteks kitoms valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigoms, tarp jø ir aukðtosioms mokykloms, vykdanèioms tæstiniø studijø programas.
Taigi mûsø valstybës tarnautojø mokymas labiau atitiks Danijos, Suomijos ir Didþiosios Britanijos tarnautojø mokymo modelá.
Ðiuo metu jau baigiamos kurti mokymo teisinio reglamentavimo prielaidos. Taèiau nei nauja
Valstybës tarnybos ástatymo redakcija, nei patvirtinta Valstybës tarnautojø mokymo strategija nesiekia iðsamiai ir grieþtai reglamentuoti valstybës tarnautojø mokymo proceso. Norima pateikti tik principus, kurie uþtikrintø, kad valstybës tarnautojø mokymo sistema lanksèiai prisitaikytø prie kintanèiø
poreikiø. Tikimasi, kad kuriamos teisinio reglamentavimo priemonës padës iðspræsti ðias valstybinio lygmens problemas:
Pirma. Nustatyti mokymui ið nacionalinio biudþeto skiriamø lëðø panaudojimo prioritetai, apibrëþtos prioritetinës valstybës tarnautojø mokymo
grupës, kurias bûtina mokyti per artimiausius metus, ir prioritetiniai valstybës tarnautojø mokymo
tikslai.
Antra. Nustatyta tvarka ir reikalavimai valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigoms
patvirtinti. Ðiuo metu valstybës tarnautojø mokymà
vykdo ávairûs mokymo centrai, sudarantys neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo sistemos dalá.
Treèia. Nustatytas valstybës tarnautojø mokymo kokybës prieþiûros mechanizmas – valstybës tarnautojø mokymo programø tvirtinimas.
Ketvirta. 18–20 kategorijø valstybës tarnautojø
mokymas tapo privalomas, nes vieðojo administravimo vadybinës kompetencijos stiprinimas reikalauja, kad vadovaujanèiø kategorijø valstybës tarnautojai ágytø naujø gebëjimø strateginio planavimo,
permainø valdymo ir sprendimø priëmimo, darbo
komandoje, derybø vedimo ir kitose srityse.
Valstybës institucijø lygmeniu derëtø iðskirti
dvi pagrindines problemas, ribojanèias kiekybinius
ir kokybinius valstybës tarnautojø mokymo rodiklius. Tai menkas finansavimas ir nepakankama personalo tarnybø motyvacija. Per maþà finansavimà
rodo tokie duomenys: 2001 m. mokymui apskrityse
buvo skiriama 0,5 proc. valstybës tarnautojø darbo
uþmokesèio, t. y. 5 kartus maþiau negu ministerijose arba savivaldybëse. Ministerijø lygmeniu valstybës tarnautojø kvalifikacijai tobulinti skiriama vi-

dutiniðkai 1,5 proc., savivaldybëse – apie 3 proc. valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio fondo. Kita vertus, akivaizdûs (ir sunkiai paaiðkinami) investicijø á
mokymà skirtumai tø paèiø institucijø sistemoje.
2001 m. Palangos miesto savivaldybë skyrë tarnautojams mokyti 0,2 proc. (36 litus vienam tarnautojui), Ðakiø rajono – atitinkamai 0,4 proc. (56 litus
vienam tarnautojui), o Utenos ir Ðilalës rajonø savivaldybës – apie 9 proc. (atitinkamai 1539 litus ir
1945 litus vienam tarnautojui).
Kita problema – silpna personalo tarnybø motyvacija ir su tuo susijæ per menki jø pajëgumai yra
daug sudëtingesnë, nes nuo to priklauso valstybës
tarnybos, kaip sistemos, institucinë branda. Antai
Samuelis Huningtonas [7], nagrinëdamas politinæ
tvarkà besikeièianèiose visuomenëse, institucionalizacijos (brandos) procesà apibrëþia kaip organizacijø ir procedûrø tapsmà vertingomis ir stabiliomis, o lemiama to sàlyga – kiek laiko institucija veikia. Jo nuomone, kuo vientisesnë ir autonomiðkesnë
yra institucija, tuo ji brandesnë. Taigi turint omenyje, kad valstybës tarnybos sistema funkcionuoja kelerius metus, dar negalima kalbëti apie jos, kaip sistemos, iðbaigtumà ir stabilumà. Pavyzdþiui, valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø personalo tarnybos vykdo tik valstybës tarnautojø atrankos funkcijà, atleidimo ið valstybës tarnybos formalumus,
atostogø suteikimo ir nuobaudø skyrimo procedûras. Esamø personalo tarnybø tarnautojø aiðkiai neuþtenka ávairialypëms þmogiðkøjø iðtekliø strateginio
planavimo ir vystymo funkcijoms atlikti.
Todël darytina iðvada, kad ásteigus valstybës
tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanèià ástaigà ir atskyrus politikos formavimo ir jos ágyvendinimo funkcijas tikslinga bûtø optimizuoti personalø tarnybø
veiklà – suteikti joms papildomus ágaliojimus valstybës tarnautojø profesinës kompetencijos stiprinimo ir strateginio planavimo klausimais. Akivaizdu,
kad daugumai ministerijø teks racionalizuoti ir kokybinæ personalo sudëtá atsiþvelgiant á bûsimas funkcijas, kurias numato narystë Europos Sàjungoje.

Mokymo poreikiø vertinimo prieigose
Pamëginkime suformuluoti ir pagrásti labiausiai prieinamas priemones, kurios skatintø mokymo sistemos plëtrà ir kokybæ Lietuvos vieðojo administravimo struktûrose. Vienas pirmøjø þingsniø,
matyt, bûtø skirtingø mokymo poreikiø klasifikavimas ir vertinimas.
Þmogiðkojo kapitalo teorija skiria bendràjá ir
specialøjá darbuotojø iðsimokslinimà ir atitinkamai
numato skirtingus organizacinius sprendimus [8].
Manoma, kad jeigu darbuotojas ágyja þiniø, kurios
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reikalingos bûtent ðioje darbovietëje, tai darbdavys
turi sudaryti tam sàlygas ir sumokëti uþ mokslà. Þiniø, kurias darbuotojas gali pritaikyti platesniame
ir ávairesniame kontekste, pavyzdþiui, pas kità darbdavá, jis turi siekti pats. Nors taip klasifikuoti þinias
sunku, o kartais ir neámanoma (pvz., pasirengimas
netgi kol kas tokiai unikaliai srièiai kaip kosmonautika gali bûti sëkmingai panaudotas sinoptikoje arba
oreivystëje), tai ávardija problemà, kuri yra aktuali
ir vieðojo sektoriaus darbdaviams. Gerai þinome,
kad, pavyzdþiui, darbuotojo studijos magistrantûroje
arba doktorantûroje ne visuomet susilaukia darbdavio paramos. Darbdavys baiminasi, kad ambicingas pavaldinys, pasiekæs aukðtesná iðsimokslinimo
laipsná, gali pereiti pas kità darbdavá.
Vidaus reikalø ministerijos Valstybës tarnybos departamentas atliko trijø administravimo lygiø mokymo poreikiø aplinkos analizæ. Buvo apklausta 11 ministerijø, 9 apskrièiø virðininkø administracijos, 48 savivaldybës. Uþfiksuoti dideli mokymo poreikiai vadybos (78,5 proc.), ekonomikos
(72,3 proc.), teisës (66,2 proc.), administravimo gebëjimø – AG (63,1 proc.), vieðojo administravimo –
VA (58,5 proc.), ES mokymø – ES (53,8 proc.), specialiøjø mokymo programø – SMP (53,8 proc.) srityse (1, 2 diagrama). Netikëtai þemi uþsienio kalbø –
UK (16,9 proc.) ir kompiuterinio raðtingumo – IT
(30,8 proc.) ágûdþiø tobulinimo rodikliai, taip pat
palyginti nedidelis Europos Sàjungos mokymø poreikis (jis tik ðeðtoje vietoje). Tam átakos turëjo þemi savivaldybiø rodikliai: tik 6,5 proc. apklaustøjø
pageidavo tobulinti uþsienio kalbø þinias ir 21,7 proc.
– kompiuterinio raðtingumo ágûdþius (3 diagrama).
Ðià tendencijà, matyt, galima paaiðkinti tuo, kad savivaldybëse dar nelabai juntama reali integracijos á
Europos Sàjungà, tarptautiniø ryðiø ir informacinës
visuomenës plëtros átaka.

2 diagrama. Mokymosi poreikiai apskrityse proc.
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3 diagrama. Mokymosi poreikiai savivaldybëse proc.
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Kita vertus, diskusijose daþnai tenka iðgirsti,
kad ekonomiðkai neracionalu investuoti á valstybës
tarnautojø kvalifikacijos tobulinimà, nes efektyviau
bûtø investuoti á kà tik baigusius bakalaurus arba
magistrus – suteikti jiems valstybës tarnyboje bûtinø specialiø þiniø. Akivaizdu, kad toks siûlomas
sprendimas bûtø efektyvus tik „naujose” administravimo struktûrose: pavyzdþiui, integracijos á
Europos Sàjungos, kraðto apsaugos, uþsienio reikalø, ið dalies – finansø. Taèiau ir èia nevalia prarasti
saiko jausmo. Vieðojo administravimo praktikai þino, kad prireikia maþdaug dvejø metø, kol jaunas
specialistas perpranta ávairias struktûras, taisykles
ir procedûras. Yra valdymo srièiø, kuriose praktiðkai pritaikius minëtà investavimo politikà organizacijas iðtiktø savotiðkas paralyþius dël vadinamojo
atminties praradimo. Maþa to, netgi seniau susiformavusiose vieðojo administravimo institucijose tenka spræsti nemaþai visiðkai naujø reikalø, o tam reikalingi specialûs mokymai.
Naujoji Valstybës tarnybos ástatymo redakcija labai racionaliai traktuoja valstybës tarnautojø
mokymà kaip jø pareigà ir jø teisæ. Valstybë ásipareigoja pirmiausia finansuoti toká valstybës tarnautojø mokymà, kuris susijæs su Vyriausybës arba atitinkamos institucijos nustatytais strateginiais tikslais. Valstybës tarnautojo asmeniniai mokymosi po-

1 diagrama. Bendri trijø administraciniø lygiø mokymosi poreikiai proc.
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miestyje. Ðiek tiek specifiðki mokymo renginiai, skirti
vienos organizacijos tikslinei grupei ir paprastai
vykstantys tos organizacijos patalpose. Jie turi nemaþà pranaðumà – leidþia generuoti probleminiø situacijø sprendimus ir gerokai sutrumpina bei supaprastina naujø idëjø kelià á organizacijos veiklà. Taèiau disfunkcinë rizika tokiuose renginiuose gana
didelë, ypaè jeigu tuo metu organizacijoje yra iðkilusiø besimokantiesiems svarbiø veiklos problemø.
Labai geras þenklas, jei organizacija vienu metu siunèia pasimokyti didesnæ tikslinæ mokymo grupæ.
Sëkmingas keliø asmenø dalyvavimas mokymuose kuria vadinamosios kritinës masës efektà naujovëms ir
sumanymams ágyvendinti tarnybinëje aplinkoje.
Retokai praktikuojami, bet labai efektyvûs ir
veiksmingi yra vienos arba netgi ir keliø dienø renginiai, kuriuose dalyvauja visa organizacija in corpore – nuo vadovo iki eilinio tarnautojo. Dël suprantamø prieþasèiø tai sudëtinga surengti, taèiau jeigu
pavyksta atitraukti kuriam laikui visà komandà, tai
po vadinamojo „ledø pralauþimo“ (ice breaking), taikant modernius atsiverimo, diskusijø vedimo, idëjø
generavimo metodus, pavyksta pakoreguoti vidines
sàveikas, pagerinti tarpusavio supratimà, atsikratyti átampos, apskritai pakelti kûrybiná, inovaciná organizacijos tonusà.
Dar viena reikðminga ir nedideliø investicijø
reikalaujanti naujovë sunkiai skinasi kelià á mokymo praktikà. Tai vadinamieji gráþtamojo ryðio seminarai, kai praëjus kuriam laikui po mokymo dalyviai vël susirenka ir kartu su vedëjais apsvarsto, kà
pavyko pritaikyti, kokiu mastu ir kokiame kontekste, kas nepasisekë arba kas nepasiteisino. Tokie susitikimai ne tik geriausiai apibendrina mokymo rezultatus, bet ir veiksmingai paspartina naujoviø diegimà tarnybinëje aplinkoje. Gráþtamojo ryðio mokymo renginiø naudingumà patvirtina vadinamosios
trijø bei septyniø taisyklës. Pirmoji skelbia, kad þmonës probleminá klausimà ávaldo tik treèià kartà apmàstæ, o sudëtingesná veiksmà – pasipraktikavæ septynis kartus [9].
Apibendrinant iðdëstytas mintis darytinos ðios
iðvados:
Pirma, vieðojo sektoriaus modernizavimas reikalauja ágyvendinti besimokanèios organizacijos modelá. Seimui ir Vyriausybei priëmus politiná sprendimà dël valstybës tarnautojø mokymo modelio labai svarbu tolygiai paskirstyti pastangas trimis kryptimis: 1) tobulinant valstybës tarnautojø mokymo
finansavimo mechanizmà: nustatant institucijose
prioritetinius valstybës tarnautojø mokymo tikslus
ir pirmiausia skiriant lëðas prioritetinëms valstybës
tarnautojø mokymo grupëms; 2) nustatant valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigø statusà ir jø tarpusavio ryðá; 3) kuriant valstybës tar-

reikiai turi bûti finansuojami jo paties lëðomis.
Organizacijos mokymo poreikiø nustatymas
reikalauja nuolatinio dëmesio ir gerai parengtos tyrimo metodikos. Skiriami organizacijos visuminiai,
atskirø darbo barø ir padaliniø, taip pat skirtingø
tarnybiniø lygiø ir individualûs tarnautojø mokymo
poreikiai. Sudarant mokymo planus ðie poreikiai turi
bûti derinami ir pagal galimybæ optimizuojami. 2001
m. Danijos ir Suomijos ekspertai parengë iðsamià
vieðojo sektoriaus tarnautojø mokymo poreikiø analizës metodikà [8]. Atrodo, kad tai solidus, kitø ðaliø patirtimi ir teoriniu ádirbiu pagrástas ir (tai ne
maþiau svarbu) su Lietuvos ástatymais bei mokymo
praktika susijæs instrumentarijus. Skiriami keli jo
poreikiø paketai. Pirma, tai poreikiai, kurie atsiranda ið vykdomos reformos ir politikos pokyèiø nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Kità poreikiø paketà
diktuoja integraciniai procesai, bûtinybë paþinti ir
taikyti galiojanèius tarptautinius teisinius aktus, administravimo principus, ypaè interesantø aptarnavimo srityje, kovoti su korupcija ir pan. Tai organizacijos iðorës aplinkos padiktuoti poreikiai. Toliau
eina vidiniai organizacijos poreikiai, skirstomi pagal jau minëtus principus, ir individualûs tarnautojø poreikiai. Neteko aptikti informacijos, kuri teigtø, jog ministerijos arba savivaldybës jau pradëjo taikyti minëtà metodikà savo poreikiams ávertinti. Mûsø þiniomis, tik Seimo kanceliarijoje, Vidaus reikalø ir Sveikatos reikalø ministerijose ðiais metais buvo pabandyta praktiðkai pritaikyti ðià metodikà. Deja, ji dar labai sunkiai ádiegiama. Aiðku, bûtø gaila,
jei ðis jau pritaikytas prie mûsø tikrovës dokumentas paskæstø personalo vadybininkø stalèiuose.

Pastabos ið valstybës tarnautojø mokymo
renginiø
Reikëtø aptarti dar keletà klausimø. Kadangi ne vienus metus dalyvaujame valstybës tarnautojø mokymo programose, darome prielaidà, jog jø
efektyvumas galëtø labai padidëti ne investuojant
papildomas lëðas, o geriau jas administruojant. Esame tikri, kad ðiandien bûtent vadybos principø stoka yra pati silpniausia grandis visoje valstybës tarnautojø mokymo sistemoje, kurià reikia stiprinti siekiant naðiau panaudoti esamus iðteklius. Á mokslus
siunèiamø tarnautojø neturëtø trukdyti jø kolegø ir
virðininkø skambuèiai ir iðkvietimai. Mokymo klasëje vyksta nuolatinë rotacija: vieni áeina, kiti iðeina. Salëje vienu metu gali bûti maþdaug nuo pusës
iki trijø ketvirtadaliø mokymo dalyviø. Grupinë dinamika sujaukta. Nëra në kalbos apie „skrajojanèiø“ dalyviø ásijautimà á probleminæ aplinkà. Padëtis radikaliai gerëja, kai seminarai vyksta toliau nuo
besimokanèiøjø darbovietës – kitame mieste, uþ-
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nautojø mokymo informacinæ sistemà, kuri sudarytø sàlygas paklausos ir pasiûlos principui plëtotis ir
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Birutë Èesnulevièienë, Juozas Lakis
The Civil Servants Training: from National Strategy to Action
Summary
The civil service in postcommunist Lithuania has been created, legally regulated and developed during the
last decade of the twentieth century. The employees working there had to be radically trained at least for two
reasons: the needs came from the dinamically developed system and the next package of needs indicated Lithuania’s attempts for integration with the European Union.
The article deals with training development for governmental employees, which is gradually becoming systematic and innovative. Lately there has been the training strategy of governmental employees approved. We discuss
the possibility to apply the standart of learning organization in public sector. Some problems are to be solved to start
to realise the training strategy: the learning has to be systematized, i.e. every civic servant has to be involved in a
learning process; the forms of the trainings have to be diversified, the motivation to seek efficiency as well as needs
assessment have to be improved. We analize some aspects of financing trainings in different governmental bodies
and make conclusion, that there are remarkable differences between them. The need to create the national integrated information system of training is stated.
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