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ĮVADAS

Šios mokslo studijos tikslas yra išanalizuoti valstybės tarnybos 
si stemos tobulinimą Lietuvoje, nagrinėjant pertvarkų sumanymus, 
tobulinimo sprendimų pasirinkimus ir požiūrius į planuojamus 
pertvarkų įgyvendinimo būdus ir priemones. Didesnis dėmesys 
studijoje skiriamas aukštesniosios valstybės tarnybos modelio pro-
jektams ir požiūriams į aukštesniosios valstybės tarnybos (AVT) 
tikslus, numatomą AVT vaidmenį, stiprinant aukščiausią vadova-
vimo grandį valstybės tarnyboje. 

Studijos konceptualų pagrindą sudaro valstybės tarnybos siste-
mų1, viešojo valdymo reformų2 teorinė ir lyginamoji mokslinė litera-

1 Raadschelders Jos C. N., Toonen Theo A. J., Van der Meer F. M. (eds.), The Civil 
Service in the 21st Century. Comparative Perspectives, Houndmills, Basingstoke: 
Palgrave, 2007; Van der Meer F. M. (ed.), Civil Service Systems in Western Eu-
rope. Second edition, Cheltenham: Edward Elgar, 2011; Massey A. (ed.), Inter-
national Handbook on Civil Service Systems, Cheltenham: Edward Elgar, 2011; 
Demmke Ch., Moilinen T. Civil Service in the EU of 27: Reform Outcomes and 
the Future of Civil Service, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010; Neuhold Ch., 
Vanhoonacker S., Verhey L. (eds.), Civil Servants and Politics: A Delicate Bal-
ance, Basingstoke: Palgrave, 2013; Derlien H.-U., Peters Guy B. (eds.), The State at 
Work, vol.1: Public Sector Employment in Ten Western Countries, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2008; Derlien H.-U., Peters Guy B. (eds.), The State at Work, vol. 2: 
Comparative Public Service Systems, Cheltenham: Edward Elgar, 2008.

2 Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analy-
sis – New Public Management, Governance and the Neo-Weberian state, Ox-
ford: Oxford University Press, 2011; Pollitt Ch. (ed)., Context in Public Policy 
and Management: the Missing Link? Cheltenham: Edward Elgar, 2013; Ingraham 
P. W., Pierre J. (eds.), Comparative Administrative Change and Reform: Lessons 
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tūra. Studijoje taikomi įvairūs mokslinėje literatūroje išplėtoti viešojo 
valdymo reformų analizės modeliai. Svarbu paminėti pripažintų bri-
tų mokslininkų Christopherio Hoodo bei Martino Lodge plėtotą vie-
šojo valdymo kultūros stilių3 ir ypač valstybės tarnybos sandėrių teo-
rijas4, kuriomis pirmąkart tokia apimtimi yra remiamasi lietuviškos 
mokslinės literatūros kontekste, tiriant viešojo valdymo ir valstybės 
tarnybos problematiką. Būtent studijos autoriai pirmąkart sistemiš-
kai taiko šias teorijas analizuodami Lietuvos atvejį. Studijoje taikomi 
įvairūs mokslinio tyrimo metodai, juos integruojant į kompleksinę 
Lietuvos atvejo analizę. Be apklausų ir interviu (pirminių duomenų) 
analizės, nors ir mažesniu mastu, remiamasi dokumentų (antrinių 
duomenų) analize, o taip pat lyginamąja analize. 

Ši studija nėra mokslinių tyrimų projektų ataskaita. Tačiau em-
piriniai duomenys buvo renkami remiantis mokslo projektais. 
Rengiant studiją daugiausia remtasi dviejų mokslo projektų, kuriuos 
finansavo Lietuvos mokslo taryba, metu surinktais pirminiais duo-
menimis. Pirmasis projektas „Lietuvos valstybės tarnybos reforma 
gero administravimo (dalyvaujamojo valdymo) perspektyvo-
je“ (sutartis nr. MIP-33/2010) vykdytas 2010–2011 metais. 2011 m. 
balandžio–gegužės mėn. atlikta reprezentatyvi valstybės tarnautojų 

Learned, Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2010; Margetts 
H., Perri 6., Hood Ch. (eds.) Paradoxes of Modernization: Unintended Conse-
quences of Public Policy Reform, Oxford: Oxford University Press, 2010; Eymeri-
Douzans J.-M., Pierre J. (eds.), Administrative Reforms and Democratic Govern-
ance, London and New York: Routledge, 2011; Goldfinch S. F., Wallis J. L. (eds.), 
International Handbook of Public Management Reform, Cheltenham: Edward 
Elgar, 2009; Painter M. and Guy Peters B. (eds.), Tradition and Public Admin-
istration, Basingstoke: Palgrave, 2010; Painter M., Pierre J. (eds.), Challenges to 
State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Basingstoke: 
Palgrave, 2005.

3 Hood Ch., The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management, New 
York: Oxford University Press, 1998.

4 Hood Ch. and Lodge M., The Politics of Public Service Bargains: Reward, 
Competency, Loyalty – and Blame, New York: Oxford University Press, 2006.
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apklausa. Iš pradžių buvo sudarytas valstybės tarnautojų populiaci-
jos sąrašas, kuriame nurodyti 48 444 kontaktai (tiek jų buvo VTD 
telefonų knygoje 2011 m. balandžio mėn.), paeiliui į vieną sąrašą 
perkeliant atskirus vtd.lt internetinėje svetainėje esančius LR VTD 
administruojamos valstybės tarnautojų telefonų knygos puslapių 
duomenis. Pasinaudojant šiuo sąrašu atsitiktinės atrankos būdu su-
daryta reprezentatyvi tikimybinė 1000 tarnautojų imtis. 2011 m. ba-
landžio–gegužės mėn. atlikta apklausa telefonu ir elektroniniu paš-
tu. Klausimyną sudarė 35 uždaro tipo klausimai, buvo naudojama 
standartinė 5 balų Likerto skalė. Surinkta 400 užpildytų anketų (nors 
keliose iš jų atsakyta ne į visus klausimus). To užteko patikimai statis-
tinei analizei atlikti, nes buvo įvykdyti pagrindiniai surinktų duome-
nų patikimumo kriterijai: atsitiktinė respondentų atranka ir repre-
zentatyvioji tikimybinė imtis. Suvesti duomenys buvo analizuojami 
pasitelkiant SPSS v. 19. programinį paketą. Nors tarp visų respon-
dentų vyrų yra gerokai mažiau (30,8 proc.), tačiau tai atspindi imties 
simetriškumą, kadangi beveik atitinka oficialią statistiką (pavyzdžiui, 
2010 m. VTD Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės 
aktų taikymo ir įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta, jog vyrai sudaro 
25,3 proc. visų valstybės tarnautojų). Didžioji dalis respondentų turi 
karjeros valstybės tarnautojo statusą – 64 proc., 14 proc. yra vadovai, 
8 proc. – statutiniai pareigūnai, 13 proc. dirba pagal darbo sutartis. 
Pusė apklaustųjų priklauso ministerijoms pavaldžioms įstaigoms, 
trečdalis dirba savivaldybėse ir joms pavaldžiose įstaigose, 8 proc. ats-
tovauja ministerijoms. Prieš tapdami valstybės pareigūnais, daugiau-
sia (31,5 proc.) studijavo bei dirbo privačiame sektoriuje (29 proc.). 
Pagal darbo stažą apklausos dalyviai pasiskirstė taip: darbo stažas 
iki 5 metų – 21,8 proc.; nuo 6 iki 10 metų – 23,2 proc.; nuo 11 iki 
15 metų – 21,3 proc.; nuo 16 iki 20 metų – 14,2 proc. ir 19,5 proc. 
daugiau nei 20 metų darbo patirtį turinčių respondentų. Kitas moks-
lo tiriamasis projektas „Aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimas, 

ĮVADAS
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tobulinant vadovavimo procesus viešajame administravime“ (su-
tartis nr. MIP-008/2013) buvo vykdomas 2013–2014 metais. Atlikta 
aukštesniųjų vadovų Lietuvos karjeros valstybės tarnyboje apklausa. 
Imtis sudaryta parengus aukštesniųjų vadovų sąrašą. Buvo apsispręs-
ta apklausai pasitelkti pilnąją imtį. Tačiau aukštesniųjų vadovų sąrašo 
sudarymas yra pakankamai keblus dalykas todėl, kad „aukštesniojo 
vadovo“ statusas Lietuvoje nėra teisiškai apibrėžtas, jis nėra ir kaip 
nors kitaip vienareikšmiškai suprantamas. Nuo 2010 m. teikiamuo-
se aukštesniosios valstybės tarnybos projektuose buvo kalbama 
apie gana skirtingą skaičių pareigybių (nuo 400 iki 500), įtraukiant 
visus įstaigų vadovus, taip pat visus ministerijų vidinių aukščiausio 
lygmens struktūrinių padalinių (departamentų) vadovus (direkto-
rius). Juos siejanti ypatybė yra formalus teisinis valstybės tarnautojo 
statusas, t. y. neįtraukiant nemažos dalies biudžetinių įstaigų ar mi-
nisterijų įsteigtų viešųjų įstaigų vadovų ir statutinių tarnybų įstaigų 
vadovų, bet numatant įtraukti valstybės pareigūno statusą turinčius 
Vyriausybei pavaldžių įstaigų vadovus. 2013 m. aukštesniosios vals-
tybės tarnybos projektuose apibrėžtas daugiau nei perpus mažes-
nis aukštesniųjų vadovų ratas, kurį sudarytų 100–200 pareigybių. 
Nuspręsta aukštesniaisiais vadovais nelaikyti ministerijų vidinių de-
partamentų vadovų, įtraukiant tik tuos vadovus, kurių vadovaujamos 
įstaigos yra atsakingos už dalyvavimą formuojant viešąją politiką ir ją 
įgyvendinant. Tačiau bet kokiu atveju konkretus pareigybių sąrašas 
nebuvo oficialiai suformuotas. Jis, jei apskritai būtų įteisinta aukštes-
nioji valstybės tarnyba, būtų tvirtinamas atskiru specialiu vyriausy-
bės nutarimu. Sudarant pareigybių sąrašą apklausai, vadovautasi va-
dinamosios I ir II grupės įstaigų sąrašu. Tad apklausos populiacijos ir 
pilnosios imties sąrašas sudarytas pagal minėtų I ir II grupės įstaigų 
(tiksliau jų vadovų pareigybių) sąrašą5, įtraukiant vidinių ministerijų 

5 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie 
ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo 
ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais 
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departamentų vadovus, nes jų požiūrių (nuomonių) palyginimas su 
kitų respondentų atsakymais laikytas vertingu (atsižvelgiant į tai, kad 
vidinių departamentų direktorių įtraukimas į aukštesniąją valstybės 
tarnybą yra labiau atidedamas, nei jo atsisakoma iš viso). Tokiu būdu 
sudarytas 356 pareigybių sąrašas, kuris ir tapo apklausos imtimi (pil-
noji imtis). Pati anketinė apklausa buvo atliekama telefonu ir elek-
troniniu paštu 2014 m. vasario–kovo mėnesiais. Klausimyną sudarė 
42 uždaro tipo klausimai, naudota standartinė 7 balų Likerto skalė. 
Dėl didelio respondentų užimtumo su daugeliu jų nepavyko iš karto 
susisiekti, todėl buvo siųsti priminimai su prašymu užpildyti anketą, 
tartasi, kada galės atsakyti į klausimus telefonu. Iš viso gauta 260 už-
pildytų anketų (atsakomumas – 73 proc.). Gautos medžiagos kiekio 
pakako išsamiai statistinei analizei atlikti, ypač turint omenyje, kad 
buvo paimta pilnoji imtis. Apklausos duomenys suvesti ir analizuoti 
pasitelkiant SPSS v. 21. programinį paketą. Moterys sudarė 36,9 proc. 
apklaustųjų, vyrai – 63,1 procentą. Pakankamai tipiška situacija (ne 
tik Lietuvoje) aukščiausiame valstybės tarnybos lygmenyje. Pagal 
amžiaus grupes daugiausia respondentų nuo 41 iki 60 metų amžiaus, 
tai yra 65 proc., 16,9 proc. buvo vyresni nei 60 metų ir 18,1 proc. 
buvo nuo 26 iki 40 metų amžiaus. Nebuvo nei vieno respondento, 
kuris būtų 25 metų amžiaus ar jaunesnis. „Liūto dalį“ tarp apklaus-
tųjų (56,5 proc.) sudarė turintys daugiau nei 20 metų darbo stažą, 
nuo 16 iki 20 metų darbo patirtį turinčių buvo 27 proc., nuo 11 iki 
15 metų – 10,4 proc., nuo 6 iki 10 metų – 4,6 proc., 5 metų ir mažesnį 
darbo stažą turėjo 1,5 proc. respondentų. 61 proc. turėjo didesnę nei 
10 metų darbo patirtį einant vadovaujamas pareigas, Vadovaujamo 
darbo patirtį privačiame sektoriuje turinčiųjų dalis nesiekė trečdalio 
visų apklausos dalyvių (29 proc.). Departamentų ar kitų įstaigų prie 
ministerijų vadovai sudarė 42,5 proc. respondentų, vidinių ministeri-
jų departamentų vadovų buvo 18,9 proc., kiti – Seimui ir Vyriausybei 

galios“, Valstybės žinios, nr. 141-7116, 2013, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=463866>, 2014 06 16.

ĮVADAS
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tiesiogiai atsakingų įstaigų vadovai, o taip pat visų minėtų vadovų 
grupių vadovų pavaduotojai.

Atliekant abu minėtus tiriamuosius mokslo projektus vyko pu-
siau struktūrizuoti interviu su valstybės tarnybos sritį kuravusiais 
ar kitaip su ja susijusiais politikais, valstybės tarnybos reformų ini-
ciatoriais ir vykdytojais, valstybės tarnybos ir valstybės tarnybos 
žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertais-praktikais. Iš viso studijo-
je remiamasi 70 Lietuvoje atliktų interviu duomenimis. Vieno in-
terviu trukmė – nuo pusės iki pusantros valandos. Buvo išskirtos 
4 respondentų grupės: politikai, ministerijų ir vyriausybės kancle-
riai, valstybės tarnybos ekspertai-praktikai bei personalo valdymo 
ekspertai-praktikai. Nuorodose šių grupių atstovai yra atitinkamai 
koduojami. Vykdant projektą „Aukštesniosios valstybės tarnybos 
kūrimas, tobulinant vadovavimo procesus viešajame adminis-
travime“ taip pat buvo atliekami gerosios praktikos interviu (iš 
viso 14) pasirinktose šalyse, t. y. Estijoje, Latvijoje, Nyderlanduose 
ir Belgijoje, kurių duomenimis remiamasi šioje studijoje.

Studiją sudaro 7 skyriai. Dalis jų yra parašyti visiškai naujai 
(1, 5, 6 ir 7 skyriai), kiti – papildyti, pataisyti ir atnaujinti bei studi-
jos tikslams pritaikyti anksčiau skelbtų straipsnių variantai (2, 3 ir 
4 skyriai). Studijos skyrių analizė remiasi dviem kryptimis: 1) ben-
dras valstybės tarnybos sistemos kūrimas ir jo kontekstai, pertvar-
kos būdai ir priemonės, tobulinimo perspektyvos, problemos bei 
valstybės tarnautojų, politikų ir valstybės tarnybos ekspertų požiū-
ris (1–4 skyriai); 2) aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimo su-
manymų ir požiūrių į juos analizė (5–7 skyriai). 6 ir 7 skyriuose na-
grinėjamos aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimo ir sėkmingo 
veikimo Lietuvoje prielaidos, parodomos aukštesniosios tarnybos 
modelio pasirinkimo sąlygos, rizikos veiksniai, remiantis valstybės 
tarnybos sandėrių teorija ir pačių sandėrių tipologijomis (kompe-
tencijų, atlygio ir lojalumo sandėriai).



15

 1 skyrius.  Valstybės tarnybos sistemos 
tobulinimas Lietuvoje: pasirinkimai 
ir požiūriai

Saulius Pivoras

Šios studijos skyriaus tikslas yra aptarti pagrindinius valstybės 
tarnybos sistemos kūrimo ir tobulinimo bruožus bei kryptis, ypač 
įvertinant pačių valstybės tarnautojų, kaip suinteresuotos pusės 
(steikholderio), palaikymą ar nepritarimą tam tikriems pokyčiams 
įgyvendinti. Šis palaikymas ar nepritarimas laikytinas reikšmingu 
ypač atsižvelgiant į tai, kad reformų viešajame sektoriuje procesai 
nebūna linijiniai ir netgi vienakrypčiai, juos gali lydėti nenumatytos 
pasekmės, paradoksai ar netgi rezultatai priešingi planuotiems6.

Administracinė tradicija ir administracinės inovacijos 
Lietuvos viešajame administravime

Vienas iš svarbių viešojo administravimo veikimą nulemiančių 
veiksnių yra administravimo kultūra ar administravimo tradicija. 
Tiek lietuviškoje, tiek tarptautinėje viešojo administravimo moks-
linėje literatūroje yra sutariama, kad Lietuvos viešojo administravi-
mo tipinis bruožas yra legalistinė dimensija ir svarbus vaidmuo yra 
priskiriamas legalistiniam viešojo administravimo ar viešosios po-
litikos veikimo būdui7. Vyraujanti administracinė tradicija Lietuvos 
6 Hood Ch., Margetts H., Perri 6., “The Drive to Modernize: A World of Sur-

prises?”, Margetts H., Perri 6., Hood Ch. (eds.), Paradoxes of Modernization: 
Unintended Consequences of Public Policy Reform, Oxford: Oxford University 
Press, 2010, p. 3–16.

7 Žeruolis D., Maniokas K., “Policy Development Capacities of Ministries: Lithua-
nia”, A paper prepared for OECD SIGMA, 2005, <http://www.oecd.org/da-
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viešajame administravime gali būti pavadinta legalistine. Ryškus 
viešojo administravimo legalistinis pobūdis kartais yra laikomas 
kliūtimi vystant viešąją politiką, politikos mokymąsi ir politikos 
perkėlimą, plėtojant vadybinį efektyvumą. Kyla klausimas, ar lega-
listinis viešasis administravimas yra naujas bruožas, ar jis įsišakni-
jęs Lietuvos viešojo administravimo tradicijoje? Pokomunistinių 
Vidurio Rytų Europos šalių administracinė kultūra mokslinėje li-
teratūroje siejama su „sovietine“ administravimo tradicija8. Tai „ži-
noma“ pagrįsta, tačiau Lietuvos administracinėje kultūroje galima 
įžiūrėti trijų skirtingų istorinių sluoksnių kombinaciją ar difuziją. 
Tai – nepriklausomos tarpukario laikotarpio Lietuvos valstybingu-
mo paveldas, sovietinis palikimas ir naujai sukonstruota Europos 
administravimo tradicija. Šie trys sluoksniai turi vieną, nors skir-
tingai suprantamą ir funkciškai įvairų, jungiantį elementą – lega-
listinę viešojo administravimo dimensiją. Tarpukario laikotarpio 
Lietuvos valstybės tarnybos sistema nespėjo visiškai institucionali-
zuotis, faktiškai ji buvo labai neišvystyta. Tačiau tada besiklostantis 
valstybės tarnybos modelis buvo labiausiai orientuotas į kontinen-
tinės Europos modelį (franko – germaniškas modelis) ir labiausiai 
jį priminė dėl stipriai akcentuojamo profesionalumo, hierarchijos 
ir valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo9. Tačiau negalima be 
išlygų sutikti su Danijos tyrėjų tvirtinimu, kad iš trijų Baltijos šalių 
Lietuva „yra arčiausiai organinės valstybės ir visuomenės santykių 

taoecd/59/24/35936039.pdf>, 2011 03 10; Nakrošis V., “Policy Transfer in the 
Pre-And Post-Accession Period: Experience of the New EU Member States”, 
Lithuanian Political Science Yearbook 2004, Vilnius, 2005, p. 126; Evans G., “Ex-
porting Governance: Lithuania Adapts a Canadian Policy Management Model”, 
Canadian Public Administration 48(1), 2005, p. 8.

8 Painter M. and Guy Peters B., “Administrative Traditions in Comparative Per-
spective: Families, Groups and Hybrids”, Painter M. and Guy Peters B. (eds.), Tra-
dition and Public Administration. Basingstoke: Palgrave, 2010, p. 27.

9 Mikalauskas A., Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba pirmojoje Lietuvos 
Respublikoje (1918–1940 m.), Daktaro disertacija, Kaunas: VDU, 2007.
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vizijos“10. Veikiau atvirkščiai. Valstybės ir visuomenės susvetimėji-
mą Lietuvoje palaikė ne tik nomenklatūrinė administravimo tradi-
cija ar autoritarinis Antano Smetonos režimas, bet ir dar senesnis 
paveldas iš carinės Rusijos imperijos laikų. Netgi visiškai neseni 
duomenys liudija apie tą patį susvetimėjimo išlaikymą. Pavyzdžiui, 
2003 ir 2008 m. darytos reprezentatyvios gyventojų apklausos liu-
dija, kad antroje vietoje profesinės grupės, kuriomis labiausiai ne-
pasitikima, buvo valstybės tarnautojai, nepopuliarumu atsilikdami 
tik nuo politikų. Socialinis valstybės tarnautojų prestižas Lietuvoje 
yra žemas. Tik 5,9 proc. 2003 m. apklausos duomenimis ir 6,6 proc. 
2008 m. apklaustų respondentų norėjo, kad jų vaikas taptų valsty-
bės tarnautoju. Lietuviai valstybės tarnybą vertino skeptiškiausiai iš 
visų 12 naujųjų ES šalių narių11. Nepasitikėjimas valstybės tarnyba 
ir valstybės institucijomis gali būti kildinamas iš sovietinio paliki-
mo. Mokslinėje literatūroje yra įvestas įdomus valstybės tarnybos 
ir visuomenės sąveikos skirstymas į du tipus: „visuomeninis“ ir 

„profesionalus“ valstybės tarnybos ir visuomenės sąveikos mode-
liai. Europos šalyse, kurios atspindi „visuomeninį“ minėtos sąvei-
kos modelį (Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Graikija), valstybės 
tarnyba yra laikoma svarbia ne tik funkciniu, bet ir visuomeniniu 
požiūriu, kaip pakilimo į aukštesnį socialinį sluoksnį ir socialinio 
prestižo įrankis. Atrodo, kad tokia samprata pasižyminčią valsty-
bės tarnybos ir visuomenės sąveiką laikyti „organine“ yra prasmin-
ga. Šalyse, kurios atspindi „profesionalų“ modelį (Danija, Jungtinė 
Karalystė, Švedija ir tam tikru mastu Vokietija bei Nyderlandai), 
valstybės tarnautojai pirmiausia yra vertinami kaip profesionalai 
10 Noergaard O. and Skovbakke Winding S., “Administrative traditions and EU-

accession: A comparative analysis of the Baltic states”, Draft Paper Prepared for 
the Nordic Political Science Association (NOPSA) Conference Reykjavik 11–13 
August 2005, <http://www.ni.hu-berlin.de/studium/kurse/reader/sb_ueb/noer-
gaard.pdf>, 2011 03 10.

11 Vaidelytė E., Žvaliauskas G., “Image of Lithuanian Civil Service in Society and 
Mass Media”, Viešoji politika ir administravimas 31, 2010, p. 10–13.
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ir traktuojami panašiai kaip samdomi privačių įmonių darbuoto-
jai. Taip pat „visuomeniniame modelyje valstybės tarnybos pozicijų 
pareikalavimas yra didesnis negu kad jų pasiūla, priešingai negu 
profesionaliame modelyje, kur privatus verslas siūlo geresnes pa-
reigų ir karjeros galimybes“12. Lietuva, atrodo, labiau atitinka pro-
fesionalų, o ne visuomeninį modelį.

Lietuva sovietmečiu buvo veikiama nomenklatūrinės adminis-
travimo kultūros. Stanlis Vanagunas išskiria tokius pagrindinius 
šios kultūros bruožus: a) autokratinis valdymo stilius, b) neadekva-
tus dėmesys efektyvumui, c) šališkumas ir partiškumas, d) oficiali 
korupcija, e) slaptumas13. Plataus masto korupcija – neatskiriamas 
nomenklatūros sistemos bruožas, nes pati nomenklatūra buvo 
vienas iš geriausių natūralaus biurokratinio egoizmo institucio-
nalizacijos pavyzdžių14. Sovietinėje administravimo sistemoje no-
menklatūra, kurią šiandieniniai rusų tyrinėtojai vadina politine 
biurokratija, išreiškė sovietinės viešosios biurokratijos ir viešojo 
administravimo esmę. Pasak V. Makarino, nomenklatūrinė siste-
ma rėmėsi „politikos ir administravimo vienove“, kurioje klasiki-
nės biurokratijos bruožai nebuvo visiškai išsivystę15. Kalbama apie 
tokius bruožus kaip administravimo profesionalumas, įgaliojimų 
hierarchija, karjera pagal nuopelnus, formalūs teisiniai santykiai. 
Kai kurie tyrinėtojai, turėdami omenyje klasikinės biurokratijos 
neišsivystymą ir neatitikimą pagal M. Weberio sampratą, sovieti-

12 Rouban L., “Political – Administrative Relations”, Raadschelders J. C. N., Toonen 
T. A. J. and Van der Meer F. M. (eds.), The Civil Service in the 21st Century: 
Comparative Perspectives, Basingstoke: Palgrave, 2007, p. 266–267.

13 Vanagunas S., “The Civil Service Reform in the Baltics”, Verheijen T. and Kotche-
gura A. (eds.), Civil Service Systems in Central and Eastern Europe, Cheltenham: 
Edward Elgar, 1999, p. 226–227.

14 Harris P., Foundations of Public Administration: A Comparative Approach, 
Hong Kong: Hong Kong University Press, 1990, p. 149.

15 Макарин А. В., Бюрократия в системе политической власти, СПб.: Из да-
тельство С.-Петербургского университета, 2000, p. 136.
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nę ir posovietinę biurokratiją įvardija kaip pseudobiurokratiją16. 
Nomenklatūrinė sistema neišvengiamai pasižymėjo vasalinių ir 
patrimonialinių santykių ypatybėmis. Paradoksalu, bet politikos 
ir administravimo vienovė nomenklatūrinėje viešojo administra-
vimo sistemoje reiškė, viena vertus, profesionalaus autonomiško 
administravimo garantijų nebuvimą, o, kita vertus, neužtikrino 
rezultatyvios politinės kontrolės, nes ji buvo pernelyg visaapiman-
ti ir nekoncentruota17. Sovietinė nomenklatūrinė sistema neleido 
pasireikšti administracinei diskrecijai ar juo labiau iniciatyvai bei 
kūrybiškumui18. Apskritai nomenklatūrinis viešasis administravi-
mas buvo itin ryškiai centralizuotas, nors ta centralizacija iš dalies 
pasireiškė feodalinėmis priemonėmis. Formalių teisinių santykių 
neišvystymą nomenklatūros administravimo kultūroje pabrėžia 
daugelis tyrinėtojų. Pavyzdžiui, S. Vanagunas tvirtina, kad sovie-
tinėje visuomenėje niekada iki galo nesusiformavo tikroji formali 
teisės sistema19. Sovietiniai įstatymai turėjo prievartos instrumento, 
ginant komunistų partijos interesus, pobūdį. Kasdienybėje sovieti-
nė teisė buvo ne daugiau nei dažnai besikeičiančių, savavališkų įsa-
kymų visuma, skirta įvairioms komunistų partijos programoms ir 
politikai įgyvendinti20. Tačiau, nepaisant tokio specifinio sovietinės 
teisės pobūdžio, viešasis gyvenimas buvo teisiškai reguliuojamas ir 
tai daroma pakankamai plačiai. Sovietinis teisinis reglamentavimas 
pirmiausia turėjo manipuliacinį, formalistinį ir legitimacinį pobū-

16 Pearce J. L., “Organization and Management in the Embrace of Government”, 
Mahwali, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, p. 75.

17 Makarin A. V., min. veik., p. 137–138.
18 Vanagunas S., “Predestining Ineffectuality: Administrative Theory of the Early 

Soviet State”, Baker R. (ed.), Transitions from Authoritarianism: the Role of Bu-
reaucracy, Westport: Greenwood Press, 2002, p. 25.

19 Vanagunas S., “The USSR: Some Thoughts on the Decline of the Ultimate Admin-
istrative State”, Public Productivity & Management Review 3(15), 1992, p. 282.

20 Vanagunas S., “The Influence of the Nomenklatura on Post-Soviet Administra-
tion”, International Journal of Public Administration, 12(18), 1995, p. 1828.
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dį. Kitaip tariant, klestėjo teisinis formalizmas. Sovietinis teisės re-
žimas buvo prievartos ir formalizmo mišinys, nes riba tarp teisėtu-
mo ir neteisėtumo niekada nebuvo garantuota. Kita vertus, viskas 
patekdavo po teisės priedanga, nes to reikėjo siekiant supaprastinti 
kovą su režimo priešais21. „Mokėjimas pasiremti biurokratinėmis 
taisyklėmis“ – tai sovietiniam biurokratui būtinas gebėjimas22. Po 
formalaus legalizmo kauke besislepiantis administracinis voliun-
tarizmas pasireikšdavo gerai sovietmečiu žinomu reiškiniu, vadi-
namąja „telefonine teise“, kai teisės aktai buvo laikinai sustabdyti 
ar visai apeiti, tenkinant aukšto rango nomenklatūrininko norus, 
dažnai išsakomus telefonu23.

Paradoksalu, bet Europos Sąjunga nesunaikino iš sovietmečio 
perimtos viešojo administravimo legalistinės orientacijos, netgi ją 
sustiprino. Tai lėmė poreikis derybų dėl narystės ES laikotarpiu per-
kelti į nacionalinę Lietuvos teisę ir adaptuoti milžiniškos apimties 
ES teisę (acquis). Kita vertus, pati Europos Sąjunga yra ne politinis, 
o daugiausia legalistinis konstruktas24. Daugelis naujų reguliavi-
mo agentūrų Lietuvoje buvo sukurtos siekiant užtikrinti perkeltos 
teisės veikimą. Stojimo į ES procese vienas iš reikšmingiausių pa-
sirengimo aspektų tapo būtent „teisės viršenybė“, nes buvo siekta 
įtvirtinti kokybiškai skirtingą teisės vaidmens sampratą, atskirti 
teisę nuo politikos. Reikšmingą vaidmenį, įtvirtinant legalistinį 
pasirengimo stoti į ES programų aspektą, suvaidino buvęs artimas 

21 Fijalkowski A., From Old Times to New Europe: The Polish Struggle for Democ-
racy and Constitutionalism, Farnhamn: Ashgate, 2010, p. 107–108.

22 Ivanauskas V., „Sovietinių biurokratų darbo etika, neformalios rutinos ir planavi-
mo sistemos trūkumai: Lietuvos atvejis“, Filosofija. Sociologija 4, 2006, p. 7.

23 Palidauskaitė J., “Search for a New Civil Service Ethos in Transitional Democra-
cies: Similarities and Differences”, Socialiniai mokslai/Social Sciences 4(58), 2007, 
p. 52.

24 Fossum J. E. and Menéndez A. J., “The Constitution’s Gift: a Constitutional Theo-
ry for a Democratic European Union”, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 
2011.
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Europos Komisijos pirmininko J. Delorso patarėjas F. Lamoreaux. 
ES ekspertai, siųsti padėti šalims kandidatėms, skirtingai nuo JAV 
ekspertų, daugiausia buvo būtent viešosios bei administracinės tei-
sės specialistai25. Tačiau, pabrėždama „teisės viršenybės“ principą, 
ES neįvertino tų šalutinių pasekmių, kurios galėjo gimti ir gimė 
perkeliant itin didelį kiekį ES teisinio reglamentavimo į teisę ša-
lies, kurioje buvo gajūs sovietmečiu išsivystę teisinio formalizmo ir 
manipuliacinės teisinės praktikos (formalaus legalizmo) mechaniz-
mai. Būtent šių mechanizmų samplaika su ES teisės poveikiu gali 
sukelti kai kuriems tyrinėtojams įspūdį, jog formali teisinė viešojo 
administravimo aplinka Rytų Vidurio Europos šalyse yra lankstes-
nė, palyginus su Vakarų Europos šalimis26, nors iš tikrųjų vargu ar 
buvo visai taip. Pokomunistinėje Lietuvoje susiklostė panaši situ-
acija kaip ir Italijoje, kur kiekvienas politikų bandymas pakreipti 
biurokratijos veiklą norima linkme tik sustiprina pastarosios lega-
listines nuostatas. Todėl galiausiai procedūros ypač vargina, ilgai 
trunka, didėja neefektyvumas. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai 
į iškilusius ginčus yra įveliami teismai27.

Nuo 2000 m. Lietuvos viešajame administravime atsirado strate-
ginis valdymas ir tam tikri į rezultatus orientuotos veiklos vadybos 
elementai. Tačiau sovietinės tradicijos įtaką galima pastebėti netgi 
šių visiškai naujų valdymo instrumentų veikime. Juolab, kad pats 
strateginis planavimas išoriškai yra gana panašus į sovietinio eko-
25 Hammerslev O., “The European Union and the United States in Eastern 

Europe: Two Ways of Exporting Law, Expertise and State Power”, Dezalay Y. 
and Garth B. G. (eds.), Lawyers and the Rule of Law in an Era of Globalization, 
Abindon: Routledge, 2011, p. 145–146.

26 Meyer-Sahling Jan-Hinrik and Yesilkagit Kutsal, “Differential Legacy Effects: 
Three Propositions on the Impact of Administrative Traditions on Public Ad-
ministration Reform in Europe East and West”, Journal of European Public Policy 
2 (18), 2011, p. 318.

27 Lewansky R., “The Development and Current Features of the Italian Civil Service 
System”, Bekke H., Van der Meer F., (eds.), Civil Service Systems in Western Eu-
rope, Cheltenhamn: Edward Elgar, 2000, p. 236.
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nomikos plėtros planavimo instrumentus (tai turėjo palengvinti jo 
priėmimą). 1998 m. Lietuvoje įvestas programinis biudžetas. Nuo to 
laiko biudžetas planuojamas trims metams ir tvirtinamas metams. 
Trijų metų planavimo ciklas dar nėra pakankami sėkmingas, kadan-
gi preliminarūs trijų metų biudžeto rodikliai yra keičiami maždaug 
20 proc. kasmet28. Lietuvos planinio programinio biudžeto sistema 
yra „standartinis planinio programinio biudžeto sistemos tipas, kai 
Finansų ministerija parengia planą, atsižvelgdama į turimas lėšas, o 
vėliau veda diskusiją su politikais dėl prioritetų“29. Strateginio pla-
navimo procesas Lietuvoje buvo pradėtas diegti 1999 m. padedant 
Kanados ekspertams ir buvo modeliuojamas remiantis Kanados 
Ontarijo provincijos vyriausybės strateginio planavimo sistema. 
Atkreiptinas dėmesys, kad 1997 m. kanadiečiai ekspertai buvo kvie-
čiami padėti kurti valstybės tarnybos sistemą Lietuvoje Kanados 
pavyzdžiu, bet patys kanadiečiai pasisiūlė keisti jų teikiamos eks-
pertinės pagalbos prioritetą į strateginio planavimo ir tarpžinybinio 
koordinavimo sistemos kūrimą30. Kelerius metus vyko intensyvūs 
kelių dešimčių Lietuvos ministerijų aukščiausio lygmens tarnauto-
jų vizitai į Kanadą ir kanadiečių ekspertų rengti mokymai Lietuvoje. 
Pagrindinis lietuvių konsultantas kanadiečių ekspertas Gordas 
Evansas teigė, kad ne tik patirties neturėjimas trukdė organizuoti 
efektyvų viešojo administravimo sistemos veikimą. Pasak jo, sovie-
tinė valdymo sistema pasižymėjo be kita ko dideliu žinybiškumu, 
atskiros valstybės institucijos dirbo labai izoliuotai viena nuo kitos, 

28 Korzunienė J., „Kaip efektyviau naudoti valstybės pinigus?“, <http://www.vkon-
trole.lt/n/ziniasklaida_apie_mus_grupuoti1.php?54>, 2011 03 10.

29 World Bank, “Report Number: 36930-GLB. EU-8. Public Sector Capacity in the 
EU 8. Report on Strategic Planning and Policy Management in Lithuania and 
Latvia”, Background Paper, 2006, <http://www.lrvk.lt/bylos/strateginis/Pasaulio 
banko studija.pdf>, 2011 03 10.

30 Evans G., “The Lithuania/Canada Public Administration Reform Project”, Pub-
lic Sector Management Magazine, Institute of Public Administration Canada, 
March 1999.
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ne tik nebendradarbiavo, bet ir nesikeitė informacija. Strateginis 
planavimas turėjo sustiprinti ministerijų darbo tarpusavio koordi-
navimą, vyriausybės vaidmenį viešojo administravimo sistemoje31. 
Strateginis planavimas buvo visiškai įgyvendintas ir integruotas su 
biudžeto formavimo procesu 2000 metais. Pagrindiniai integruo-
tos veiklos ir biudžeto valdymo Lietuvoje elementai yra: prioritetų 
nustatymas vyriausybėje prieš prasidedant biudžeto formavimo 
cik lui, strateginių planų, atspindinčių vyriausybės prioritetus, ren-
gimas ministerijose bei ministerijoms iškeltas uždavinys – parodyti, 
kaip jų biudžeto poreikiai suderinami su vyriausybės strateginiais 
prioritetais32. Nors valstybės biudžetas Lietuvoje formaliai yra va-
dinamas programiniu, jis faktiškai yra neišvystytas. Turbūt tiksliau 
tokį biudžetą laikyti pusiau programiniu. Parlamentas vis dar tvir-
tina kasmetinį biudžetą pagal valdymo sritis ir finansavimo eilutes. 
Nors Lietuvoje buvo vykdoma daugiau nei 800 biudžeto programų, 
alternatyvios biudžeto programos kasmetinio biudžeto formavi-
mo ciklo metu paprastai nebuvo siūlomos, o neefektyvus biudžeto 
programų vykdymas nevedė į tokių programų likvidavimą ar bent 
rimtą peržiūrą33. Vis tik tam tikras pasiekimas per paskutinius ke-
lerius metus – žymus biudžeto programų skaičiaus sumažinimas 
(nuo 850 iki maždaug 500). Kelią lankstesniam viešųjų išlaidų val-
dymui užkerta egzistuojantys labai centralizuoto reguliacinio val-
dymo mechanizmai. Pavyzdžiui, maksimalus institucijose leistinas 
pareigybių skaičius yra nustatomas kasmetiniais vyriausybės ar 
Seimo nutarimais. Išlaidos darbuotojų atlyginimams planuojamos 

31 Evans G., “Reforming the Centre of Government in Lithuania”, Public Sector 
Management Magazine, 2 (11), Institute of Public Administration Canada, 2000.

32 Evans G., “Exporting Governance: Lithuania Adapts a Canadian Policy Manage-
ment Model”, Canadian Public Administration 1 (48), 2005, p. 9.

33 Nakrošis V., “Reforming Performance Management in Lithuania: Towards Re-
sults-based Government”, Peters Guy B. (ed.), Mixes, Matches, and Mistakes. 
New Public Management in Russia and the Former Soviet Republics, Budapest: 
Open Society Institute, 2008, p. 67.
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atskiromis eilutėmis rengiant ir tvirtinant institucijų biudžetus34. 
Be to, kaip nurodyta Valstybės kontrolės audito išvadose, daugelis 
biudžeto programų tikslų yra formuluojami ne kaip aiškiai apibrė-
žiamų ir pamatuojamų veiklos rezultatų siekiniai, o kaip veiklos, 
vykdant teisės aktuose apibrėžtas institucijos funkcijas35. Tačiau, 
kaip pabrėžia G. Evansas, svarbus pasiekimas buvo jau vien tai, kad 
biudžeto programos tapo loginiu finansavimo pagrindu, taip pat 
įsisąmoninta, kad su finansavimu susijusius sprendimus reikia sieti 
su veiklos rezultatais36. Kanadiečiams padėjus Lietuvos viešajame 
sektoriuje įdiegti strateginio planavimo ir programinio biudžeto 
sistemą, konsultuoti ir pagalbą, kuriant valstybės tarnybos sistemą, 
ėmė teikti ES ekspertai, orientavęsi į tradicinį europinį (prancūziš-
kąjį ir vokiškąjį) viešąjį administravimą. Tokiu būdu iš pat pradžių 
buvo užkoduotas prieštaravimas tarp dviejų sistemų, tačiau vėliau 
pastebėta tam tikra šių sistemų dermė, kuo stebėjosi užsienio eks-
pertai. Strateginis valdymas ir programinis biudžetas Lietuvoje turė-
jo prisiderinti prie kontinentinės Europos tradicijos, pasižyminčios 
didelėmis ministerijomis ir ministerinio valdymo (ministerinės at-
skaitomybės) dominavimu, būdingu Lietuvos viešojo administravi-
mo institucinei sistemai. Pavyzdžiui, palyginus su anglosaksų šali-
mis didesnė ministerijų autonomija ir mažesnės jų veiklos politinio 
koordinavimo galimybės susijusios su tuo, kad viceministrus pasi-
renka ministrai, o ne skiria ministras pirmininkas, kaip yra anglo-
saksų šalyse. Be to, ministerijų kancleriai nėra tiesiogiai atsakingi 
vyriausybės kancleriui. Tačiau, kita vertus, ministerijų galias joms 

34 Ten pat, p. 75.
35 LR Valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita. Programinio biudžeto siste-

ma“, 2007, <http://www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?1661>, 2011 03 10.
36 Evans G., “Managing Government Performance: Tools and Techniques (Ca-

nadian Federal Government, Provincial Government of Ontario, Government 
of Lithuania, and Government of New Zealand)”, Moscow: World Bank, 2004, 
<http://194.84.38.65/site/uploads/Managing_government_performance_Evans_
eng.doc>, 2011 03 10.
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pavaldžių įstaigų atžvilgiu mažina tai, kad šios įstaigos gauna sava-
rankišką metinį biudžetą kaip vadinamieji asignavimų valdytojai37. 
Dar vienas ryškus tradicinio hierarchinio viešojo administravimo 
bruožas Lietuvoje yra nustatyta privaloma viešojo administravimo 
įstaigoms funkcinė-hierarchinė organizacinė struktūra: griežtai re-
glamentuota, kokie gali būti organizacinės struktūros vienetai (de-
partamentas, skyrius ir t. t.) ir kiek juose gali būti pareigybių38. Tai 
reiškia, kad kito tipo lankstesnė organizacinė struktūra (projektinė 
ir pan.) viešojo administravimo įstaigose negalima.

Valstybės tarnybos suformavimas ir valstybės tarnybos 
sistemos tobulinimas

Viešojo administravimo pertvarka Lietuvoje vyko nuo pirmų-
jų nepriklausomos valstybės dienų, bet valstybės tarnybos mode-
lis imtas konstruoti maždaug nuo 1995 m., kada buvo priimtas 
Valdininkų įstatymas. Pasak J. Palidauskaitės, jis išlaikė sovietinės 
nomenklatūros dvasią, nes pavadinime ir tekste vartojamas termi-
nas „valdininkas“ reiškė valdymo ir reguliavimo iš aukščiau idėją, o 
ne tarnybos visuomenei nuostatas39. Valstybės tarnautojų profesio-
nalumo didinimą ir politizacijos mažinimą akcentavo įvairūs už-
sienio tarptautinių organizacijų ekspertai, pirmiausia ES ekspertai. 
Rengiantis narystei ES, kaip valstybės tarnybos pagrindas buvo pa-
sirinktas europinės viešosios biurokratijos modelis, kartais vadina-
mas vėberiniu (M. Weberio biurokratijos sampratos suformuotas 
37 Evans G., “Managing Government Performance: Tools and Techniques (Ca-

nadian Federal Government, Provincial Government of Ontario, Government 
of Lithuania, and Government of New Zealand)”, Moscow: World Bank, 2004, 
<http://194.84.38.65/site/uploads/Managing_government_performance_Evans_
eng.doc>, 2011 03 10.

38 „LR Viešojo administravimo įstatymas“, aktuali redakcija nuo 2014 06 03, <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=473798&p_tr2=2>, 2014 06 23.

39 Palidauskaitė J., “Changes in Public Service Values: the Case of Lithuania”, Socia-
liniai mokslai/Social Sciences 2 (52), 2006, p. 95.



26 VALSTYBĖS TARNYBOS SISTEMOS TOBULINIMAS LIETUVOJE: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai

modelis). Apskritai to meto ES ekspertų (bet ir nemažos dalies kitų 
tarptautinių ekspertų) diskusijose apie administracines reformas 
Vidurio Rytų Europos šalyse dominavo požiūris, kad čia pirmiau-
sia reikalinga vėberinio tipo biurokratija, nes komunistinis pavel-
das neleis tinkamai pasinaudoti didele vadybine diskrecija, kurios 
įvedimu pasižymėjo administracinės ar vadybinės-administraci-
nės reformos Vakarų šalyse. Vadybinės reformos, besiremiančios 
privataus sektoriaus praktikomis, laikytos pernelyg ankstyvomis40. 
Tačiau netgi europiniame kontekste, galima sakyti, kad buvo įtvir-
tinta vadinamoji Rechstaat tipo valstybės tarnyba (kaip alternatyva 

„viešosios tarnybos modeliui“), ypatingai sureikšminant centralizuo-
tą valstybę ir administracinę teisę41. Šis modelis formaliai įtvirtintas 
1999 m., priėmus valstybės tarnybos įstatymą (įsigaliojusį 2000 m.). 
Viešoji administracija buvo formaliai atskirta nuo politikos, suda-
rytos sąlygos jai profesionalėti. Pirmuoju valstybės tarnybos įsta-
tymu Lietuvoje diegiama valstybės tarnybos sistema, kaip žmo-
giškųjų išteklių valdymo sistema, buvo pagrįsta karjeros valstybės 
tarnybos principais ir modeliu42. JTO vystymo programos (UNDP) 
tyrinėtojai pažymi, kad Lietuvos politikai viešojo administravimo 
ir valstybės tarnybos reformų pradinėje stadijoje neturėjo aiškios 
strateginės reformų vizijos43. Išsamus ir detalus valstybės tarnybos 

40 Meyer-Sahling J.-H., Lowe W., van Stolk Ch., “Towards NPM-ization of the Post-
Communist State? Attitudes of Public Officials towards Models of Bureaucracy in 
Central and Eastern Europe”, Lodge M., Wegrich K. (eds.), Executive Politics in 
Times of Crisis, Basingstoke: Palgrave, 2012, p. 102–103.

41 Barberis P., “The Weberian Legacy”, Massey A. (ed.), International Handbook on 
civil Service Systems, Cheltenham: Edward Elgar, 2011, p. 21.

42 Smalskys V., Minkevičius A., „Lietuvos valstybės tarnybos kūrimasis ir raida 
1990–2012 metais“, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 1 (29), 2013, 
p. 21–23.

43 UNDP, “Civil Service Training in the Context of Public Administration Reform. 
A Comparative Study of Selected Countries form Central and Eastern Europe, 
and the former Soviet Union (1989 to 2003)”, May 2003, <http://unpan1.un.org/
intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN017191.pdf>, 2011 03 10.
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įstatymas parengtas ir priimtas daugiau dėl su ES naryste susijusių 
reikalavimų. ES įtaka, kuriant valstybės tarnybos sistemą Lietuvoje, 
buvo didelė44. Žmonių, dirbančių valstybinėse institucijose, darbo 
sąlygas buvo galima nustatyti remiantis darbo teisės aktais, taip 
išlaikant teisinio darbo santykių reglamentavimo privačiame ir 
viešajame sektoriuje vienodumą. Tačiau, reikalaujant ES, buvo ap-
sispręsta didžiąją dalį darbo santykių viešajame sektoriuje ar bent 
jau viešojo administravimo institucijose reglamentuoti administra-
cinės teisės aktais, pirmiausia išsamiu valstybės tarnybos įstatymu. 
Rengiant Lietuvos valstybės tarnybos įstatymo projektą daugiausia 
prisidėjo ES ekspertai (administracinės teisės specialistai). Tai lėmė 
valstybės tarnybos, kaip administracinės teisės instituto, susiforma-
vimą. Įstatymą buvo skubama priimti iki 1999 m. rudens bijantis, 
kad priešingu atveju Europos Komisija gali nepakviesti Lietuvos 
derėtis dėl narystės ES su pirmąja kandidačių grupe45. Buvo ir kitų 
galimybių įtvirtinti profesionalumą bei depolitizuotą persona-
lo valdymą valstybės institucijose, bet tiesiog tuo metu Lietuvoje 
trūko ekspertinių žinių ir patirties valstybės tarnybos klausimais. 
Kita vertus, nepagrįsti kai kurių Lietuvos teisininkų 1999 m. išsa-
kyti argumentai dėl būtinybės prioritetą skirti administracinei, o ne 
darbo teisei tiesiog nebuvo išgirsti46. Valstybės tarnybos įstatymas, 
žinoma, rodė aiškią kryptį į depolitizuotą ir profesionalią valstybės 
tarnybą. Profesionalumo akcentas matomas jau pagrindinių valsty-
44 Granqvist E. and Wallin E., “Opening up for change. Modernizing public admin-

istration in the Baltic states”, Jacobsson B. (ed.), The European Union and the 
Baltic States: Changing Forms of Governance, London and New York: Routledge, 
2010, p. 83–85.

45 Nakrošis V., „Lietuvos valstybės tarnyba kryžkelėje: vadybos modelio link?“, 
Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje, 
Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008, p. 136–137; Pivoras S., 

„Nuo nomenklatūros iki pseudobiurokratijos: posovietinės viešosios biurokrati-
jos bruožai Lietuvoje“, Darbai ir Dienos 52, 2009, p. 165–167.

46 Valstybės tarnybos reforma Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje 
kontekste, Konferencijos medžiaga, Vilnius, 1999.
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bės tarnautojų pareigybių pavadinimuose: specialistas, vyresnysis 
specialistas, vyriausiasis specialistas. Tačiau ES ir kiti Lietuvoje dir-
bę tarptautiniai ekspertai pernelyg sureikšmino galimybes politiza-
ciją panaikinti, kuriant profesionalią ir neutralią valstybės tarnybą. 
Iš esmės Lietuvos viešajame administravime formavosi tie bruožai, 
kuriuos kai kurie tyrinėtojai jau tuo metu akademinėje literatūroje 
buvo įžvelgę ir teigę, jog pereinamuoju laikotarpiu pranašesnė yra 
tam tikru laipsniu politizuota biurokratija, palaikanti pliuralistines 
demokratines vertybes. Ryškus ir staigus atribojimas nuo politikos 
negalėjo pakeisti posovietinės viešosios biurokratijos lygiai taip pat 
greitai ir iš esmės. Viešoji biurokratija panašiais atvejais ima save 
tapatinti su ta organizacine struktūra, kurią įkūnija, o ne su ta ideo-
logija, kuriai ši struktūra turi tarnauti47. Labai griežtą formalų at-
ribojimą įvedė valstybės tarnybos įstatymo autoriai, kurių požiūrį 
lėmė ES ekspertų rekomendacijos. Politizacijos apraiškos Lietuvos 
viešosios administracijos personalo politikoje, žinoma, egzistavo. 
2000 m. danų tyrėjų atliktos apklausos duomenimis Lietuvoje pa-
stebima ryški tendencija iš ministrų pusės kontroliuoti ministerijų 
personalo paskyrimus48. Tačiau pereinamojo laikotarpio netikru-
mai vertė staiga formaliai profesionalizuotą viešąją biurokratiją 
kurti savą autonominę valstybę valstybėje, o ne tarnauti įstatymų 
leidėjų formuluojamiems tikslams. 2002 m. naujai susikūrusi par-
lamentinė dauguma Seime, vadovaujama socialdemokratų, priėmė 
naują valstybės tarnybos įstatymo redakciją. Valstybės tarnybos 
įstatymo pataisos panaikino bandomąjį laikotarpį, anksčiau pri-
valomą pirmąkart einantiems į karjeros valstybės tarnybą, o taip 
pat buvo atsisakyta anksčiau privalomos darbo patirties reikala-

47 Gabrielian V., “Post-Communist Bureaucracies: Organizational Modes of Transi-
tion”, International Journal of Public Administration 22 (1), 1999, p. 56.

48 Drengsgaard L., Hansen O. H., “State of the State in Lithuania”, DEMSTAR Re-
search Report no. 19, Department of Political science, University of Aarhus, 2004, 
<http://www.demstar.dk/papers/SotSLithuania%5B1%5D.pdf>,2011 03 10.
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vimo, priimant į aukštesnes karjeros tarnautojo pareigybes. Taigi 
priėmimo į valstybės tarnybą sistema buvo modifikuota iš karje-
ros į vadinamąją postų sistemą. Iš esmės priėmimas nustojo būti 
ribojamas priėmimu tik į žemiausias pareigybes. Nereikalaujant 
tarnybos stažo buvo sudarytos sąlygos į valstybės tarnybą lengviau 
patekti jauniems žmonėms. Bet tai tėra viena pusė, kadangi už šių 
pakitimų slypėjo ir politinis interesas – sudaryti galimybes į aukš-
čiausius karjeros tarnybos postus ateiti tiems, kurie „konvertuoti“ 
iš buvusių politinio pasitikėjimo tarnautojų ir iki tol nebuvo dirbę 
karjeros valstybės tarnyboje49. Tačiau pozityvus aspektas, įtvirtin-
tas lygiagrečiai naujai valstybės tarnybos įstatymo redakcijai, buvo 
tas, kad netrukus buvo priimti visi poįstatyminiai teisės aktai, be 
kurių realus valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimas sunkiai įsi-
vaizduojamas. Vienu iš poįstatyminių aktų įvestas toks naujoviškas 
elementas – valstybės tarnautojų veiklos kasmetinis vertinimas, pa-
prastai nebūdingas tradicinei valstybės tarnybos sistemai.

Naujos valstybės tarnybos reformos, tiksliau valstybės tarnybos 
sistemos tobulinimo etapas, prasidėjo 2008 m., kai XV Lietuvos 
vyriausybės programoje buvo įsipareigota reformuoti valstybės 
tarnybą. 2009–2010 m. pradėtos rengti Lietuvos valstybės tarny-
bos tobulinimo koncepcijos. Apskritai, galima sakyti, kad pirmą-
kart savo iniciatyva Lietuvoje valstybės tarnybos sistemos tobuli-
nimo klausimas atsidūrė viešosios politikos darbotvarkėje. 2009 m. 
birželio mėn. LR Vidaus reikalų ministerija sudarė darbo grupę 
valstybės tarnybos plėtros koncepcijai rengti50, o tų pačių metų 
lapkričio mėn. ministro pirmininko potvarkiu buvo sudaryta 

49 Pivoras S., “Post-Soviet Transformation of Bureaucracy in Lithuania”, Baltic Jour-
nal of Law & Politics 1, 2008, p. 121–122, <http://www.metapress.com/content/
l25r22613r7qtx11/fulltext.pdf>, 2014 06 23.

50 „Valstybės tarnybos plėtros koncepcija: pasiūlymai ir komentarai“, Valstybės tar-
nybos aktualijos 17, 2009, p. 48.
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nauja darbo grupė tokiai koncepcijai rengti51. Pastarosios rengtas 
koncepcijos variantas, pavadintas valstybės tarnybos tobulinimo 
(„plėtros“ terminas pakeistas „tobulinimo“ terminu) koncepcija, 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos vardu buvo 
įformintas 2010 m. vasario 25 d. ir pateiktas viešam svarstymui 
2010 m. kovo mėn.52 2010 m. birželio mėn. valstybės tarnybos 
tobulinimo koncepciją vyriausybė patvirtino. Joje suformuluota 
tokia valstybės tarnybos vizija – „į visuomenės poreikius orien-
tuota, riboto dydžio, atsakinga ir atskaitinga už veiklos rezultatus, 
diegianti naujoves, lanksti, skaidri ir konkurencinga valstybės 
tarnyba“53. 2010 m. ypač išryškėjo vadybinių prioritetų Lietuvos 
valstybės tarnyboje stiprinimo akcentai. Iš esmės visi 5 patvirtinti 
tobulinimo principai, kaip antai, tarnybinių susitarimų (kontrak-
tų) taikymas, skirtingų tarnybos sąlygų specialistams ir vadovams 
nustatymas, valstybės tarnybos grindimas profesionalumu ir re-
zultatais, žmogiškųjų išteklių valdymo lankstumo didinimas, tar-
nybinės atsakomybės griežtinimas, buvo vadybinio pobūdžio per-
tvarkymų orientyrai54. Tačiau, kadangi Lietuvos mišrioje valstybės 
tarnybos sistemoje dominavo karjeros sistemos elementai, dalies 
jų buvo siekiama atsisakyti ir pakeisti postų sistemos elementais, 
kad balansas būtų 50 proc. versus 50 proc.55 2010 m. rudenį buvo 

51 LR Ministras Pirmininkas, „Potvarkis dėl darbo grupės sudarymo Nr. 536,“ 
2009 m. lapkričio 30 d., <http://www.lrv.lt/bylos/Teises_aktai/2009/11/14156.
doc>, 2010 05 31.

52 LR Ministro pirmininko tarnyba, Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija. 
Konvencijos projektas Nr. 10-695-01, 2010 03 01, <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=22364&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_
gov=n>, 2011 03 10.

53 LR Vyriausybė, „Nutarimas dėl valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos pa-
tvirtinimo“, 2010 m. birželio 2 d., nr. 715, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=375123&p_query=&p_tr2=>, 2011 03 10.

54 Ten pat.
55 Nakrošis V., „Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti 

naująją viešąją vadybą?“, Politologija 1 (61), 2011, p. 82.
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pateiktas radikaliai atnaujinto valstybės tarnybos įstatymo, bandy-
to pervadinti „Valstybės tarnautojų įstatymu“, projektas56. Jis su-
laukė itin kritiškų atsiliepimų dėl gausybės su kitais teisės aktais 
nesuderintų aspektų, aiškių pastangų politizuoti valstybės tarny-
bos personalo valdymą, ypač nustatant naujas atleidimo sąlygas. 
Remiantis projektu, atleisti iš darbo taptų įmanoma tiesiog dėl 

„svarbių priežasčių“: „Valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio as-
mens iniciatyva dėl svarbių priežasčių, kai nėra valstybės tarnau-
tojo kaltės.“57 Tokia nuostata būtų galima naudotis politiniais su-
metimais. Tą atvirai pripažino vidaus reikalų ministras R. Palaitis, 
duodamas interviu spaudai. Pasak jo, gali pasitaikyti atvejų, kai su 
neįtikusiais valstybės tarnautojais bus susidorojama dėl politinių 
pažiūrų skirtumų, tačiau tai neturėtų tapti taisykle58. Itin kritiš-
kos reakcijos iš ministerijų pusės sulaukė ir „tarnybinių sutarčių“ 
idėja. Teisingumo ministerija pastebėjo, kad, įteisinus „tarnybines 
sutartis“, šios neskatins lankstumo, kadangi jomis remiantis nebus 
galimybės tikslinti nustatytus metinius valstybės tarnautojų veik-
los tikslus ar planuojamus veiklos rezultatus. O visiškai tiksliai 
prognozuoti visus galimus veiklos rezultatus vargu ar įmanoma59. 
Aptariamas įstatymo projektas buvo greitai „apleistas“ ir 2011 m. 
vasario mėn. svarstymams pateiktas gerokai švelnesnis, palyginus 
nedaug ką keičiantis atnaujinto valstybės tarnybos įstatymo pro-
jektas. Jame atsisakyta „tarnybinių sutarčių“ idėjos (nors tarnybi-
56 „Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas“, įstaty-

mo projektas, nr. 10-4358-01, 2010 10 27, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=59292&p_fix=y&p_gov=n>, 2014 06 23.

57 Ten pat.
58 „Ministras nori revoliucijos valstybės tarnyboje“, <http://www.diena.lt/nau-

jienos/lietuva/ministras-nori-revoliucijos-valstybes-tarnyboje-papildyta-12-
val-307194>, 2010 11 15.

59 LR Teisingumo ministerija, „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įsta-
tymo pakeitimo ir su juo susijusių įstatymų projektų“, išvada nr. 10-4355-01, 
2011 01 06, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69472&p_
fix=y&p_gov=n>, 2014 06 23.
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nių susitarimų įvedimas buvo numatytas vyriausybės nutarimu 
dėl valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos), išliko tik naujai 
įvestas aukštesniųjų vadovų statusas bei šios rūšies tarnautojų 
įdarbinimas ribotos trukmės kadencijoms60. Tačiau ir šis įstatymo 
projektas liko tik „popieriuje“.

2011 m. įstatymo projektu numatyta tobulinti atlyginimo si-
stemą. Žiniasklaida aštriai kritikavo institucijų praktiką tuščius 
etatus panaudoti papildomam finansiniam rezervui kaupti, kuris 
vėliau būtų skirtas premijoms mokėti. Tačiau ši kritika pagrįsta tik 
iš dalies. Natūralu, kad institucijos nori skatinti savo darbuotojus 
(griežtai centralizuotai bei tradiciškai tvarkomo atlyginimų fondo 
sąlygomis neturi kitų galimybių tą daryti). Beje, yra savitų atvejų, 
kurie iliustruoja lankstesnio žmogiškųjų išteklių valdymo poreikį. 
Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pats taip aiškino statu-
tinių pareigūnų atlyginimų specifiką: „Apmokėjimas už jų dirbtus 
viršvalandžius, šventes ir pan. sudaro iki 50 % darbo užmokesčio. 
Norėdamas sumokėti žmonėms atlyginimus, Policijos departa-
mentas priverstas palikti tuščių etatų.“61 Padėtis būtų kita, jei dar-
bo užmokesčio fondas nebūtų išskiriamas nuo bendro institucijos 
finansavimo, jį institucija galėtų lanksčiai keisti, kaip ir priklausytų 
pagal strateginio valdymo pricipus. Bet, kadangi Lietuvoje darbo 
užmokesčio fondas formuojamas atskirai, valstybės tarnautojams 
skatinti bei laikiniems, lankstesnio užduočių perskirstymo reika-
laujantiems darbams vykdyti yra išnaudojamos sistemos leidžiamos 
galimybės. 2011 m. įstatymo projektu buvo siekiama įvesti 7 kiek-
vienos kategorijos (kurių iš viso numatyta 25) atlyginimo lygius. 

60 „Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas“, įstaty-
mo projektas, nr. 10-4358-02, 2011 02 04, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=73709&p_org=&p_fix=y&p_gov=n>, 2014 06 23.

61 Staniulytė T., „Po biudžetą klaidžioja mirusios sielos“, Verslo žinios, 2011 02 07.
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Atlyginimų priedų numatyta atsisakyti62. Tai turėjo įvesti integruo-
tų atlyginimų sistemą bei gerokai išplėsti atlyginimų skalę (175 pa-
kopos vietoj anksčiau buvusių 80), kartu paliekant ją universalią 
bei standartizuotą, kaip anksčiau (vadinasi nevisiškai atitinkančią 
veiklos rezultatus, realų veiklos krūvį, diferencijuoto atlyginimo 
idėją). Atlyginimo sistema reformuota nebuvo, nauji atlyginimo 
sistemos pertvarkymo variantai imti plėtoti 2014 metais. 2010 m. 
gruodžio 29 d. Vyriausybės nutarimas įtvirtino naują kasmetinio 
tarnybinės veiklos vertinimo sistemą63. Nuo 2011 m. veikiančios 
vertinimo sistemos esmė – kiekvienais metais valstybės tarnautojui 
nustatyti planuojamus veiklos uždavinius (užduotis), pagal kuriuos 
bus vertinama jo metinė tarnybinė veikla. Buvo dar aiškiau atskir-
ti vadovų ir specialistų veiklos vertinimo kriterijai. Vėliau ši verti-
nimo sistema dar kelis kartus tikslinta, nors ir pirmame variante 
veiklos vertinimas nebuvo grįstas vien veiklos rezultatų pasiekimu, 
veiklos rezultatai buvo tik vienas iš vertinamų elementų. Tačiau bet 
kokiu atveju individualių veiklos rezultatų planavimo ir vertinimo 
įvedimas buvo vienas iš nedaugelio valstybės tarnybos tobulinimo 
įgyvendintų elementų, nors jis pačių valstybės tarnautojų nebuvo 
sutiktas palankiai64. 2012 m. taip pat buvo įgyvendinta atrankos į 
valstybės tarnybą sistemos reforma (plačiau apie ją kalbama šios 
studijos 4 skyriuje). Atrankos sistemos pokyčiai numatyti 2010 m. 

62 „Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas“, įstaty-
mo projektas, nr. 10-4358-02, 2011 02 04, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=73709&p_org=&p_fix=y&p_gov=n>, 2014 06 23.

63 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 
„Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų 
tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės vei-
klos vertinimo kriterijų“ pakeitimo“, Valstybės žinios, 2010 12 31, nr. 158-8050, 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390283&p_tr2=2>, 
2014 06 23.

64 Plačiau žr. Kaselis M., Pivoras S., „Valstybės tarnautojų veiklos vertinimas pagal 
rezultatus: taikymo iššūkiai Lietuvoje“, Viešoji politika ir administravimas 11 (1), 
2012, p. 139–152.
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valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijoje, nors tai nebuvo for-
muluojama kaip prioritetas. Tačiau, kadangi atrankos sistema tapo 
iš dalies centralizuota, o taip pat buvo įgyvendinta nuo 2006 m. 
puoselėta idėja, ši reforma negali būti vertinama vienareikšmiškai. 
Suprantama, ji turėjo prisidėti prie skaidrios valstybės tarnybos 
įtvirtinimo, tačiau problema yra ta, kad dalinis centralizavimas vei-
kiau yra karjeros valstybės sistemos (ar unifikuotos valstybės tarny-
bos sistemos) elementas, kuris priėmimo lankstumo nedidina. Tad 
atrankos sistemos reforma negali būti tiesiogiai siejama su vadybi-
nio pobūdžio pertvarka, ji veikiau atitinka bendresnę gero viešojo 
valdymo idėją ir labiau tradicinį viešąjį administravimą.

Valstybės tarnautojų požiūriai į valstybės tarnybos 
sistemos tobulinimą (2011 m.)

Valstybės tarnautojų požiūriai, remiantis 2011 m. atliktos apklau-
sos ir interviu duomenimis, jau buvo gana išsamiai aprašyti65, todėl 
čia aptarsime ir panagrinėsime tik keletą specialiai neanalizuotų 
aspektų. 2011 m. apklausos duomenimis dauguma respondentų 
(54 proc.) pritarė sistemos tobulinimui, atsižvelgiant į numatytus 
prioritetus ir siekius. Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos 
įgyvendinimo nerėmė tik kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustų-
jų (13 proc.). Tai gana artimi rezultatai SIGMA 2008 m. Lietuvoje 
atliktos apklausos duomenims, pagal kuriuos valstybės tarnybos 
reformą palaikė 65 proc. apklaustų valstybės tarnautojų66. Kiek 
mažesnis palaikymas gali būti aiškinamas vien ekonominės krizės 
klimatu, galėjusiu versti baimintis, kad reforma bus prisidengiama 
vien etatų karpymo sumetimais.

65 Visockytė E., „Lietuvos valstybės tarnautojų reformos poreikis valstybės tarnau-
tojų požiūriu“, Viešoji politika ir administravimas 11 (3), 2012, p. 488–501.

66 Meyer-Sahling J.-H., Nakrošis V., „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir 
tolesnio vystymo alternatyvos“, Viešoji politika ir administravimas 27, 2009, p. 12.
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1 paveikslas. Valstybės tarnautojų parama valstybės tarnybos sistemos 
tobulinimui

Parama valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos įgyvendini-
mui buvo pasiskirsčiusi gana tolygiai (panašiai kaip ir visų respon-
dentų atsakymai) pagal lytį ir darbo stažą. Analizuojant atsakymų 
pasiskirstymą pagal respondentų priklausymą tam tikrai institucijų 
grupei (1 lentelė), santykinai mažiau remiančiųjų buvo ministerijose, 
taip pat LR prezidentui, Seimui ir Vyriausybei pavaldžiose įstaigose. 

1 lentelė. Parama valstybės tarnybos sistemos tobulinimui pagal institu-
cijų grupes (vidurkių reikšmės skalėje nuo 1 iki 5 (1 – visiškai nepritaria, 
5 – visiškai pritaria))

Respondentai pagal instituci-
jų grupes

Vidurkis N Standartinis 
nuokrypis

Ministerijos 2,4839 31 0,56985

Įstaigos prie ministerijų 2,5606 198 0,92559

LR prezidentui, Seimui ir Vy-
riausybei pavaldžios įstaigos

2,4545 22 0,59580

Savivaldybės ir joms paval-
džios įstaigos

2,6172 128 0,88843

Kita 2,2632 19 0,93346

Iš viso 2,5528 398 0,87563
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Mažiau palaikančiųjų buvo ir tarp statutinių valstybės tarnauto-
jų. Tai yra suprantama, nes valstybės tarnybos tobulinimo koncep-
cija pirmiausia buvo skirta karjeros valstybės tarnybai pertvarkyti. 
Ši aplinkybė taip pat paaiškina, kodėl tie patys statutiniai tarnauto-
jai labiau nei kitos apklaustųjų grupės pritarė, kad valstybės tarny-
bą reikia reformuoti, nes ji neatitinka visuomenės lūkesčių. Turbūt 
taip netiesiogiai jie pasisakė už statutinės tarnybos reformos poreikį. 
Tačiau atskirų valstybės tarnybos tobulinimo krypčių palaikymas 
nebuvo toks vienareikšmis, kaip bendras pritarimas tobulinimo 
būtinybei. To, aišku, buvo laukiama, kadangi bendras pritarimas 
nereiškė tam tikrų konkrečių priemonių ar veiksmų palaikymo. 
Kaip matyti 2 lentelėje, išryškėja neigiamas aukštesniosios valsty-
bės tarnybos sukūrimo, veiklos užduočių planavimo bei pasiekimo 
vertinimas kaip motyvacijos didinimo priemonė. Didelė respon-
dentų dalis neigiamai vertino visiškai centralizuotos atrankos sis-
temos įvedimą. 

2 lentelė. Požiūriai į valstybės tarnybos sistemos tobulinimo priemones

Palaiko Neutralūs Nepalaiko Viso

Privalomas mobilumas 
vadovams (rotacija)

39,6 24,0 36,4 100,0

Terminuotų kontraktų 
taikymas vadovams 
(kadencijos)

34,1 24,5 41,4 100,0

Visiškai centralizuota 
atrankos sistema

22,9 30,2 46,9 100,0

Tolesnis karjeros sistemos 
vystymas (reguliarūs 
paaukštinimai) valstybės 
tarnyboje

77,6 14,8 7,6 100,0

Aukštesniosios valstybės 
tarnybos sukūrimas

22,2 26,5 51,3 100,0
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Kasmetinis individualių 
veiklos užduočių 
planavimas ir vertinimas 
kaip būdas valstybės 
tarnautojų motyvacijai 
didinti

26,1 20,8 53,1 100,0

Neigiamą požiūrį iš dalies galima paaiškinti nepakankamu vals-
tybės tarnautojų įtraukimu, informavimu ir konsultavimusi su jais. 
Kita vertus, didesnė dalis priemonių sulaukė pritarimo, ypač nenu-
matyti valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijoje įgyvendinti da-
lykai, pavyzdžiui, tolesnis karjeros sistemos (kaip reguliarių paaukš-
tinimų) plėtojimas. Norint nustatyti, kiek planuojamos ir siekiamos 
įgyvendinti valstybės tarnybos sistemos tobulinimo priemonės yra 
adekvačios, ypač ilgalaikėje perspektyvoje, 2011 m. apklausoje buvo 
klausiama, ar valstybės tarnybą reikia reformuoti, kad ji geriau ati-
tiktų visuomenės poreikius, būtų atviresnė? Aiškintasi, ar bandomi 
taikyti valstybės tarnybos tobulinimo vadybiniai prioritetai yra iš 
esmės pakankami, ar jie nevisiškai išsemia valstybės tarnybos tobu-
linimo galimybes? Apskritai, itin didelių skirtumų tarp požiūrių į 
valstybės tarnybos tobulinimą, taikant vadybos priemones ir prita-
riant idėjai, kad valstybės tarnybą reikia reformuoti dėl jos atotrū-
kio nuo visuomenės lūkesčių, nebuvo gauta. Apklaustieji tapatino 
šiuos dalykus. Tačiau išsiskyrė (neminint statutinių tarnautojų, apie 
kuriuos jau komentuota) dvi respondentų grupės: savivaldybių tar-
nautojai ir jauniausios amžiaus grupės (iki 25 metų). Jose abiejose 
palaikymas reformos idėjai, sietinai su atotrūkiu nuo visuomenės, 
buvo pastebimai didesnis nei vadybinio valstybės tarnybos tobu-
linimo palaikymas. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupes pateikiamas 2 paveiksle. Vyresnio amžiaus grupėse 
palaikymo skirtumai nedideli, tačiau tarnautojų grupėje nuo 18 iki 
25 metų ryškiai didesnė dalis (25 proc.) palaiko valstybės tarnybos 
reformos dėl jos atotrūkio nuo visuomenės idėją. Šiuos duomenis 
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galima aiškinti įvairiai. Viena vertus, patirties trūkumu, nepakan-
kamu įsigilinimu ar panašiai. Tačiau, mūsų manymu, šie požiūriai 
taip pat liudija apie jauniausios amžiaus grupės tarnautojų siekį 
(kuris galimai sietinas su viešosios tarnybos motyvacija) įsitraukti į 
valstybės tarnybos veiklą plačiąja prasme.

2 paveikslas. Požiūriai į valstybės tarnybos tobulinimą ir valstybės tarny-
bos atnaujinimą

Jauniausio amžiaus tarnautojai geriau mato ir labiau jaudinasi 
ne dėl vadybinio veiksmingumo stokos, o dėl visuomenėje paplitu-
sio negatyvaus požiūrio į valstybės tarnybą. Žinoma, šis potencia-
lus angažuotumas ir valstybės tarnybos motyvacija yra gana trapi ir 
laikina, tačiau ji galėtų būti tinkamai panaudota.

Kokybinio tyrimo, atlikto 2011 m., respondentai iš esmės prita-
rė valstybės tarnybos tobulinimo priemonėms, tačiau kritikavo patį 
įgyvendinimą, apgailestavo dėl nepakankamo pasirengimo reformai, 
t. y. reformos prielaidų, detalių, įgyvendinimo būdo ir priemonių ap-
tarimo, suderinimo su visomis suinteresuotomis pusėmis prasme:

Visų pirma turi pribręsti, atsirasti prielaidos tai reformai, kad 
tarkim, norint reformuoti sritį, reikia pirmiausia nustatyti, kas joje 
negerai. Po to, – kaip reikia ją keisti. Tada priimti teisės aktą, kad tar
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kim, mes per 2–5 metus pateikėm reformą, – kokia ta reforma, kokios 
gairės? Paskui informuoti visuomenę, surinkti iš apačios pasiūlymus, 
tada pasiekti politinį susitarimą. Po to ta reforma vyksta labai greitai 
ir sklandžiai. Bet ji rengiama tris, penkis, o kartais net ir dešimt metų. 
Pas mus viso šito nėra.67

Interviu respondentai dažnai kritikavo vienašališką reformos 
„stūmimą“, politinio tarimosi dėl reformos nebuvimą (net tarp ko-
alicijos parnerių), pasisakė už nuosaikesnį, inkrementinį pokyčių 
įgyvendinimo variantą.

Apibendrinimas

Lietuvos valstybės tarnybos sistema buvo sukurta parengus ir 
priėmus pirmąjį valstybės tarnybos įstatymą. Įstatymo priėmimą 
ir juo įteisintą tradicinį, vadinamąjį karjeros ar Rechstaat valstybės 
tarnybos modelį, žymia dalimi lėmė ES, jos ekspertų įtaka. Gana 
greitai prasidėjo valstybės tarnybos sistemos tobulinimas, atsisa-
kant dalies karjeros sistemos elementų (kai kurie jų iš pat pradžių 
neveikė). 2010 m. prasidėjo naujas Lietuvos valstybės tarnybos 
vystymo etapas. Valstybės tarnybos reformos klausimas pirmąkart 
sava iniciatyva, be išorės poveikio iškeltas į viešosios politikos dar-
botvarkę. Akcentuoti valstybės tarnybos sistemos tobulinimo va-
dybiniai prioritetai. 2011 m. atliktos valstybės tarnautojų apklausos 
duomenimis valstybės tarnautojai pritarė sistemos tobulinimui, 
nors nepalaikė kai kurių konkrečių tobulinimo priemonių. Interviu 
respondentai nurodė nepakankamą tobulinimo vizijos, konkrečių 
veikimo priemonių parengimą, neužtikrintą politinį susitarimą, 
kartais pernelyg radikalius ir greit įgyvendinti siekiamus, nors rea-
lių prielaidų tam nėra, tobulinimo užmojus. Valstybės tarnybos 
didesnio pertvarkymo dėl jos atotrūkio nuo visuomenės idėją la-
biausiai palaikė jauniausios amžiaus grupės (18–25 metų) valstybės 

67 Interviu, EKSP1, 2011 m. liepa.
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tarnautojai. Tai liudija apie tam tikrą didesnį šios grupės tarnautojų 
įsitraukimą į valstybės tarnybą plačiąja prasme, veikiant viešosios 
tarnybos motyvacijai. Tuo būtų galima pasinaudoti pritraukiant 
jaunimą į valstybės tarnybą, vėliau tinkamai motyvuojant ir taip 
atnaujinant valstybės tarnybą bei išlaikant stiprią viešosios tarny-
bos motyvaciją.
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 2 skyrius.  Valstybės tarnyba ir valstybės 
tarnautojas – reglamentavimo ir statusų 
klausimai Lietuvoje

Ernesta Buckienė

Šiame skyriuje yra analizuojami du aspektai: pirmasis – Lietuvos 
valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo koregavimo galimybės, 
svarstant laisvesnio reguliavimo perspektyvą. Aptariama, ar valsty-
bės tarnybos teisinio reglamentavimo siaurinimas galėtų tapti po-
tencialiu viešojo administravimo efektyvumo didinimo būdu, atsi-
žvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą. Taip pat vertinamos diskrecinės 
teisės panaudojimo galimybės valstybės tarnyboje. Antrasis aspek-
tas – Lietuvos valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuoto-
jų statusų kaitos galimybės, išskiriant egzistuojančias problemas ir 
alternatyvius svarstymus, kurie ateityje gali lemti tarnautojo sąvo-
kos korekciją. Yra aptariami specialaus valstybės tarnautojo statuso 
poreikio bei atsakomybės klausimai, taip pat valstybės tarnautojų 
korpuso išplėtimo, siaurinimo arba naikinimo galimybės. 

Išaugęs poreikis tobulinti ir modernizuoti viešąjį valdymą keičia 
ir Lietuvos valstybės tarnybos formavimo kryptis. Pokyčių būtinu-
mo deklaravimas ypač suintensyvėja artėjant rinkimams ir keičian-
tis valdžiai: viešojo sektoriaus ir valstybės valdymo permainų svarbą 
akcentuoja bene kiekviena partija. 2008 m. suformuotos Andriaus 
Kubiliaus vadovaujamos penkioliktosios Vyriausybės programoje 
buvo ypač aiškiai iškelti viešojo valdymo pertvarkos tikslai, žadant 
efektyviai reformuoti valstybės tarnybą ir padaryti ją lankstesnę68.
68 Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos, 2008 12 09, Nr. XI-52, <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15_vyr_
programa.pdf>, 2011 11 12.
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Nors reformų priemonės ir metodai gali varijuoti, optimalaus 
teisinio reguliavimo ir viešojo administravimo santykio nustaty-
mas ir diskrecinių galių išplėtimas valstybės tarnyboje taip pat gali 
būti traktuojamas kaip vienas iš potencialių viešojo administravi-
mo biurokratizmo mažinimo ir efekty vumo didinimo būdų. 

Atsižvelgiant į tai, kad stabili karjeros galimybė valstybės tarny-
boje yra vis mažiau vertinama užleidžiant vietą lankstumui, ino-
vacijoms ir darbuotojų kaitai tarp privataus ir viešojo sektorių69, 
specialaus valstybės tarnautojo statuso poreikio klausimai bendra-
me viešojo sektoriaus reformų kontekste taip pat tampa aktualūs ir 
pagrįsti. Vis dažniau teigiama, kad valstybės tarnautojų vaidmuo 
tiek „politinėse“ administracinėse, tiek socialinėse sistemose ma-
žėja. Christopheris Demmke (2004, 2005, 2008, 2010) savo dar-
buose užsimena apie galimą valstybės tarnybos baigtį. Autoriaus 
teigimu, mažėja skirtumai tarp valstybės tarnautojų ir kitų viešojo 
sektoriaus darbuotojų atliekamų funkcijų, jų darbo sąlygų. Visi šie 
pokyčiai kelia klausimą dėl specifinių valstybės tarnautojų statuso 
apibrėžimo ir jų poreikio XXI amžiuje. Todėl įdomu sužinoti, kaip 
yra vertinamos galimybės deklaruojamus lankstumo bei efektyvu-
mo elementus Lietuvoje diegti per teisinio reguliavimo korekcijas 
arba statusų kaitos perspektyvą. 

Šiame skyriuje koncentruojamasi į du pagrindinius klausimus: 
1. Ar Lietuvoje ateities perspektyvoje yra tikimybė, jog keisis 

valstybės tarnybos teisinio reguliavimo principai, ar teisinio 
reglamentavimo sričių ir apimties koregavimas prisidėtų 
prie galimo efektyvumo didinimo? Remiantis tuo, respon-
dentų buvo prašoma pasvarstyti, ar Lietuvoje vertėtų išsamiai 
reglamentuoti valstybės tarnybos funkcionavimą, ar nustaty
ti tik bendruosius veiklos rėmus, galinčius suteikti platesnes 

69 Raadschelders Jos C. N. et al., “Civil Servants in the Enabling Framework State 
of the 21st Century”, Raadschelders Jos C. N. et al. (eds.), The Civil Service in the 
21st Century Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, 2007, p. 306.
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perspektyvas, diegiant lankstumo elementus? Perspektyvos 
terminas nebuvo konkrečiai apibrėžtas, tačiau preliminariai 
orientuojamasi į dešimties metų laikotarpį. 

2. Kitas aspektas – specifinio valstybės tarnautojo statuso api-
brėžimo ir poreikio klausimai, svarstant valstybės tarnautojų 
ir viešojo sektoriaus darbuotojų, įdarbintų pagal darbo su-
tartis (jiems galioja LR Darbo kodekso nuostatos), statusų 
vienodinimo galimybės. Respondentų buvo teiraujamasi, 
kokiu mastu būtų verta vienodinti atskirų darbuotojų grupių 
valstybės institucijose (valstybės tarnautojai, dirbantys pagal 
darbo sutartis; pakaitiniai, statutiniai valstybės tarnautojai) 
statusus ir kaip yra vertinama galimybė valstybės tarnauto
jų statusą priskirti tik statutiniams pareigūnams, kai visi kiti 
dirbtų pagal darbo sutartis?

Įvertinus pagrindinių klausimų pobūdį, pirmoje šio straips-
nio dalyje yra aptariamas valstybės tarnybos reglamentavimas per 
tradicijos ir naujovių prizmę bei analizuojamos diskrecinės teisės 
naudojimo galimybės valstybės tarnyboje. Antroje dalyje siekiama 
nustatyti, ar egzistuoja pagrįstos prielaidos galimai valstybės tar-
nautojų statusų kaitai ir gilinamasi į valstybės tarnautojų statusų ir 
korpuso plėtimo, siaurinimo ir naikinimo galimybes.

Valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo kaitos 
galimybės Lietuvoje

Skirtingose valstybėse egzistuoja skirtingi požiūriai į valstybės 
tarnybos paskirtį, kartu ir į valstybės vaidmenį70. Vienose šalyse do-
minuoja išsamus reglamentavimas, paremtas įstatymais bei poįstaty-
miniais aktais, detaliai aprašant daugelį valstybės tarnybos elementų 
(priėmimo, karjeros, atlyginimų, vertinimo ir pan.), kitose, priešin-

70 Šiugždinienė J., „Valstybės tarnybos organizavimas“, Raipa A. (ed.), Įvadas į viešą-
jį valdymą, Kaunas: Technologija, 2009, p. 76.
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gai, – nurodyti tik bendrieji principai, tokiu būdu paliekant daugiau 
laisvės pačioms institucijoms priimti atitinkamus sprendimus, taip 
užtikrinant spartesnį prisitaikymą prie nuolat kintančios aplinkos.

Lietuvos valstybės tarnybos reglamentavimo pradžia siejama su 
1995 m. priimtu Lietuvos Respublikos Valdininkų įstatymu71. Naujų 
teisės aktų ir įstatymo redakcijų priėmimas lėmė faktą, kad šiuo 
metu valstybės tarnyba yra reglamentuojama septyniasdešimt dvie-
jų teisės aktų72, aprašančių atitinkamas procedūras ir veiklos tvarką. 
Galiojantis Valstybės tarnybos įstatymas detaliai apibrėžia visus pa-
grindinius tarnybos aspektus: tarnautojų teises ir pareigas, priėmimo, 
karjeros, darbo užmokesčio, skatinimo ir atsakomybės, socialinių 
garantijų, atleidimo, mokymo ir kitus elementus73. 2010 m. birželio 
2 d. patvirtinus valstybės tarnybos tobulinimo koncepciją74 buvo 
pristatyti bendri valstybės tarnybos tobulinimo principai, nustatytos 
valstybės tarnybos tobulinimo gairės bei numatyta parengti Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektą. 2010 m. birželio mėn. viešam svarstymui buvo pa-
teiktas pirmasis įstatymo pakeitimo projektas75, kuris dėl gana radi-
kalių nuostatų ir viešai išsakytos kritikos 2011 m. vasario mėn. buvo 

71 Lietuvos Respublikos Valdininkų įstatymas, Valstybės žinios, 1995, Nr. 33-
759, [Negalioja nuo 1999 07 30], <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=16645&p_tr2=2>, 2011 11 19.

72 Šarmavičius O., „Valstybės tarnybos reforma naujojo valstybės tarnybos įstatymo 
kontekste“, pranešimas diskusijoje „Valstybės tarnybos reforma“, Vilnius, 2014 03 27.

73 Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Vals-
tybės žinios, 2002, Nr. 45-1708, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.
preps2?a=165299&b=>, 2011 11 19.

74 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas dėl valstybės tarnybos tobulinimo 
koncepcijos patvirtinimo, 2010 06 02, Nr. 715, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=375123&p_query=&p_tr2=>, 2011 11 15.

75 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 2010 10 27, Nr. 10-
4358-01, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59292&p_
query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n>, 2011 11 25.
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pakeistas, pateikiant nuosaikesnį įstatymo projektą76. Visgi penkio-
liktosios Andriaus Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės laikotarpiu 
valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas pri-
imtas nebuvo. Naujoji šešioliktoji Algirdo Butkevičiaus vadovauja-
ma Vyriausybė savo programoje taip pat numatė valstybės valdymo 
tobulinimo nuostatas77, kurių pagrindu Valstybės tarnybos departa-
mentas parengė naują įstatymo projektą, viešam svarstymui pateiktą 
2014 m. gegužės 6 d.78. Nors šio skyriaus tikslas nėra detaliai anali-
zuoti priimtos koncepcijos ar parengtų įstatymo projektų nuostatų, 
tačiau tai neabejotinai siejasi su bendru skyriaus kontekstu. Svarbu 
pabrėžti, kad naujausio Valstybės tarnybos įstatymo projekto aiški-
namajame rašte tiesiogiai identifikuota Lietuvos valstybės tarnybos 
reglamentavimo problema:

Nuo 2002 m. galiojančio Valstybės tarnybos įstatymo <···> regu
liavimas yra per daug varžantis, kai kurios procedūros lemia nedaug, 
tačiau sukuria jų administravimo naštą, trukdo priimti greitus ir 
efektyvesnius sprendimus. Tokių procedūrų yra atkuriant valstybės 
tarnautojo statusą, perkeliant valstybės tarnautoją į kitas pareigas, 
vertinant jo veiklos rezultatus, nustatant darbo užmokestį ir kt.79

76 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valsty-
bės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 2011 02 04, Nr. 
10-4358-02, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=73709&p_
org=&p_fix=n&p_gov=n>, 2011 11 25.

77 Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programos, 2012 12 13, Nr. XII-51, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=439761>, 2014 05 03.

78 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valsty-
bės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 
2014 05 06, Nr. 14-5103, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=236041&p_org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26. 

79 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Aiškinamasis raštas dėl Lietu-
vos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo, 
2014 05 06, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236075&p_
org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.
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Todėl įdomu apžvelgti, kaip vertinamos galimybės Lietuvoje 
(šiuo metu arba tolimesnėje perspektyvoje) atitinkamus moder-
nizavimo ar reformų elementus diegti ne teisinio reglamentavimo 
plėtimo ar gilinimo prasme, o einant bendrų principų nustatymo, 
rekomendacijų kūrimo linkme.

Valstybės tarnybos reglamentavimas: 
tradicija prieš naujoves

Apibendrinus tyrimo duomenis, galima teigti, jog vienas sva-
riausių detalaus reglamentavimo pagrindimo argumentų yra sąsaja 
su politine kultūra. Kitaip tariant, vyrauja nuomonė, kad skirtingą 
reglamentavimo ir detalumo lygį apibrėžia toje valstybėje domi-
nuojanti tam tikra politinė kultūra. Vidurio ar Centrinės Europos 
administracinės teisės ir istorinė raida lėmė detalų reglamentavimą, 
todėl išsamus sureguliavimas atitinka ir Lietuvos teisines tradicijas. 
Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, priėmė sprendimą orientuotis 
į klasikinę M. Weberio ir W. Wilsono požiūriu paremtą valstybės 
tarnybą, kaip funkciškai vienarūšę, hierarchinę, valdomą stiprių 
vadovų „iš viršaus į apačią“ sistemą, o tai turėjo didelę įtaką ir visos 
valstybės tarnybą reglamentuojančios įstatyminės bazės kūrimui. 
Vyraujantys teiginiai, jog „Vidurio ar Centrinės Europos adminis-
tracinės teisės ir istorinė raida bei perspektyva yra tokia, kad detalus 
reglamentavimas viešajame sektoriuje yra šito regiono bruožas“80, 
kad „tai tiesiogiai susiję su politine kultūra“81 ir „priklauso nuo 
šalies kultūros mentaliteto ir istorinės perspektyvos“82 pagrindžia 
argumentą, jog tokį pasirinkimo žingsnį galimai lėmė įsitikinimas, 
kad iš anglosaksų valstybių kilusi naujosios viešosios vadybos teo-

80 Interviu, PERS18, 2011 m. birželis.
81 Interviu, KANC3, 2011 m. kovas.
82 Interviu, PERS3, 2011 m. kovas.
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rija neatitiks istorinių bei kultūrinių kontinentinės Europos viešojo 
valdymo realijų. 

Tokia idėja palaikoma ir akademiniame lygmenyje. Vainius 
Smalskys teigia, kad tradicinis, hierarchinis viešasis administra-
vimas, paremtas vertikaliu valdymu „iš viršus į apačią“, sukuria 
saugumo jausmo iliuziją demokratinių ir savivaldos tradicijų ne-
turinčiai visuomenei83. Klaus H. Goetzo teigimu, posovietiniame 
kontinentinės Europos kontekste „modernus“ viešasis administra-
vimas buvo suvoktas kaip sinonimas vėberinei viešajai biurokrati-
jai84. Kita galima priežastis yra ta, kad užsienio ekspertai palaikė 
Lietuvos idėją diegti klasikinę valstybės tarnybos sistemą. Kitaip ta-
riant, pasirinktas labiausiai „tinkantis“ ir žemyninės Europos šalyse 
populiaresnis modelis.

Išsamus reglamentavimas siejamas ir su istorine Lietuvos patir-
timi bei poreikiu nubrėžti aiškią politikos formavimo ir adminis-
travimo įgyvendinimo takoskyrą, nes ribas žinoti reikia tam, kad 
jomis nebūtų piktnaudžiaujama. Respondentų manymu, „jei būtų 
palikta žaidimo taisykles nusistatyti patiems įstaigų vadovams 
(esant Valstybės tarnybos įstatymo bendriesiems rėmams – aut. 
past.), tai būtų pats pavojingiausias atvejis“, nes „tokios liberalios 
formuluotės, leidžiančios laikytis tik bendrų principų, nesuvaldys 
valstybės tarnybos progreso ir prasidės savivalė“85. Todėl regla-
mentavimas įveda tam tikrą tvarką. Kitaip tariant, tradicinio vie-
šojo administravimo modelyje griežta hierarchinė struktūra, ku-
rios veikla apibrėžta iš anksto parengtomis procedūromis, turėtų 
pažaboti vienų ar kitų asmenų iniciatyvos peraugimą į nekontro-
83 Smalskys V., „Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos kontinenti-

nėje Europoje“, Raipa A. (ed.), Naujoji viešoji vadyba, Kaunas (KTU): Technolo-
gija, 2007, p. 52.

84 Goetz K. H., “Making sence of post-communist central administration: Mo-
dernization, Europeanization or Latinization?”, Journal of Europeans Public 
Policy 6 (8), 2001, p. 1032–1033.

85 Interviu, KANC3, 2011 m. kovas.
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liuojamas savivalės apraiškas86. Galimas tam tikrų nuostatų inter-
pretavimas suvokiamas kaip neigiamas aspektas, destabilizuojan-
tis sistemą, nes „daugelis laisviau traktuojamų elementų galiausiai 
pasieks teismus“87. Todėl vienoda taikymo praktika suvokiama 
kaip teigiama sistemos savybė. 

Teisinių tradicijų gynimo argumentai taip pat yra vieni iš sva-
riausių išsamiam reglamentavimui pagrįsti. Pabrėžiamas teisinės 
kultūros aspektas ir faktas, jog mūsų sistemoje „teisininkai turi la-
bai didelį balsą, tai jie detaliai susirašo“88, todėl „teoriškai bendrų 
rėmų nustatymas įstatymu įmanomas, bet praktiškai – ne“, kadangi 

„per daug valstybės teisinis aparatas stovėjo ant privilegijų <···> yra 
teisminė praktika, kuri iš inercijos <···> ji teisėjų padiktuota, kaip 
turėtų būti“. Nors „politika formuoja tam tikras kryptis, tačiau ji 
yra labai priklausoma nuo teisininkų“89.

Tai reiškia, kad visos naujovių diegimo iniciatyvos turi pereiti 
per teisinę sistemą, todėl galutinis rezultatas dažnai neatitinka pra-
dinės idėjos. Be to ir patys tarnautojai yra varžomi griežtos teisinės 
aplinkos, iš dalies ribojančios iniciatyvų raišką. 

Galima įžvelgti neigiamą tendenciją, kai įstatyminė bazė yra 
koreguojama prieš ar po valdžios pasikeitimo, taip galimai ska-
tinant politizacijos apraiškas, nes dažnai rinkiminiai pažadai yra 
apvelkami teisiniu rūbu. Vyriausybės į savo programas įtraukia 
valstybės valdymą reformuojančių nuostatų, apeliuojant į biu-
rokratizmo mažinimą, skaidresnį, efektyvesnį valdymą, diegiant 
vadybinius principus ir kita. Visgi inicijuojami pokyčiai labai 
dažnai nublanksta reformų procese, kai susiduria su administra-
ciniu teisiniu valdymu. Šią tezę pagrindžia ir V. Smalskys, teig-

86 Patapas A., „Tradicinis (hierarchinis) viešasis administravimas“, Smalskys V. (ed.), 
Viešasis valdymas, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 115.

87 Interviu, PERS4, 2011 m. birželis.
88 Interviu, EKSP9, 2011 m. birželis.
89 Interviu, PERS4, 2011 m. birželis.
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damas, jog naujosios viešosios vadybos reformos kontinentinėje 
Europoje susiduria su administraciniu valdymu, paremtu teisinio 
pozityvizmo įtaka. Autoriaus nuomone, kontinentinėje Europoje 
yra sukurta administracinės tvarkos koncepcija, kur viešajai val-
džiai skirtos tik administracinės priežiūros ir kontrolės funkcijos, 
o tarnautojai varžomi gana griežtos teisinės aplinkos, todėl sunku 
inicijuoti inovacijas90. Be to, atskiri mėginimai įdiegti tam tikrus 
vadybos elementus į viešojo administravimo sistemą yra mažiau 
rezultatyvūs negu sistemiškas viešo sektoriaus reformavimas. 
Griežta teisinė aplinka apriboja valstybės tarnautojų iniciatyvą, 
o vokiečių ir austrų viešojo administravimo mokyklos istoriškai 
visą laiką rėmėsi vertikalaus valdymo koncepcijomis91. 

Dvejopai vertinami faktai, kai teismai panaikina institucijų 
priimtus sprendimus, susijusius su valstybės tarnyba (dažniausiai 
atleidimo klausimais). Viena vertus, siūlomas dar smulkesnis re-
guliavimas, siekiant išvengti interpretavimo galimybių ir dažno 
kreipimosi į teismus, kita vertus, parodoma, kad institucijų vadovų 
sprendimai griežtai apriboti, o juos naikinant plečiama teisminė 
praktika ir taip gilėja reguliavimo aspektai.

Respondentai atkreipė dėmesį, kad:
Dabartinė teisinė sistema yra per daug griozdiška, per daug 

reglamentuojanti. Turėtų būti apibrėžti tam tikri rėmai ir palikta 
daugiau laisvės įgyvendinimui ir tokiu būdu būtų skatinamas kū
rybiškumas. Įstatymais mes galime įtvirtinti tik institucijų misijas 
arba funkcijas, o įgyvendinimą palikti institucijų prerogatyvai, nes 
taip reikia skatinti kūrybiškumą ir sprendimų priėmimą, o nelaukti 
kol juos priims pakankamai aukšti valdžios atstovai <···> Galbūt 
švediškas variantas kai įstatyme yra bendri principai, o smulkme

90 Smalskys, p. 39, 41, 48. 
91 Minkevičius A., Smalskys V., Valstybės tarnyba užsienio šalyse: raida ir tendenci-

jos, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 22.
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nos yra derinamos dvišalėmis sutartimis, tai – itin įdomi mintis ir 
mums priimtina.92

Tokiu atveju būtų reglamentuojami tik esminiai dalykai, o visa 
kita apibrėžiama rekomendacijomis ir paliekama pačioms įstaigoms 
daugiau laisvės sprendimams priimti. Reguliavimo sritys turėtų būti 
apibrėžtos tiksliai ir vienareikšmiškai, o kitur būtų aiškiai suteikta 
tam tikra laisvė, tam tikros galimybės pasirinkti. Esant nustatytoms 
rekomendacijoms, vadovai turėtų priimti sprendimus, įvertinę nu-
matytų rezultatų pasiekimo galimybę. Siauresnis reglamentavimas 
tiesiogiai susijęs su didesne laisve veikti, tačiau atitinkamai privalu 
nustatyti didesnę atsakomybę, nes „jeigu kažką duodi, prašai atgal 
ir atsakomybės“93. Taip būtų iš dalies išvengta situacijų, kai vado-
vų klaidos siejamos su įstatymų spragomis. Atkreipiamas dėmesys, 
kad bendrų rėmų nustatymas gali būti procedūriškai ir sistemiškai 
labiau palankus, kadangi, keičiant bet kurį įstatymo elementą, pri-
valu perreguliuoti visą sistemą. Dėl to išauga inicijuojamų pokyčių 
(koregavimo) kaštai bei sukeliamas didesnis nestabilumas. 

Nors pripažįstama, kad išsamus reglamentavimas sulėtina vieša-
jame sektoriuje vykstančius procesus, tačiau teisinė sistema, politinė 
kultūra, tradicinis administravimo modelis, susiformavę adminis-
traciniai santykiai yra svarus pagrindas išsamaus reglamentavimo 
poreikiui pagrįsti, todėl mažai tikėtina, kad tam tikros naujovės ar 
vadybiniai principai būtų diegiami pasitelkiant teisinio reglamenta-
vimo siaurinimo metodą. Visgi svarbu paminėti, kad naujausiame 
2014 m. gegužės mėn. viešajam svarstymui pateiktame Lietuvos 
Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projekte ban-
doma supaprastinti darbo užmokesčio nustatymo ir karjeros gali-
mybių įgyvendinimo nuostatas, mokymo paslaugų teikimo proce-
dūras, statuso atkūrimo tvarką, siūloma atsisakyti nuolat veikiančių 

92 Interviu, PERS12, 2011 m. gegužė.
93 Interviu, EKSP7, 2011 m. kovas.
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įstaigų ir centralizuotų veiklos vertinimo komisijų94. Laisvesnis 
minėtų nuostatų reglamentavimas kelia nemažą suinteresuotų ins-
titucijų pasipriešinimą, deklaruojant būtinybę išsamiau apibrėžti 
atitinkamas veiklos normas, ypač darbo užmokesčio nustatymo 
tvarką ar lanksčių darbo sąlygų įgyvendinimo procedūrą95.

Valstybės tarnautojų diskrecinė teisė

Teisinis reguliavimas niekada nebus tiek išsamus, kad numatytų 
visas galimas aplinkybes, turinčias įtakos atitinkamai veiklai. Dėl 
šios priežasties tam tikrose situacijose priimant sprendimus pasi-
naudojama diskrecine teise. „Institucijos arba pareigūno diskreci-
ja – tai teisė spręsti kokį nors klausimą, veikti savo nuožiūra. Tokia 
institucijos arba pareigūno teisė turėtų palengvinti ir užtikrinti 
veiksmingą institucijai priskirtų funkcijų atlikimą, tuo pačiu prisi-
dėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo“96. Visgi suteiktos 
teisės gali turėti ir neigiamų aspektų. Nors oficialiai valstybės tar-
nautojai turi galią naudotis diskrecijos teise, tačiau iškyla klausimas, 
ar Lietuvoje ši teisė tinkamai įgyvendinama?

94 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Aiškinamasis raštas dėl Lietu-
vos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo, 
2014 05 06, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236075&p_
org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.

95 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Dėl Valstybės tarnybos įstatymo pa-
keitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimo įstatymų 
projektų derinimo, Nr. B6-(1.19)-1273, 2014 05 20, <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=238238&p_org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26; 
Lietuvos savivaldybių asociacija, Dėl naujos redakcijos valstybės tarnybos įstaty-
mo projekto, Nr. (4)-SD-339, 2014 05 22, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.
dok_priedas?p_id=307224>, 2014 05 26.

96 Pranevičienė B., Urmonas A., „Valstybės tarnautojų diskrecijos teisė ir jos įgyven-
dinimo kontrolės kriterijai“, Švedas G. (ed.), Valstybės tarnybos teisinis reguliavi-
mas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje, Vilnius: Lietuvos viešojo administra-
vimo institutas, 2008, p. 20.
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Respondentai vienareikšmiškai sutinka, kad tam tikra terpė 
savarankiškiems sprendimams priimti išliks, bet „viskas, kas 
neaprašyta, sudaro prielaidas piktnaudžiavimui“97. Oficialiai 
administracinės diskrecijos koncepcija įtvirtina įvairius princi-
pus, lemiančius naudojimosi diskrecija ribas. Vienas iš pagrin-
dinių visa apimančių principų yra teisės viešpatavimas (angl. the 
Rule of Law)98. Visgi tyrimo duomenys rodo, kad didžiąją dalį 
veiklos kokybės respondentai sieja su žmogiškuoju faktoriumi. 
Teisinis reglamentavimas priklauso ir nuo žmonių gebėjimo 
savarankiškai bei kompetentingai priimti sprendimus. Vyrauja 
nuomonė, jog neaiškumas sukelia baimę, o jis dažniausia trak-
tuojamas neigiamai. „Jeigu nėra aiškiai parašyta, tai galima 
lanksčiau į nuostatas žiūrėti, bet lankstumas sudaro terpę ko-
rupcijos apraiškoms.“99

Išsamaus reglamentavimo motyvas tiesiogiai siejamas su lie-
tuvišku mentalitetu, lietuviams būdingu mąstymo ir suvokimo 
būdu. Šiai dienai dar išlieka poreikis, kad būtų aiškiai parašyta, 
kaip elgtis. Kitaip tariant, dėl mentaliteto, savivalės ir ryškių ko-
rupcijos apraiškų išryškėja pirmoji diskrecinės teisės naudojimo 
problema – įgaliojimų viršijimas ir įstatymu numatytų ribų per-
žengimas, siekiant savavališkų tikslų:

Jeigu mūsų visuomenėje dažniausia būdinga teiginys, kas nepara
šyta, tas neprivalu, tai apsimesti ir pasakyti, kad galima palikti savi
reguliacijai, pačiam nuspręsti asmeniui, ar tai etiška, ar ne, praranda 
tikslą, <···> pavyzdžiui, priimant 1999 m. valstybės tarnybos įsta
tymą vienas iš tikslų buvo viską detaliai reglamentuoti, nepaliekant 
jokio laisvumo ir taip suvaržant ministro savivalės apraiškas institu
cijoje.100

97 Interviu, POLIT2, 2011 m. kovas.
98 Pranevičienė, Urmonas, p. 24. 
99 Interviu, PERS10, 2011 m. rugsėjis.
100 Interviu, KANC3, 2011 m. kovas.
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Antra, valstybės tarnautojai bijo naudotis šia jiems suteikta teise, 
todėl perdėtai vadovaujasi procedūromis:

Įstaiga neturi savo nuomonės, savo idėjų. Tiesiog kiekvienam 
žingsnyje atsiverčiamas teisės aktas ir jeigu ten ko nors nėra, tuo
met blogai ir tiesiog skambutis. <···> Įstaigos per daug įpratę, kad 
viskas būtų nuo a iki z reglamentuota ir jos savo protu nesivado
vauja.101

Tu esi labai stipriai įspraustas ir labai apdėliotas įvairiausiomis 
taisyklėmis, žiūrėk, kad kažko nepraleistumei, nes jei tik praleisi ką 
nors, iškart būsi kaltas.102 

Baimė priimti sprendimus dar labiau sąlygoja procedūrinių 
veiksmų atlikimą. 

Galiausiai, keliama šiek tiek ironizuojanti idėja, kad „kuo žemes-
nė teisinė kultūra – tuo reikalauja didesnio reg la menta vi mo“103, taip 
paliekant kuo mažiau diskrecinės teisės sprendimams priimti. Tai ga-
lima sieti su pasitikėjimu. Baimę priimti sprendimus skatina faktas, 
jog valstybės tarnybai būdingas neigiamas vertinimas visuomenėje. 
Jeigu visuomenė nepasitiki valstybės tarnyba, vadinasi abejoja pri-
imamais sprendimais, kitaip tariant, nepalaiko plataus diskrecinių 
galių naudojimo. 

Nors diskrecijos plėtra tiesiogiai susijusi su valstybės reguliavi-
mo poreikiais ir viešojo administravimo veiksmingumo siekiu104, 
Lietuvoje, bandant išvengti aukščiau įvardintų problemų, vyksta 
priešiškas reiškinys – griežtinamas, detaliau reglamentuojamas kie-
kvienas veiksmas, vengiant savivalės apraiškų. 

Žvelgiant per viešojo intereso gynimo prizmę, tiek diskrecinės 
teisės netinkamas naudojimas, tiek pernelyg detalus reglamentavi-
mas gali varžyti galimybę padėti žmonėms. Dvejodami ir bijodami 

101 Interviu, EKSP14, 2011 m. kovas.
102 Interviu, KANC7, 2011 m. kovas.
103 Interviu, PERS8, 2011 m. birželis.
104 Pranevičienė, Urmonas, p. 24–25.
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priimti sprendimus, tarnautojai sąmoningai vilkina procesus ir ati-
tinkamas procedūras, bandant atsakomybę perkelti kitiems. Tokiu 
būdu ryškėja „biurokratinio aparato“ silpnybės. Detalus reglamen-
tavimas varžo saviraišką, žmonių iniciatyvumą: asmuo jaučiasi 
įspraustas į rėmus, o tai nėra patraukli savybė. 

Nors tradiciniame viešajame administravime pabrėžiamos efek-
tyvumo ir racionalumo vertybės, tačiau daugelis trūkumų, tokių 
kaip mažas lankstumas, sąlygų tarnautojų iniciatyvai reikštis neeg-
zistavimas ir pernelyg didelis sistemos uždarumas neleidžia pasiek-
ti pakankamo efektyvumo lygio105. Tokiu atveju valstybės tarnau-
tojai yra tik viešosios politikos įgyvendintojai, kurie mažai teveikia 
politikos formavimą bei turi menką veikimo laisvę. Šie požymiai 
sudaro sąlygas formuotis uždaro tipo valstybės tarnybos sistemai, 
kurioje pradeda didėti visuomenės nepasitikėjimas valstybės tar-
nautojais, o tai skatina vis mažėjantį piliečių norą dalyvauti valdy-
mo politikoje. R. B. Denhardto teigimu, administravimo ir politi-
kos dichotomijos koncepcija apsiriboja dėmesiu instrumentiniams 
dalykams ir neintegruoja aiškumo, supratimo, kritikos, kontrolės, 
konsensuso ir bendravimo elementų106. Šioje uždaro tipo statiškoje 
sistemoje valstybės tarnyba grindžiama taisyklių ir funkcijų griežtu 
laikymusi. Hierarchiškai organizuota valstybės tarnyba tinka stan-
dartizuotoms užduotims vykdyti, tačiau šiuolaikinė valstybė trans-
formuojasi iš administracinės į paslaugas teikiančią, todėl vis labiau 
reikalingas lankstumas ir ekspertinės žinios. 

Apibendrinant galima teigti, jog šiuo metu detalus ir gana griež-
tas reglamentavimas traktuojamas kaip būtina sąlyga. Tai lemia tiek 
šalies politinė kultūra, tiek tradicinis administravimo modelis, susi-
formavę administraciniai santykiai, taip pat ir žmogiškieji veiksniai 
(piktnaudžiavimo, savivalės, korupcijos apraiškos ir pan.). Galima 

105 Domarkas V., „Naujieji viešojo administravimo raidos akcentai“, Viešoji politika 
ir administravimas 7, 2004, p. 2

106 Denhardt R. B., Viešųjų organizacijų teorijos, Vilnius: Algarvė, 2001, p. vi.
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teigti, jog vyrauja nuomonės pasisakant už griežtą reglamentavimą, 
tačiau su galima perspektyva ateityje: „mes dar esam per jauni, kaip 
valstybė, kad mums leistų daryti kaip mes norim“107; „mes iki to 
nepriėjom, gal praeis kelios kartos tada jau bus iš tikrųjų susidorota 
su korupcija ir su tam tikru lygiu ir galų gale žmonės įsisąmonins 
visuose lygmenyse, kas yra valstybės tarnyba ir kas yra valstybės 
tarnautojas“108; „gal mes nesame dar pasiekę tokio brandos lygio, 
kad mes to (detalaus reglamentavimo – aut. past.) galėtumėme at-
sisakyti staiga ir plačia apimtimi“109.

Atsižvelgiant į išsakytas nuomones, dabartiniu metu palankiau-
sia būtų tinkamai plėtoti ir skatinti diskrecinės teisės naudojimą, 
kuris suteiktų lankstumo, o tai leistų priimti sprendimus priklau-
somai pagal kiekvieną situaciją bei prisidėtų prie bendrojo viešojo 
administravimo veiksmingumo siekio. Lietuvoje veikiau bijoma ar 
nemokama pasinaudoti šia suteikta galia, bandant sprendimų pri-
ėmimo galimas pasekmes ir atsakomybę perkelti kitiems, o tai turi 
įtakos visos sistemos uždarumui. Be abejo, netinkamai naudojantis 
diskrecine teise galima savivalė, prieštaringi sprendimai, piliečiai 
gali tapti priklausomais nuo tarnautojų malonės. Visgi svarbu su-
vokti, jog diskrecinės teisės suteikta veiksmų laisvė nėra absoliuti. 
Veiksmų laisvė nereiškia galimybės nepaisyti įstatymų ar bendrų-
jų principų, todėl naudojimąsi reikia kontroliuoti, taip užtikrinant 
diskrecijos tinkamumą110. 

Apibendrinant galima teigti, jog šiuo metu nėra palaikoma idėja, 
kad teisinio reglamentavimo sričių ir apimties koregavimas (nusta-
tant tik bendruosius veiklos rėmus) prisidėtų prie galimo efektyvu-
mo didinimo, todėl visi bandymai modernizuoti valstybės tarnybą 
turi būti vertinami atsižvelgiant į dominuojančią teisinės valstybės 

107 Interviu, EKSP8, 2011 m. balandis.
108 Interviu, EKSP4, 2011 m. spalis.
109 Interviu, EKSP7, 2011 m. kovas.
110 Pranevičienė, Urmonas, p. 24.



56 VALSTYBĖS TARNYBOS SISTEMOS TOBULINIMAS LIETUVOJE: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai

administracinę kultūrą ir į sistemą kaip visumą. Atkreipiant dėmesį 
į nacionalinę kultūrą ir tradicijas, kuriant specialias karjeros siste-
mas, visus įsipareigojimus apibrėžiant tam tikromis taisyklėmis yra 
sudaromos ypatingos darbo sąlygos valstybės tarnautojams, kurios 
turėtų užtikrinti karjerą visą gyvenimą ir apsaugoti tarnautoją nuo 
galimos politinės įtakos. Tokiu būdu valstybės tarnautojo statusas 
tampa išskirtiniu. Visgi dabartiniu metu galima pastebėti, jog sta-
bili karjeros galimybė valstybės tarnyboje yra vis mažiau vertinama, 
užleidžiant vietą lankstumui. Dėl to ir specialaus valstybės tarnau-
tojo statuso poreikio klausimai tampa diskusijų objektu.

Valstybės tarnautojo statuso kaitos galimybės 

Istoriškai žvelgiant į Lietuvos atvejį, po nepriklausomybės at-
kūrimo yra matomas ryškus valstybės tarnautojo sampratos kiti-
mas. Pirmaisiais nepriklausomybės metais teisės aktuose varijavo 
skirtingi pareigūno, tarnautojo, valstybės tarnautojo, valstybinio 
tarnautojo terminai. Darbo santykiai tuometinėse valdžios institu-
cijose rėmėsi Civiliniu kodeksu, kuriame buvo reglamentuotas ir 
pareigūnų statusas111. Pagal 1995 m. Valdininkų įstatymą profesi-
nį valdininkų korpusą sudarė valstybės valdymo tarnautojai, ku-
riems atlyginimas mokamas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto. 
Valdininkais nebuvo laikomi tie tarnautojai, kurie atlieka ūkines-
technines funkcijas112. 1999 m. Valstybės tarnybos įstatymu išplės-
ta tarnautojo sąvoka, pagal kurią valstybės tarnautoju laikomas fi-
zinis asmuo, įgijęs įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą 
ir valstybės (valstybinėse ir savivaldybių) institucijose ar įstaigose 

111 Minkevičius A., Ivanauskienė A., „Valstybės tarnybos reforma“, Masiulis K., Kru-
pavičius A., Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis, Vilnius: UAB „PRac-
tion“, 2007, p. 71.

112 Lietuvos Respublikos Valdininkų įstatymas, Valstybės žinios, 1995, Nr. 33-
759, [Negalioja nuo 1999 07 30], <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=16645&p_tr2=2>, 2011 11 19.
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atliekantis viešojo administravimo, ūkines ar technines funkcijas 
arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei113. Toks apibūdini-
mas atitinka plačiąją valstybės tarnautojo sampratą. Priėmus naują 
2002 m. įstatymo redakciją valstybės tarnautojo terminas vėl kore-
guotas. Susiaurinta sąvoka apibrėžė valstybės tarnautoją kaip „fizinį 
asmenį, einantį pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantį viešojo 
administravimo veiklą“114. 

Valstybės tarnautojo sąvokos apibrėžimas yra svarbus bendram 
valstybės valdymo funkcinio aparato suvokimui. Visuomenė turi 
suprasti, kas yra valstybės tarnautojas, kad sugebėtų vertinti vals-
tybės tarnautojų teikiamų paslaugų kokybę ir susidarytų adekvačiai 
pagrįstą nuomonę valstybės tarnautojų ir visos valstybės tarnybos 
sistemos atžvilgiu. Pateikti visų trijų įstatymų valstybės tarnauto
jo sąvokų apibrėžimai atspindi reikšminį pokytį plečiant sąvoką 
1999 m., kai tarnautojui priskirtos ūkinės, techninės bei viešųjų pas-
laugų funkcijos, ir siaurinant 2002 m., priimant riboto dydžio vals-
tybės tarnybos koncepciją. Taigi 2002 m. įstatymo taikymo apimtis 
vėl tapo gerokai siauresnė – tokia, kokia ji buvo pagal Valdininkų 
įstatymą115. Toks evoliucinis sampratos kitimas reiškia, jog siekiant 
prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, veikiant tiek vidiniams, 
tiek išoriniams veiksniams Lietuva bando atrasti labiausiai jai tin-
kantį modelį.

Atsižvelgiant į tai, kad vienas esminių skiriamųjų valstybės tar-
nautojo bruožų – tarnavimas viešajam interesui palaipsniui taip pat 
nyksta, nes vis dažniau girdimos kalbos apie ekonominių elementų 

113 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 1999, Valstybės žinios, Nr. 66-
2130, [pakeistas nuo 2002 07 01], 2 str. 2 d., <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=84605>, 2011 11 25.

114 Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Valsty-
bės žinios, 2002, Nr. 45-1708, 2 str. 2 d., <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.
preps2?a=165299&b=>, 2011 11 19.

115 Žukauskas E., „1999–2003 metų Lietuvos valstybės tarnybos pagrindiniai bruo-
žai“, Valstybės tarnybos aktualijos, 5, 2006, p. 50.
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integravimą į viešą sektorių, siaurinant viešo-privataus santykio ri-
bas bei remiantis minėtos Lietuvos valstybės tarnybos koncepcijos 
evoliucine kaita, kyla klausimas, ar nevertėtų valstybės tarnautojų 
statuso priskirti tik statutiniams pareigūnams, visų kitų tarnauto-
jų statusą apibrėžiant LR Darbo kodekso nuostatomis ir paliekant 
bendrą viešojo sektoriaus darbuotojų sąvoką? 

Prielaidos statusų kaitai

2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusi Valstybės tarnybos įstatymo re-
dakcija tuos valstybės tarnautojus, kuriems ji taikomas visa apimti-
mi arba iš dalies, skirsto į karjeros valstybės tarnautojus, statutinius 
valstybės tarnautojus, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, įstaigų 
vadovus ir pakaitinius valstybės tarnautojus. Įstatymas taip pat 
apibrėžia darbuotojų kategorijas, kurioms jis netaikomas116. Nors 
Valstybės tarnybos įstatyme nurodyta, kas yra valstybės tarnyba, 
valstybės tarnautojas, valstybės tarnautojo statusas ir įvardintos 
kitos pagrindinės įstatymo sąvokos, nustatytos įstatymo taikymo 
ribos ir išlygos, vis dėlto praktikoje dažnai kyla neaiškumų, kai rei-
kia atskirti, ar pareigybė turėtų būti valstybės tarnautojo, ar dar-
buotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, koks vienu ar kitu atveju 
yra Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso normų santykis. Šį pastebėjimą savo metinėje ataskaito-
je dar 2007 m. buvo įvardijęs Valstybės tarnybos departamentas117. 
Tyrimo metu gauti duomenys taip pat išryškina panašius proble-

116 Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Valsty-
bės žinios, 2002, Nr. 45-1708, 2 str. 2 d., <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.
preps2?a=165299&b=>, 2011 11 19.

117 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susiju-
sių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2007 metais ataskaita, Vilnius: Valstybės 
tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2008, p. 8, <http://www.
vtd.lt/index.php?-2059211288>, 2011 11 22.
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minius aspektus, kurie suteikia pagrindo naujoms diskusijoms ir 
galimiems pokyčiams ateityje: 

1. Valstybės tarnautojo sąvokos apibrėžtis ir kaita kelia nemažą 
painiavą. Pastebima, kad ir toliau vietos savivaldybių įstaigo-
se dirbantys darbuotojai tebevadinami paslaugų tarnautojais, 
vartojamas „valdininkų“ terminas, nors šios sąvokos atitin-
kamai buvo pakeistos 1999 ir 2002 m. ir šiuo metu nėra įs-
tatymiškai apibrėžtos. Pasitaiko atvejų, kai painiojama netgi 
valstybės tarnautojų ir politikų veikla bei statusai. Dėl tokios 
sąvokų maišaties daugelis viešojo sektoriaus bei viešosios 
politikos neigiamų aspektų yra tiesiogiai priskiriami valsty-
bės tarnybai. Toks reiškinys turi įtakos neigiamam valstybės 
tarnautojo įvaizdžio formavimui ir gana žemo pasitikėjimo 
visuomenėje egzistavimui. 

2. Nors atskiri statusai turėtų skirtis pagal įgaliojimų ir pareigų 
suteikimą, tačiau iš esmės valstybės tarnautojo funkcijos ir 
veikla nėra labai aiški. Tai gali lemti klaidinantys darbo san-
tykiai, kai tas pačias ar panašias funkcijas atliekantys asme-
nys pagal įstatymą yra skirtingai traktuojami: 
Vienoje institucijoje ta pati pareigybė yra valstybės tarnauto
jas, kitoje pagal darbo sutartį, o jų atlyginimai ir kitos darbo 
sąlygos skiriasi. Tai arba apskritai reikėtų naikinti pagal darbo 
sutartis, arba aiškiai numatyti kokioms kategorijoms taikyti 
pagal darbo sutartį.118

Valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose pareigybės 
priskiriamos valstybės tarnautojų pareigybėms, jeigu pareigybės 
aprašyme nustatytos funkcijos yra paminėtos Valstybės tarnybos 
įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje. Didžiausią leistiną valstybės tar-
nautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 
skaičių tvirtina Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje 

118 Interviu, PERS14, 2011 m. rugsėjis.
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nustatyti subjektai, atskirai neišskiriant, kiek pareigybių gali būti 
valstybės tarnautojų ir kiek darbuotojų, dirbančių pagal darbo su-
tartis. Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad pareigybių priskyrimas 
valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
pareigybėms yra labai santykinis.

Šį pastebėjimą yra užfiksavę ir Europos Sąjungos organizacijos 
SIGMA ekspertai, kurie savo rekomendacijose siūlo aiškiau atskir-
ti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
pareigybes“119. Visgi tokios praktikos egzistavimas, kai dubliuojasi 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos, yra siejamas ir su netin-
kamu įstatyminių nuostatų traktavimu ir jų laikymusi, kitaip tariant, 
pačios institucijos neužtikrina aiškaus funkcijų ir veiklos pasiskirsty-
mo: „Iš tikrųjų dirbantiems pagal darbo sutartis teoriškai turėtų būti 
skiriami kitokie darbai, o jeigu to nesilaikoma, tai, aš manau, yra tik 
dabartinių teisės aktų nevykdymo klausimas“120; „ne visos įstaigos 
vienodai supranta ir ne visos suskirsto tas pareigybes, kaip turėtų 
būti – čia darbuotojai, čia valstybės tarnautojai. Tai čia yra galbūt įs-
taigų problemėlė ir nesugebėjimas tinkamai vykdyti įstatymus“121.

Praktikoje plinta reiškinys, kai taupant institucijos lėšas yra 
dirbtinai mažinamas valstybės tarnautojų skaičius, vis daugiau dar-
buotojų įdarbinant pagal darbo sutartis. 

Įstaigų vadovai, taupydami lėšas, jie tiesiog siekia maksimaliai, 
kartais dirbtinai sumažinti valstybės tarnautojų skaičių. Tas priveda 
prie to, kad didėja pagal darbo sutartį. Šitas dalykas Lietuvoje įgauna 
tam tikrų grimasų. Ir tam tikrose institucijose ir įstaigose, tai išvis 
du žmonės, kurie dirbo labai panašų darbą, vienas yra tarnautojas, 
kitas nėra tarnautojas.122

119 Meyer-Sahling J.-H., Nakrošis V., „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir 
tolesnio vystymo alternatyvos“, Viešoji politika ir administravimas, 27, 2009, p. 13.

120 Interviu, EKSP10, 2011 m. balandis.
121 Interviu, PERS2, 2011 m. liepa.
122 Interviu, EKSP16, 2011 m. gegužė.
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Faktą, jog pareigybių priskyrimas valstybės tarnautojams ar dir-
bantiems pagal darbo sutartis dažnai priklauso nuo įstaigos ar ins-
titucijos darbo užmokesčio fondo, patvirtina ir Valstybės tarnybos 
departamentas savo 2007 m. ataskaitoje123. Tai iš dalies paaiškina 
skirtingo statuso darbuotojų panašių funkcijų atlikimą, tačiau, kita 
vertus, veda prie didesnio darbuotojų, darbinamų pagal darbo su-
tartis, skaičiaus. Tokiu būdu panašėja atliekamos funkcijos ir kyla 
vidinė įtampa ir nepasitenkinimas. Remiantis Valstybės tarnautojų 
registro 2014 m. vasario 6 d. duomenimis, iš viso valstybės tarnau-
tojų užimamų pareigybių skaičius (be statutinių) siekia 28 168, o 
dirbančių pagal darbo sutartis – 19 708124. Tokių atvejų, kai tas pa-
čias funkcijas atlieka skirtingo statuso darbuotojai, galima aptikti 
ir kitose valstybėse. Kaip tvirtina Christopheris Demmke, kai ku-
riose Europos šalyse valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirban-
tys pagal darbo sutartis, yra įdarbinami eiti tas pačias pareigas125. 
Pripažįstama, jog egzistuoja neformalūs bandomieji laikotarpiai, 
pasinaudojant pakaitinių valstybės tarnautojų statusu arba priimant 
pagal darbo sutartį. Remiantis LR Valstybės tarnybos įstatymu, pa-
kaitinis valstybės tarnautojas (valstybės tarnautojas), priimtas į kar-
jeros valstybės tarnautojo pareigas, iki Įstatymo nustatyta tvarka į 
jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės 
tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba 
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją126. 
123 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susiju-

sių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2007 metais ataskaita, Vilnius: Valstybės 
tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2008, p. 10, <http://
www.vtd.lt/index.php?-2059211288>, 2011 11 22.

124 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parei-
gybės, <http://www.vtd.lt/index.php?1294156426>, 2014 05 01.

125 Demmke Ch., Are Civil Servants Different because They Are Civil Servants?, 
Luxembourg: EIPA, 2005.

126 Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Valsty-
bės žinios, 2002, Nr. 45-1708, 2 str. 10 d., <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldse-
arch.preps2?a=165299&b=>, 2011 11 19.
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Galiu pasakyti, kad yra tokia praktika ar bent jau pasiteisinu
si praktika. Valstybės tarnybos įstatymas ne visą laiką naudingas 
pačiai institucijai. Dabar kai priimi valstybės tarnautoją, jį labai 
sudėtinga atleisti. <···> Bandomojo laikotarpio nėra. Galimybės 
sudaryti terminuotą sutartį irgi nėra. Kaip tarpinis variantas, sa
kysim, testuoti darbuotojai gali būti arba jį pasiimti pakaitiniu, 
paskui skelbti konkursą, jeigu laimi, tai laimi, arba jį priimti darbo 
sutartine pozicija ir žiūrėti, pratestuoti, kaip jis ir pasidaryti tokį 
bandomąjį laikotarpį – neformalų. Bet visa tai galėtų būti tam pa
čiam Valstybės tarnybos įstatyme.127

Kitaip tariant, „baiminantis karjeros valstybės tarnautojo, kuris 
gali nepateisinti lūkesčių“, yra ieškoma įstatyminių spragų ir dirb-
tinai kuriami bandomieji laikotarpiai. Tokį argumentą iš dalies 
pagrindžia pakaitinių tarnautojų priėmimo sąlygų reglamentavi-
mo kaita. 2002 m. įstatyme buvo pakeistos pakaitinių tarnautojų 
priėmimo sąlygos, nustatant privalomą konkurso skelbimą, tačiau 
jau 2005 m. buvo grįžta prie ankstesnės tvarkos, kai pakaitiniai 
priimami į valstybės tarnybą be specialaus konkurso128. Pakaitinių 
tarnautojų skyrimo problemą akcentavo ir Europos Sąjungos orga-
nizacijos SIGMA ekspertai, rekomenduodami pakaitinius tarnau-
tojus atrinkti supaprastinto konkurso būdu129. Remiantis tuo ir 
siekiant užtikrinti didesnį atrankos į valstybės tarnautojo pareigas 
skaidrumą ir objektyvumą, 2012 m. lapkričio 7 d. Vyriausybė nu-
tarimu patvirtino Pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos aprašą, 
kuris sureglamentavo pakaitinio valstybės tarnautojo, priimamo 

127 Interviu, PERS6, 2011 m. birželis.
128 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 16(1) ir 31(1) straipsniais įstaty-
mas, Valstybės žinios, 2005, Nr. 4–97, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=268773>, 2011 11 19.

129 Meyer-Sahling J.-H., Nakrošis V., p. 14. 
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į karjeros valstybes tarnautojo pareigas, atrankos organizavimo 
tvarką130.

Stengiantis išvengti dirbtinai kuriamų bandomųjų laikotarpių, 
respondentai kėlė idėją, ar nevertėtų pakaitinių tarnautojų dar-
binti pagal darbo sutartis. Pakaitinis tarnautojas privalo atitikti 
tuos pačius reikalavimus, kurie buvo keliami karjeros valstybės 
tarnautojui. Dėl šios priežasties kyla problemų, kai reikia sku-
biai surasti pakaitinį tarnautoją. Nors tokiu atveju, kai pakaitinis 
būtų įdarbinamas pagal darbo sutartį, priėmimo procesas taptų 
paprastesnis, lankstesnis, tačiau galimai kiltų klausimų, kodėl ta 
pati pareigybė vienu metu priskiriama viešojo administravimo 
veiklai, kuriai vykdyti yra keliami specialūs reikalavimai ir vyk-
domas viešas konkursas, o kitu atveju (pakaitiniu laikotarpiu) 
tas pačias funkcijas galėtų atlikti asmuo, įdarbintas pagal darbo 
sutartį? Kaip jau buvo minėta, toje pačioje institucijoje dirban-
čių valstybės tarnautojų ir asmenų, įdarbintų pagal darbo sutar-
tis, atliekamų funkcijų bei vykdomos veiklos skiriamoji riba labai 
siaura, todėl pakaitinius darbinant pagal darbo sutartis neliktų 
valstybės tarnautojo statuso specifiškumo ir išskirtinai viešojo 
administravimo funkcijų vykdymo. 

Taip pat keliama idėja oficialiai įforminti aukščiausio rango vals-
tybės tarnautojams privalomą pereinamąjį laikotarpį, susiejant jį su 
kvalifikacijos kėlimo sistema. Per nustatytą laikotarpį, kuris galėtų 
būti suskirstytas į keletą etapų, asmuo privalėtų išklausyti tam tik-
rus mokymus, gauti atitinkamus pažymėjimus ar sertifikatus, po 
kurių gavimo jam būtų suteikta galimybė tapti nuolatiniu valstybės 
tarnautoju.

130 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas dėl atrankos į pakaitinio valstybės 
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Nr. 1344, 2012 11 
07; nauja redakcija nuo 2013 09 29, Nr. 854, <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.
html?documentId=TAR.DE1499DF8FFB>, 2014 05 26.
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Respondentai nesiryžo plačiai komentuoti 2011 m. vasario mėn. 
pateiktame Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projekte131 ban-
dyto įteisinti „laikinojo valstybės tarnautojo“ statuso, kuris pakeistų 
pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę ir būtų apibrėžiamas kaip 

„valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų 
karjeros ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją, 
konkurso organizavimo laikotarpiui į karjeros valstybės tarnautojo 
pareigas priimtas valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnauto-
jas, priimtas į pareigas laikinoms funkcijoms vykdyti“.

Laikini darbuotojai būtų aukštos kvalifikacijos, gerai apmokami, 
tačiau neturėtų visų teisių ir visų garantijų. Jie nekeltų įtampos, nes 
karjeros valstybės tarnautojai suvoktų, kad jie laikini.132

Visgi numatyta galimybė laikinus tarnautojus priimti laiki-
noms funkcijoms vykdyti, paliekant labai neapibrėžtą sąvoką, 
jog „į laikinai laisvas valstybės tarnautojo pareigas be konkurso 
gali būti priimama ir „dėl kitų priežasčių“, keltų pagrįstų klau-
simų, kodėl laikinoms funkcijoms atlikti institucijos negalėtų 
samdytis „laikinų darbuotojų“ pagal terminuotas darbo sutartis. 
Taip pat nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis ir kokiems 
asmenims galėtų būti siūloma užimti laikinai laisvas valstybės 
tarnautojo pareigas. Galiausiai, ar laikini tarnautojai dėl lanks-
tesnių priėmimo procedūrų palaipsniui nepakeistų karjeros 
valstybės tarnautojų.

Apibendrinant galima teigti, jog egzistuojančios problemos ir al-
ternatyvūs svarstymai ateityje gali lemti valstybės tarnybos sąvokos 
korekciją, todėl diskusijos šiuo klausimu yra svarios ir pagrįstos.

131 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 2011 02 04, Nr. 10-
4358-02, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=73709&p_
org=&p_fix=n&p_gov=n>, 2011 11 25.

132 Interviu, POLIT6, 2011 m. birželis.
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Statusų vienodinimo galimybės: už ir prieš

Iš valstybės tarnybos kaip instituto yra tikimasi profesionalumo 
bei kompetencijos, suteikiant nešališką informaciją. Vidinė dar-
buotojų priėmimo sistema, paaukštinimas, grįstas darbo stažu, ir 
stabili karjeros galimybė valstybės tarnyboje yra vis mažiau verti-
nami, užleidžiant vietą lankstumui, inovacijoms ir darbuotojų kai-
tai tarp privataus ir viešojo sektorių133. Beveidžio biurokrato kaip 
vertingo darbuotojo patrauklumas keičiasi. Remiantis atlikto tyri-
mo duomenimis, siekiama išskirti svarbiausius aspektus, svarstant 
valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų, įdarbintų pa-
gal darbo sutartis, statusų vienodinimo galimybes.

Specialaus įgyjamo statuso reikšmė vertinama dvejopai. Viena 
vertus, išskirtinis statusas suponuoja apie atitinkamas privilegijas, 
didesnę atsakomybę ir traktuojamas kaip skatinamoji priemonė: 

Valstybės tarnautojas – tai ypatingas žmogus, jis turi mokėti dau
giau, jis turi žinoti daugiau, jo turi būt puikus išsilavinimas, jo turi 
būti geras atlyginimas, reputacija, vertybių suvokimas, juo tapti turi 
būti garbė ir tas statusas turi būti iš tikrųjų aukštas.134

Valstybės tarnautojas yra spe cialusis subjektas, turintis atitinka-
mą administracinį teisinį statusą. Tai reiškia, kad jo teisinis santykis 
su valstybe, su kitais administracinės teisės subjektais yra specifinis. 
Valstybės institucija, įstaiga ir jos tarnautojas yra susieti pavaldumo 
santykiu. Šio santykio atsiradimo pagrindas yra admi nistracinis 
aktas, o ne darbo sutartis. Kitaip tariant, valstybės tarnautojas tu-
rėtų kurti didesnę pridėtinę vertę nei darbuotojas, dirbantis pagal 
darbo sutartį, tačiau kyla klausimas, ar praktiškai tai yra realizuoja-
ma? Nykstanti riba tarp valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirban-

133 Raadschelders Jos C. N. et al., “Civil Servants in the Enabling Framework State 
of the 21st Century”, Raadschelders Jos C. N. et al. (eds.), The Civil Service in the 
21st Century Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, 2007, p. 306.

134 Interviu, EKSP4, 2011 m. spalis.
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čių pagal darbo sutartis, atliekamų funkcijų kelia abipusę įtampą. 
Tokiu atveju nublanksta valstybės tarnautojo kaip viešojo intereso 
gynėjo pozicija, nors atsakomybė išlieka, o dirbančio pagal darbo 
sutartis funkcijų vienodinimas su valstybės tarnautojo veikla kelia 
pasipiktinimą, nes jų socialinės garantijos ir darbo užmokestis yra 
mažesni. 

Visgi išskirtinio statuso reikšmę turi suvokti ir patys tarnautojai, 
kad tai netaptų tik „garantuoto darbo užmokesčio sinonimu“. Čia 
įžvelgiama ir neigiamų aspektų. Tarnautojo statuso įgijimas (ypač 
prieš tai dirbus viešajame sektoriuje pagal darbo sutartį) vertina-
mas kaip savaiminis rezultato pasiekimas, kuris neskatina toliau 
tobulėti ir stengtis, leidžia „atsipalaiduoti“ ir jaustis apsaugotam 
valstybės tarnybos įstatymo nuo galimo atleidimo iš darbo. 

Aš žinau, iš mano patirties ir kiek kas pasakoja, dirbantys pagal 
darbo sutartis, pasirašo tą sutartėlę, tačiau pirmas jų ir čia jau stra
teginis tikslas būna iš to sutartinio pereiti į valstybės tarnybą. Tai 
reiškiasi, kol jis dirba pagal sutartį, jisai kaip ir turi motyvaciją steng
tis, kažkaip judėti. O atrodo, kad jis pereis į tą valstybės tarnautojo 
vietą, jis jau gali tada lygtais atsipalaiduoti, jau reiškiasi jau valsty
bės tarnybos įstatymas jau gina, jis jau žino, kad turės jau reiškiasi 
ir garantijas.135

Dalijamasi praktiniais pastebėjimais, kai dirbančių pagal darbo 
sutartis asmenų pagrindinis strateginis tikslas tampa „pereiti į vals-
tybės tarnybą“. Respondentai pažymėjo, kad tai rodo ir jų atlieka-
mos vidinės apklausos – „darbuotojai pagal darbo sutartis jie nori 
tapti tarnautojais“136. Atitinkamo tikslo siekimas tampa motyvacija 
stengtis. 

Tokiu atveju galėtume kelti klausimą, ar valstybės atliekama 
viešoji funkcija yra nors kiek vertingesnė nei darbai, kuriuos atlie-
ka privatusis sektorius, o dėl to ir viešasis interesas neturėtų būti 
135 Interviu, EKSP3, 2011 m. birželis.
136 Interviu, PERS9, 2011 m. spalis.
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vertinamas labiau nei privatus. Christopherio Demmke teigimu, 
kai valstybė liaujasi buvusi aukščiau visuomenės, specializuotas 
santykis tarp viešojo sektoriaus darbuotojų ir valstybės atrodo ne-
pagrįstas137, tokiu atveju yra panaikinamas ir specialaus teisinio 
statuso poreikis. Be to, gana sudėtinga įrodyti, kodėl vienose šaly-
se, pavyzdžiui, mokytojai turėtų būti laikomi išskirtiniais valstybės 
tarnautojais, kai kitose šalyse jie kuo puikiausiai susitvarko su savo 
pareigomis, neturėdami jokio specifinio statuso.

Vyrauja nuomonė, jog specialus statusas reikalingas, nes jis skir-
tas specialioms funkcijoms atlikti ir traktuojamas kaip motyvuo-
janti priemonė. Tačiau, jeigu uždaviniai yra specifiniai, tai nereiškia, 
jog būtinas specifinis tokių tarnybų teisinis statusas. Pavyzdžiui, 
specifinės reikšmės gali būti lengvai nurodomos paprastoje įdarbi-
nimo sutartyje.

Svarstant galimus valstybės tarnautojų statuso pokyčius, ypatin-
gai akcentuojama atsakomybės svarba, pabrėžiant, kad negalima 
sulyginti atsakomybės dalykų su įprastais techniniais darbais, kur 
praktiškai nėra jokios atsakomybės.

Yra išskyrimas pagal atsakomybes, išskyrimas pagal darbo funkci
jų pobūdį, dirbančių pagal darbo sutartį, jų atsakomybės ir galios yra 
ribotos priimant administracinius sprendimus, lyginant su karjeros 
valstybės tarnautoju, todėl atskirų statusų išskyrimas kaip toks yra 
reikalingas.138

Jeigu asmuo atstovauja valstybei ir jeigu jam yra suteikta tam tikrų 
garantijų, tai ir atsakomybė turi būti žymiai griežtesnė.139

Traktuojama, jog valstybės tarnautojai, būdami tarpinė grandis 
tarp piliečių ir politinės valdžios, turi administracinio veikimo laisvę 
įgyvendinti viešąją politiką, todėl jiems privalo būti keliami aukštesni 

137 Demmke Ch., Moilanen T., Civil Services in the EU of 27: Reform Outcomes and 
the Future of the Civil Service, Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2010, p. 227.

138 Interviu, PERS11, 2011 m. rugsėjis.
139 Interviu, EKSP10, 2011 m. balandis.
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elgesio standartai ir reikalaujama daugiau atsakomybės. Atsakomybė 
siejama su veikimo laisve. Tai parodo, jog valstybės tarnautojai yra 
laikomi viešosios politikos subjektais, šiems suteikiant tam tikrą val-
džią. Manoma, jog dirbančio pagal darbo sutartį atsakomybės ir ga-
lios yra ribotos, lyginant su karjeros valstybės tarnautoju, nes jis turi 
įgaliojimų priimti administracinius sprendimus.

Vertindami dirbančius pagal darbo sutartis, respondentai labiau 
įžvelgė ne atsakomybę, o apribojimus. Dominavo nuomonės, kad as-
menys, dirbantys pagal darbo sutartis, turėtų atlikti technines, pagal-
bines, palaikančiąsias funkcijas, nesusijusias su sprendimo priėmimo 
generavimu. Tai turėtų būti aptarnaujantis personalas, kuris tiesio-
giai nedalyvauja valstybės valdyme, politikos formavime. 

Visgi orientuojantis tik į statuso suteikimo (įdarbinimo būdą) ir 
atsakomybės santykį, gali būti keliamas klausimas, ar valstybės tar-
nautojas, įdarbintas pagal darbo sutartį ir atliekantis tokias pačias 
funkcijas, nebejaus atsakomybės? Nors tokie svarstymai reikalauja 
gilesnių empirinių tyrimų, tačiau kol kas nėra įrodymų, kad valstybės 
tarnautojai dirba atsakingiau negu viešojo sektoriaus darbuotojai. 

Vyrauja nuomonė, kad pasirinkus lankstesnių darbo santykių 
sistemą ir plečiant dirbančių pagal darbo sutartis asmenų spektrą, 
pasireikštų galimai didesnis piktnaudžiavimas. Kitaip tariant, spe-
cialus valstybės tarnautojo statusas tam tikra dalimi „užkelia atsa-
komybės ribą“, todėl suteikia ir didesnę moralinę atsakomybę.

	 Statusų kaitos galimybės: plėsti?

 Siekiant panaikinti įtampą, kylančią tarp įstaigose dirbančių 
darbuotojų, turinčių skirtingą statusą, kyla klausimas, ar nevertė-
tų išplėsti valstybės tarnautojo statusą turinčių asmenų ratą, pa-
vyzdžiui, grįžtant prie 1999 m. reglamentavimo, kai tarnautoju 
buvo laikomas asmuo, atliekantis viešojo administravimo, ūkines 
ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuome-
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nei140. Panašus siūlymas buvo pateiktas rengiant valstybės tarnybos 
plėtros koncepciją141, kurios pagrindu turėjo būti modernizuojama 
Lietuvos valstybės tarnyba. Viena iš svarstomų tobulinimo krypčių 
buvo siekis valstybės tarnautojais laikyti ne tik viešojo administra-
vimo funkcijas atliekančius asmenis bei statutinius pareigūnus, bet 
ir kitus viešojo sektoriaus įstaigose dirbančius ir viešąsias paslau-
gas teikiančius darbuotojus, nes atliekant šią veiklą yra tenkinamas 
viešasis interesas. Tokiu atveju visus tarnautojus siūlyta suskirstyti 
į korpusus (civiliai tarnautojai, statutiniai tarnautojai ir viešąsias 
paslaugas teikiantys tarnautojai), kiekvienam numatant specialų 
teisinį reglamentavimą142. Taip būtų formuluojamas naujas valsty-
bės tarnybos apibrėžimas, remiantis ne teisiniu, o labiau instituci-
niu-funkciniu požiūriu. Vienas pagrindinių šios vizijos motyvų, jog 
dauguma gyventojų visus viešajame sektoriuje dirbančius asmenis 
suvokia kaip valstybės tarnautojus. Kitas motyvas yra tas, kad nėra 
deramai pasirūpinta viešąsias paslaugas teikiančiais darbuotojais ir 
atskiros grupės turi kovoti dėl savo teisių. Galiausiai biudžetinių 
įstaigų darbuotojų atlyginimo už darbą sistema nėra įtvirtinta įsta-
tymu (išskyrus valstybės tarnautojų)143. Vis dėlto idėjos palaikymas 
dėl galimo valstybės tarnautojų rato išplėtimo tiek tarp koncepcijos 
rengėjų, tiek tarp respondentų santykinai menkas, kadangi statusų 
vienodinimo arba išplėtimo galimybių svarstymas tiesiogiai sieja-
mas su finansų klausimais, konkrečiai – darbo užmokesčiu. Kitaip 

140 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 1999, Valstybės žinios, Nr. 66-
2130, [pakeistas nuo 2002 07 01], 2 str. 2 d., <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=84605>, 2011 11 25.

141 Valstybės tarnybos plėtros koncepcijai parengti 2009 m. birželį Vidaus reikalų 
ministro įsakymu buvo sukurta darbo grupė, kurią sudarė Vidaus reikalų minis-
terijos, Seimo atstovai ir mokslininkai.

142 Valstybės tarnybos plėtros koncepcija: pasiūlymai ir komentarai, Valstybės tarny-
bos aktualijos, 17, 2009, p. 48–50.

143 Ten pat.
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tariant, nėra galimybių visiems mokėti tokių pat atlyginimų kaip 
valstybės tarnautojams.

Verta paminėti, kad patvirtintoje Valstybės tarnybos tobulini-
mo koncepcijoje teikiama galimybė atsisakyti Lietuvos valstybės 
tarnybos įstatyme nustatytų jo taikymo išimčių viešojo adminis-
travimo funkcijas atliekantiems subjektams ir nustatyti bendrą 
teisinio reglamentavimo poreikį visiems viešojo administravimo 
funkcijas vykdantiems ir viešąsias paslaugas teikiantiems asme-
nims144. Koncepcijos pagrindu buvo parengtas ir 2010 m. spalio 
mėn. pateiktas valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, 
kuriame valstybės tarnautojas apibrėžiamas kaip asmuo, einantis 
pareigas valstybės tarnyboje ir valstybės ar savivaldybės instituci-
joje ar įstaigoje pagal kompetenciją priimantis norminius teisės ak-
tus, rengiantis ar koordinuojantis norminių teisės aktų, sutarčių ar 
programų projektus, teikiantis dėl jų išvadas, vykdantis pavaldžių 
subjektų kontrolės ir nepavaldžių subjektų priežiūros funkcijas bei 
turintis viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų 
atžvilgiu. Nors oficialus keičiamos valstybės tarnautojo sąvokos 
motyvas yra siauriau apibrėžti valstybės tarnautojų veiklos sritis, 
labiau jas susiejant su politikos atitinkamoje srityje formavimo 
procesais, kontrolės ir priežiūros funkcijomis145, tačiau išskirtame 
apibrėžime nepateikiant aiškios nuorodos į viešojo administravimo 
veiklą galimai yra praplečiama jo taikymo apimtis, todėl ir dirban-
tys pagal darbo sutartis galėtų būti traktuojami remiantis minėta 
sąvoka. Atnaujintame 2011 m. vasario mėn. Valstybės tarnybos 
įstatymo pakeitimo projekte tarnautojo apibrėžimas buvo dar kar-
144 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas dėl valstybės tarnybos tobulinimo 

koncepcijos patvirtinimo, 2010 06 02, Nr. 715, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=375123&p_query=&p_tr2=>, 2011 11 15.

145 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pro-
jektų aiškinamasis raštas, 2010 11 02, Nr. 10-4358-01, <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=59759&p_org=&p_fix=n&p_gov=n>, 2014 05 02.
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tą patikslintas, konkrečiai neišskiriant galimų valstybės tarnautojų 
atliekamų veiklų, o numatant valstybės ar savivaldybės institucijai 
ar įstaigai nustatytų funkcijų vykdymą146. Visgi minėti įstatymo 
projektai nebuvo patvirtinti ir liko galioti ankstesnė valstybės tar-
nautojo sąvoka, pagal kurią fizinis asmuo laikomas valstybės tar-
nautoju, kai jis eina pareigas valstybės tarnyboje ir atlieka viešojo 
administravimo veiklą147. 

Nepaisant fakto, kad nebuvo įformintos valstybės tarnautojų ap-
imties plėtimo nuostatos, viešas šio klausimo svarstymas ir diskusi-
jos tarp valstybės tarnybos reformos iniciatorių rodo, jog egzistuoja 
ne maža dalis šios sampratos šalininkų, todėl negalima ignoruoti 
galimybės ateityje iš naujo svarstyti valstybės tarnautojų apimties 
didinimo klausimą, ypač ekonominio pakilimo laikotarpiu. Čia 
dera prisiminti ir žymų Wagnerio dėsnį, pagal kurį valstybės vie-
šasis sektorius yra didesnis, kai valstybė stipresnė ekonomiškai148. 
Apibendrinant galima teigti, kad viešosios tarnybos visuomenei 
rato išplėtimas Lietuvoje yra mažai tikėtina politikos kryptis trum-
puoju laikotarpiu, tačiau gana reali, žvelgiant į perspektyvą.

	 Siaurinti?

Apibendrinti tyrimo duomenys rodo, jog gana palankiai ir pozi-
tyviai vertinama idėja, bandant siaurinti valstybės tarnautojų kor-
pusą ir griežčiau apibrėžti valstybės tarnautojo sąvoką. 

146 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės tar-
nybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 2011 02 04, Nr. 10-4358-
02, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=73709&p_org=&p_
fix=n&p_gov=n>, 2011 11 25.

147 Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas, Vals-
tybės žinios, 2002, Nr. 45-1708, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.
preps2?a=165299&b=>, 2011 11 19.

148 Krupavičius A., „Politikos ir valstybės tarnybos sąveika“, Masiulis K., Krupa-
vičius A., (eds.), Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis, Vilnius: UAB 

„PRaction“, 2007, p. 307.
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Dabar valstybės tarnautojas yra labai nuvalkiotas, be abejo, 
siaurinti, tai neabejotinai reikia. Neturi būti tokia didelė armija 
karjeros valstybės tarnautojų, ji yra pernelyg didelė. Aišku reikia 
pasižiūrėti, kurie turi sprendžiamąją galią. Pritarčiau labai siau
rinti, tas vardas jau duotų daug ką, ir garantijų. Reikėtų siaurinimo 
prasme žengti.149

Tokiu būdu būtų aiškiau išskirtas valstybės tarnautojų veiklos po-
būdis, suteikiamas išskirtinis, garantijomis ir prestižu paremtas sta-
tusas. Vyrauja nuomonė, jog atskirus statusus palikti derėtų, tačiau 
svarbu išgryninti funkcijas, kuo aiškiau apibrėžti valstybės tarnau-
tojų korpusą ir pareigas, o jeigu institucijoje yra netinkamas darbų 
paskirstymas, tuomet tai yra teisės aktų nevykdymo klausimas. 

Galima pastebėti, kad pastarąjį dešimtmetį viešoje erdvėje 
ypač akcentuojama valstybės tarnautojų skaičiaus perviršio ir 
funkcijų dubliavimo problema. Ryškėja tendencija Vyriausybės 
programose išskirti viešojo valdymo pertvarkos ir optimizavimo 
klausimus, deklaruojant, jog „svarbu detalizuoti visų valstybės ir 
savivaldybių institucijų funkcijas, panaikinti dubliavimą“, o „stei-
giant naują ar reorganizuojant iki tol veikusią instituciją nedidinti 
tarnautojų skaičiaus“150; „parengti elektroninę programą, skirtą 
valdymo sistemai, kuri sumažintų valstybės tarnautojų skaičių ir 
atlikti centrinių valdžios institucijų valdymo auditą, kurio rezul-
tatais remiantis optimizuoti valdymą“151; „siauriau apibrėžti vals-
tybės tarnautojų veiklos sritis, kurios turėtų būti labiau susietos 
su politikos atitinkamoje srityje formavimo procesais, kontrolės 

149 Interviu, PERS1, 2011 m. liepa.
150 Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2000–2004 programos, 2000 11 09, Nr. IX-20, p. 7–8, <http://www.lrv.lt/bylos/
vyriausybes/po_1990_11_programa.pdf>, 2011 11 19.

151 Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2001–2004 programos, p. 25, <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/12-vyr-
dok/12-programa.pdf>, 2011 11 19.
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ir priežiūros funkcijomis“152; „optimizuoti ministerijų, kitų insti-
tucijų funkcijas“153. Deklaruojami optimizavimo tikslai iš dalies 
pagrindžia valstybės tarnautojų kaip siauresnio, bet labiau išskir-
tinio korpuso kūrimo siekį. 

Naujausiame 2014 m. gegužės mėn. viešajam svarstymui pa-
teiktame Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte 
valstybės tarnautoju siūloma laikyti fizinį asmenį, kuris dalyvauja 
atliekant priimtas vykdyti įstaigai teisės aktuose nustatytas funkci-
jas, taip pat vidaus administravimo funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) 
techninio pobūdžio funkcijas154. Nors pagal šį apibrėžimą valstybės 
tarnybos apimtis iš esmės nesikeistų, tačiau būtų aiškiau nustatyta, 
kad asmenys, kurie vykdo tik techninio ar ūkinio pobūdžio funkci-
jas, negali būti laikomi valstybės tarnautojais155. Kitaip sakant, sie-
kiama aiškiau atskirti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigas. Skirtingo interpretavimo tikimybė 
mažėtų, jeigu įstatymo projekte būtų pateiktas aiškesnis techninio 
ir ūkinio pobūdžio funkcijų aprašymas. 

Valstybės tarnautojų korpuso siaurinimo klausimai gali būti 
siejami ir su statutinių valstybės tarnautojų siekiais atsiskirti nuo 

152 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pro-
jektų aiškinamasis raštas, 2010 11 02, Nr. 10-4358-01 <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=59759&p_org=&p_fix=n&p_gov=n>, 2014 05 02.

153 Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programos, 2012 12 13, Nr. XII-51, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=439761>, 2014 05 01.

154 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 2014 05 
06, Nr. 14-5103, 2 str. 7 d., <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=236041&p_org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.

155 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Aiškinamasis raštas dėl Lietu-
vos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo, 
2014 05 06, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236075&p_
org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.
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bendrosios valstybės tarnybos sistemos. Toks laipsniškas statutinių 
valstybės tarnautojų tolimas galimai grindžiamas didesnių asig-
navimų siekiais156. Nors oficiali Vyriausybės strateginio komiteto 
pozicija, svarstant statutinės valstybės tarnybos reglamentavimo 
klausimus, paremta visos valstybės tarnybos sistemos (o ne atskirų 
jos dalių) tobulinimo teiginiais157, tačiau akivaizdu, kad valstybės 
tarnautojų apimties mažinimo klausimai yra ne tik aktualūs, bet ir 
populiarūs, todėl tikėtina išliks politinėje darbotvarkėje.

	 Naikinti?

Naikinant karjeros sistemą iš esmės visi valstybės tarnautojai būtų 
darbinami pagal abipusio susitarimo sutartį, kurią bet kada gali nu-
traukti kiekviena iš šalių. Tokiu būdu viešojo sektoriaus darbuotojų 
vaidmuo ir statusas mažai tesiskirtų nuo paprastų privataus sekto-
riaus darbuotojų. Pagrindinės tokių reformų priežastys yra požiūris, 
jog tradicinė administracija yra perreguliuota, per daug centralizuo-
ta ir per lėta, o verslo modelis ir alternatyvūs tarnybų veiklos mecha-
nizmai laikomi daug efektyvesniais ir lankstesniais158. 

Rengiant Lietuvos valstybės tarnybos plėtros koncepciją, viena 
iš svarstomų tobulinimo krypčių taip pat buvo galimybė iš esmės 
reformuoti valstybės tarnybos sistemą pagal naujosios viešosios 
vadybos principus, įdiegti postų (kontraktų) sistemą valstybės tar-
nybos žmogiškųjų išteklių valdyme ir atsisakyti Valstybės tarnybos 

156 Šarmavičius O., „Valstybės tarnybos reforma naujojo valstybės tarnybos įstatymo 
kontekste“, pranešimas aptarime (diskusijoje) „Valstybės tarnybos reforma“, Vil-
nius, 2014 03 27.

157 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vyriausybės strateginiame komitete – statu-
tinės valstybės tarnybos reglamentavimo ir naštos verslui mažinimo klausimai, 
2014 02 13, < http://www.lrv.lt/naujienos/?nid=13959>, 2014 05 26.

158 Demmke Ch., Moilanen T., Civil Services in the EU of 27: Reform Outcomes and 
the Future of the Civil Service, Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2010, p. 238–239.
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įstatymo, kurį pakeistų Darbo kodeksas159. Pakankamai radikali 
pokyčių iniciatyvos kryptis nebuvo pasirinkta, tačiau patvirtintoje 
Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijoje ir 2010 m. spalio mėn. 
įstatymo pakeitimo projekte buvo įtraukta nuostatų, tarnybinius 
santykius gerokai artinančių prie darbo teisės (tarnautojų atleidi-
mo iš pareigų sąlygos, valstybės tarnautojo tarnybos sutarties insti-
tuto, tarnybinių susitarimų įtvirtinimas ir pan.). 

Tyrimo metu respondentų taip pat buvo prašoma pasvarstyti 
galimybę naikinti karjeros sistemą ir visus valstybės tarnautojus 
(išskyrus statutinius) darbinti pagal abipusio susitarimo sutartį. 
Respondentai nuogąstavo, kad Europoje nėra įprasta naikinti tar-
nautojų statusą. Baimintasi, kad tuomet „tokios tradicinės klasiki-
nės valstybės tarnybos neturėsime“. „Lietuva nėra stebuklų šalis, ji 
yra Europos Sąjungoje“160, todėl sunku prognozuoti, ar pasiteisintų 
kardinalūs sistemos pokyčiai. Kitaip tariant, Lietuvoje retai ryžta-
masi diegti elementus, kurių nepraktikuoja kitos ES valstybės. 

Taip pat buvo pabrėžiamas tęstinumo ir stabilumo užtikrinimo 
būtinumas ir įžvelgiama tam tikrų grėsmių. Neužtikrinus karjeros 
galimybių ir tarnautojus darbinant pagal darbo sutartis, labai grei-
tai gali būti prarasta institucinė atmintis ir perimamumas. Nors 
darbo santykių reguliavimas sutartimis prisidėtų prie didesnio vei-
klos efektyvumo, individualizuotos atlyginimų sistemos diegimo, 
motyvacijos didinimo, tačiau visa tai sumažintų lojalumą, sukeltų 
interesų konfliktų grėsmę, paskatintų politinį nestabilumą ir t. t. 
Taip pat derėtų įvertinti faktą, kad nė viena reforma neatneša tik 
teigiamų rezultatų, daugelis jų sukuria naujų problemų.

159 Valstybės tarnybos plėtros koncepcija: pasiūlymai ir komentarai, Valstybės tarny-
bos aktualijos, 17, 2009, p. 48–50.

160 Interviu, EKSP4, 2011 m. spalis.
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Apibendrinimas

Lietuvoje valstybės tarnyba yra reglamentuojama išsamiai ir deta-
liai. Tai sąlygoja egzistuojanti teisinė sistema, tradicinis administravimo 
modelis, susiformavę administraciniai santykiai, politinė kultūra. Visa 
tai lemia, kad įvairios iniciatyvos ir bandymai įdiegti vadybinius prin-
cipus turi pereiti per teisinę sistemą, per administracinį teisinį valdy-
mą, per nusistovėjusią tradiciją, todėl dažnai nublanksta tebevykstant 
procesui. Tyrimo duomenys parodė, jog mažai tikėtina, kad tam tikros 
naujovės būtų diegiamos teisinio reglamentavimo mažinimo būdu.

Remiantis 2011 m. valstybės tarnautojų interviu duomenimis, 
Lietuvoje nėra tinkamai pasinaudojama diskrecine teise. Tarnautojai 
bijo priimti savarankiškus sprendimus, o sprendimo teisę bando 
perkelti į aukštesnį lygį. Siekis išvengti atsakomybės turi įtakos už-
sitęsusių sprendimų priėmimui, procedūrų vilkinimui, neskatina 
iniciatyvos ir sąlygoja sistemos uždarumą. Svarbu plėtoti ir skatinti 
diskrecinės teisės tinkamą naudojimą, kuris suteiktų lankstumo, o 
tai leistų priimti racionalius ir pagrįstus sprendimus bei prisidėtų 
prie bendro viešojo administravimo veiksmingumo siekio. Tokiu 
būdu būtų užtikrintas greitesnis sprendimų priėmimas ir išvengta 
sąmoningo atsakomybės perkėlimo kitiems.

Dėl iškylančių problemų, kai neaiškiai atskiriamos valstybės tar-
nautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, 
kai neformaliai taikomi bandomieji laikotarpiai, pasinaudojant pa-
kaitinių valstybės tarnautojų statusu arba įdarbinant pagal darbo 
sutartį, Lietuvoje egzistuoja tam tikros prielaidos valstybės tarnau-
tojų statusui tikslinti.

2011 m. apklausos ir interviu duomenys parodė, jog perspektyva 
valstybės tarnautojų statusą priskirti tik statutiniams pareigūnams, 
kitus darbinant pagal darbo sutartis, rimtai nėra vertinama. 
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karjeros valstybės tarnybą tobulinimas

Saulius Pivoras

Šio skyriaus tikslas yra išanalizuoti konkursinę atranką į karjeros 
valstybės tarnybą ir jos tobulinimą Lietuvoje. Siekiama aptarti 
personalo atrankos pagrindinius bruožus ir naujausias tendenci-
jas, įvertinti pagrindines konkursinės atrankos į Lietuvos karjeros 
valstybės tarnybą problemas ir jų tobulinimo gaires, pirmiausia at-
sižvelgiant į valstybės tarnautojų požiūrį, kuris ypač svarbus įgy-
vendinant reikšmingesnes valstybės tarnybos reformas. Taip pat 
yra glaustai aptariami pagrindiniai 2012 m. įvykdytos atrankos sis-
temos reformos bruožai ir jų esminės pasekmės.

Naujausi požiūriai į personalo atranką ir priėmimą 
viešajame sektoriuje

Darbuotojų atranka ir priėmimas yra viena iš svarbiausių 
žmogiškųjų išteklių valdymo dalių. Pati atranka organizuojama 
pagal įvairias procedūras, remiasi skirtingais atrankos metodais. 
Populiariausios atrankos teorijos kalba apie organizacijos ir as-
mens atitiktį kaip pagrindinį verbavimo orientyrą. Pavyzdžiui, pa-
gal pritraukimo–atrankos–išsekimo (ASA, Attraction–Selection–
Attrition) modelį atrankos procesas lemia ir yra nulemtas to, 
kad organizacijose dirba bendras vertybes ir bendrą tapatumą 
turintys darbuotojai. Be to, tvirtinama, kad ne aplinka, o žmo-
nės formuoja organizacijos pobūdį. Todėl organizacijos, įskaitant 
valstybės tarnybos organizacijas, turi būti įsisąmoninusios verba-
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vimo ir atrankos praktikas, perduoti tinkamą organizacinį įvaizdį 
ir vertybes pretendentams. Kita vertus, svarbu stengtis priešintis 
tendencijai pritraukti visiškai homogenišką sluoksnį, nes tik to-
kiu būdu užtikrinama sveika kaita161. Kandidatų atranka remiasi 
nustatytais reikalavimais, dažniausiai grindžiamais iš anksto su-
darytu darbo aprašymu, kuriame įrašomos tam darbui (pareigy-
bei) reikalingos žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ir patirtis. Patirtį 
objektyvumo labui, o kai kuriose šalyse atsižvelgiant ir į teisinį 
reguliavimą, rekomenduojama formuluoti labiau apčiuopiamais, 
konkretesniais kriterijai nei paprastas darbo trukmės metais skai-
čius. Pagal teisinį reguliavimą kai kur toks darbo patirties įvar-
dijimas metų skaičiumi gali būti laikomas diskriminavimo pagal 
amžių požymiu162. Antra vertus, būtent viešajame sektoriuje yra 
konstatuota vadinamoji „kredencializmo“ problema. Kandidatai į 
pareigybes yra pernelyg kvalifikuoti, jeigu vertinami jų diplomai 
ar kiti turimi dokumentai. Todėl nauja pastarojo meto tendencija 
yra nepervertinti išsilavinimo (diplomų) ir patirties, o vietoj to 
remtis realiais, su darbu susijusiais reikalavimais, elgesį tikrinant 
tam skirtais atrankos instrumentais163.

Tipiškiausi ir dažniausiai pasikartojantys atrankos būdai yra 
testavimas ir interviu (egzaminas žodžiu). Pastaruoju metu vis 
labiau populiarėja integruotas šių būdų taikymas kuriant vadina-
muosius vertinimo centrus, kurie ir vykdo atranką, kombinuoda-
161 Fisk G., Skattebo A., “Recruiting the Best and Brightest for Employment in Canada’s 

Public Sector”, Queens University Centre for the Sudy of Democracy paper, Janu-
ary 2010, p. 4, <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/27528/1/
Recruiting the best and brightest for employment in Canadas public sector.pdf>, 
2014 06 02.

162 Brown J. N., The Complete Guide to Recruitment. A Step-by-step to Selecting, 
Assessing and Hiring the Right People. London-Philadelphia-New Dehli: Kogan 
Page, 2011, p. 181.

163 Waxin M.-F., Bateman R., “HRM in the public sector: is it enough?”, Goldfinch 
S. F., Wallis J. L. (eds.), International Handbook of Public Management Reform, 
Cheltenham: Edward Elgar, 2009, p. 47–48.
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mi testus, praktines užduotis ar interviu į vientisą, laiko atžvilgiu 
koncentruotą atrankos procesą (nedarant pertraukų), trunkantį 
nuo vienos iki kelių dienų. Vertinimo centruose taikomi tokie 
gebėjimų ir įgūdžių patikrinimo instrumentai kaip vaidmenų 
žaidimai ar grupinės užduotys ir pan. Kelių kandidatų patikrini-
mas vykdomas kartu, tokiu būdu užtikrinant atvirumą ir aktyvų 
dalyvavimą (pakaitomis gali dirbti daugiau profesionalių vertin-
tojų), surenkama daug daugiau informacijos apie kandidatus, nei 
tą gali padaryti atrankos komisijos, remdamosi interviu ar testa-
vimo medžiaga164. Vertinimo centrai yra universalūs, naudojami 
ne tik atrankos, bet ir darbuotojų karjeros ar lavinimo valdymo 
tikslams. Juos gali kurti individualios organizacijos ar jų grupės, 
užtikrinančios objektyvią ir patikimą atranką, tačiau pagrindinė 
ribota tokių centrų taikymo priežastis yra dideli kaštai, pirmiau-
sia finansiniai, tad juos naudoti gali didelės organizacijos, ren-
giančios atrankas į vadovų postus165.

Išskirtinis dėmesys, vykdant personalo atranką, yra atrankos 
komisijų profesionalumui, taip pat ir įvairovei (darbo patirties, am-
žiaus, vyrų ir moterų balanso bei pan.), sudarant tokias komisijas, 
užtikrinti. Manoma, kad įvairūs atrankos komisijos nariai galės 
geriau ir visapusiškai įvertinti skirtingus kandidatų bruožus ar sa-
vybes. Geresniam įvertinimui užtikrinti vienas iš būdų yra kviesti į 
atrankos komisiją ne tos organizacijos, į kurią dirbti atrenkami kan-
didatai, darbuotojus, o atrankos dalyvius iš šalies. Būtent įvairove ir 
kviestiniais nariais pasižyminčios atrankos komisijos demonstruo-
ja darbdaviams, visuomenei ir patiems kandidatams, kad atrankos 
procesas remiasi lygių galimybių principu, yra atviras ir nuoseklus. 
Tokį atrankos procesą lengviau pateisinti, kas itin reikšminga vie-
šajame sektoriuje. Tai tampa dar svarbiau, jei pareigybė yra skirta 

164 Armstrong M., Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, 
12th edition, London-Philadelphia-New Dehli: Kogan Page, 2012, p. 233–234.

165 Ten pat, p. 234.
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intensyviems kontaktams su klientais (visuomene) palaikyti ar yra 
vadovo pareigybė166.

Tačiau verta pabrėžti, kad nėra visiškai tobulų atrankos į vals-
tybės tarnybą modelių ar sistemų. Viešajame sektoriuje, kur įdar-
binant turi būti kreipiamas specialus dėmesys į konstitucinį lygių 
galimybių principą, įtaką daro asmeniniai ir politiniai ryšiai. Antai, 
viename iš populiarių amerikietiškų žmogiškųjų išteklių valdymo 
valstybės tarnyboje vadovėlių rašoma, kad išmintingi pretendentai 
neišvengiamai pamato dualistinį atrankos į valstybės tarnybą po-
būdį, kur dažnai greta turimų kompetencijų yra kone lygiai taip pat 
svarbūs „prisitaikymo“, sėkmės ar ryšių faktoriai167. Tad pagrindi-
nis klausimas, kalbant apie atrankos į valstybės tarnybą objektyvu-
mą, yra to objektyvumo didesnio masto klausimas. Juo labiau, kad 
atrankos veiksmingumas (tinkamiausio pareigybei pretendento at-
rinkimas) nebūtinai sutampa su visais objektyvumo reikalavimais.

Konkursinės atrankos į Lietuvos karjeros valstybės tarnybą 
problemos atrankos modelio reformos išvakarėse

Į konkursinės atrankos Lietuvos valstybės tarnyboje skaidrumo 
ir objektyvumo problemas jau buvo atkreiptas dėmesys lietuviškoje 
mokslinėje spaudoje paskelbtuose tekstuose168. Praktikoje konkur-
sų skaidrumo problemas buvo siūloma spręsti arba iš viso atsisakant 
pokalbio žodžiu dalies, arba centralizuojant (iš dalies centralizuo-
jant) konkursų vykdymą169. Bet nė vienas iš šių pasiūlymų nebuvo 
166 Valcik N. A., Benavides T. J., Practical Human Resources for Public Managers. 

A Case Study Approach, Boca Raton: CRC Press, 2012, p. 104–105.
167 Berman E. M. et al., Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, 

Processes, and Problems, 4th edition, Thousand Oaks, CA: Sage, 2013, p. 98.
168 Vanagas R., „Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus tarnautojų verbavimo ir at-

rankos sistemos tobulinimas“, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 
2009, nr. 2 (15), p. 318–327.

169 Šarmavičius O., Atrankos į valstybės tarnybą pristatymas: kodėl norime keisti? 
Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Pasikeitimas geros patirties pavyzdžiais 



81 3 skyrius. Konkursinės atrankos į Lietuvos karjeros valstybės tarnybą tobulinimas

įgyvendintas iki 2012 metų. Be to, konkursinės atrankos problemų 
spektras buvo platesnis. Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į paties 
konkursinio priėmimo vietą Lietuvos valstybės tarnybos sistemo-
je. Sisteminiu-formaliuoju požiūriu priėmimo reikšmė turėtų būti 
itin didelė, nes ja yra grindžiamas svarbiausios profesionalių valsty-
bės tarnautojų dalies atrinkimas karjerai valstybės tarnyboje ilgam 
laikui. Bet per pastaruosius kelerius metus faktiškai konkursinio 
priėmimo į Lietuvos valstybės tarnybą reikšmingumas ryškiai su-
mažėjo, kadangi didžioji dalis tarnautojų į pareigas buvo priimami 
ne konkursinės atrankos būdu. Viena vertus, tokį priėmimą sąly-
gojo pirmenybė priimti į pareigas vadinamuosius rezerve esančius 
valstybės tarnautojus. Tačiau 2010 m. sparčiai augo priimamų pa-
kaitinių tarnautojų skaičius, kai konkursinis priėmimas į karjeros 
valstybės tarnautojo pareigas mažėjo (žr. 1 paveiksle).

1 paveikslas. Priimti konkurso būdu ir priimti pakaitiniai tarnautojai

Grafikas sudarytas remiantis LR Valstybės tarnybos departamento (VTD) duomenimis

skirtingose ES šalyse, vykdant atranką į valstybės tarnautojo pareigas“. Vilnius, 
2006, <http://www.oecd.org/dataoecd/53/24/36763853.pdf>, 2011 03 10.
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Kaip matome, 2010 m. vien pakaitinių tarnautojų be kon-
kurso buvo priimta kone dvigubai daugiau nei konkurso būdu 
į karjeros valstybės tarnautojo pareigas. O dar pusė tiek, kiek 
konkurso būdu buvo priimta be konkurso (464 asmenys), ne-
įskaitant priimamų į pareigas pagal darbo sutartis, kurių tiks-
lių duomenų nėra, bet galima spėti, kad jų priimama apytiksliai 
bent jau tiek, kiek priimama be konkurso (politinio pasitikėjimo 
tarnautojai, iš rezervo ar tarnybinės kaitos būdu). Vadinasi, kon-
kursinės atrankos keliu į valstybės institucijas 2010 m. atėjo tik 
maždaug vienas ketvirtadalis visų priimtųjų tais metais. Taigi 
konkursinės atrankos reikšmė mažėja, galbūt tai laikina, tačiau 
akivaizdu. Mažėja ir pirmąkart, iškart po aukštųjų mokyklų 
baigimo, patenkančiųjų į karjeros valstybės tarnybą konkurso 
keliu skaičius. Nes tokiu būdu ribojamas valstybės tarnybos at-
sinaujinimas, jaunų gabių ir didelį potencialą turinčių žmonių 
patekimas į valstybės tarnybą, didinamas valstybės tarnybos 
izoliuotumas. Tikslių duomenų apie patenkančius į valstybės 
tarnybą iškart po aukštosios mokyklos baigimo Valstybės tar-
nybos departamentas nefiksuoja, tačiau iš dalies tendencijas 
galime matyti pasitelkę statistiką, kiek į valstybės tarnautojo 
pareigybes, remiantis konkursiniais skelbimais, gali pretenduoti 
darbo patirties neturinčių asmenų. Tokių konkursinių pareigy-
bių skaičius aiškiai sumažėjo. Paskelbtų konkursų į pareigybes, 
kur nebuvo reikalaujama darbo patirties (darbo stažo), t. y. pa-
reigybių, į kurias galėjo pretenduoti ir ką tik baigusieji aukštą-
sias mokyklas, skaičiaus dinamika pateikta 2 paveiksle.
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2 paveikslas. Konkursai į pareigybes, kur nereikalauta darbo patirties

Duomenys pateikti pagal studentų skaičiavimus VDU viešojo administravimo bakalauro 
baigiamuosiuose darbuose

Šiems duomenims tolygūs (simetriški) yra LR Valstybės tar-
nybos departamento fiksuojami duomenys apie jauniausios pagal 
amžių valstybės tarnautojų grupės mažėjimą: jauniausios amžiaus 
grupės (18–30 metų) valstybės tarnautojų skaičius 2010 m. sudarė 
17,3 proc. visų valstybės tarnautojų, 2009 m. – 18,7 proc., 2008 m. – 
19,9 proc. visų valstybės tarnautojų170. Tai liudijo nepakankamą 
valstybės tarnybos atsinaujinimą amžiaus prasme, vadinasi – izo-
liavimąsi.

Kita konkursinės atrankos į karjeros valstybės tarnybą proble-
mų grupė yra susijusi su nelanksčia, nepakankamai profesionalią ir 
efektyvią atranką užtikrinančia atrankos ir priėmimo tvarka, gali-
mybėmis ir siekiais ja manipuliuoti bei iš to kylančiomis neskaidru-
mo ir neobjektyvumo istorijomis. Priėmimas į Lietuvos karjeros 

170 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susiju-
sių teisės aktų įgyvendinimo 2010 metais ataskaita. Vilnius, 2011, p. 11.
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valstybės tarnybą yra grįstas atvirais konkursais. Kiekvienas, atitin-
kantis reikalavimus laisvai pareigybei, kurie suformuluoti pareigy-
bės aprašyme, gali dalyvauti konkurse. Ūkio ministerija, teikdama 
pastabas dėl 2010 m. valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos 
projekto, nurodė, kad jis nesprendžia įsisenėjusių atrankos į valsty-
bės tarnybą problemų: 

Atranka į valstybės tarnybą šiuo metu yra viena opiausių prob
lemų, kuri neleidžia pritraukti profesionalų iš rinkos, antra vertus, 
neleidžia atrinkti tikrai geriausio pretendento net ir iš kelių preten
duojančiųjų. Valstybės tarnautojų atrankos sistema turėtų užtikrinti 
ne atranką pagal formalius kriterijus, o galimybę atskleisti esminius, 
reikalingus atlikti atitinkamas funkcijas, gebėjimus (socialinius, ben
dravimo, proto aštrumo, lyderystės ir pan.).171

Tos pačios atrankos procedūros iki 2012 m. galiojo atrenkant 
tarnautojus tiek į žemiausio lygmens, tiek ir į vadovų pareigybes. 
Buvo nustatyta griežta ir detali formali konkursų organizavimo 
ir atrankos tvarka. Karjeros valstybės tarnautojų konkursinė at-
ranka susidėdavo iš dviejų dalių egzamino: testo raštu ir pokalbio 
žodžiu. Realus atrankos proceso vykdymas yra decentralizuotas, 
kadangi didesnė dalis atrankos komisijų yra sudaromos pačių ins-
titucijų. Tačiau konkurso turinys nemaža dalimi (egzamino žodžiu 
medžiaga) buvo centralizuotai reguliuojamas ir kontroliuojamas. 
Egzamino raštu specifika lėmė, kad ja lengvai galėjo būti pasinau-
dota iškraipant realią konkurenciją ir atrankos rezultatų objekty-
vumą. Testai buvo tradiciniai, kelių pasirinkčių, sudaryti iš 100 
klausimų ir tikrino vien tik teisės aktų, daugiausia reglamentuo-
jančių viešąjį sektorių, žinias. Daugelis klausimų buvo viešai priei-
nami. Taikant tokio tipo testus, ne tik skaidrumas, bet ir atrankos 

171 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2010 metų kovo 1 d. išvada Nr. 10-695-
01 „Dėl valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos“, <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=22399&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_
gov=n>, 2011 03 10.
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efektyvumas abejotinas, nes teisės aktų formuluotes lengva išmokti 
mechaniškai, o tai neatspindi visų valstybės tarnybos pareigybėms 
reikalingų kvalifikacijų: „Tie vadinamieji testai, tie 70 arba 50 klau-
simų, kurie ateina iš VTD. Aš pati ėjau į konkursą, iš testo gavau 10. 
Iš esmės testai per mėnesį keičiasi ne daugiau 5–10 klausimų. Tai 
juos išmokti yra labai paprasta.“172 Be to, toks išimtinai teisinių ži-
nių patikrinimo pobūdį turintis konkursinis egzaminas raštu labai 
aiškiai tarnavo kaip grynai legalistinės valstybės tarnybos orienta-
cijos įtvirtinimo įrankis. O valstybės tarnybos atitvėrimas formaliai 
griežtų egzaminų siena nuo visuomenės didino jos uždarumo, jei 
ne faktą, tai bent jau įvaizdį. Nuo šališkumų egzamino žodžiu metu 
tarsi turėjo apsaugoti ir griežtas, tačiau visiškai formalus, ypač kada 
klausimai buvo iš teisės aktų (dubliuojant testą), reikalavimas pre-
tendentams uždavinėti vienodus klausimus. Kaip ir pokalbio eigos 
įrašymas, įvestas 2008 m., remiantis Konstitucinio teismo nutari-
mu. Bet reikalavimas uždavinėti vienodus klausimus, interviu res-
pondentų manymu, apsunkindavo geresnį pretendentų pažinimą. 
Pasak vienos iš institucijų personalo departamento vadovės: 

Aš tikrai esu už tai, kad institucijos tarsi ypač tiesioginis vadovas 
turėtų teisę pasiklausti ir pakalbėti su žmogum dėl konkrečių klau
simų, be ten tų apribojimų, kad jeigu tu neduok Dieve paklausi šito 
vieno dalyko, jis atsakė ir tu jau negali, ta prasme, su patikslinimu, 
ten iš viso ta prasme, sėdi toje komisijoje kaip cerberis kartais ir sakai, 
kad neklausk dabar, nes pagal teismų praktiką tai žodžiu čia gali būt 
traktuojama, kad čia neobjektyvus konkursas šioje vietoje.173 

Konkurso skelbimas ir pats konkursas rėmėsi reikalavimais, ku-
rie yra suformuluoti valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme. Šie 
reikalavimai yra 2 dalių: bendrieji ir specialieji. Vyriausybės nuta-
rimas (nuo 2008 m. galiojanti ir mažai keista, palyginus su kitais 
poįstatyminiais valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, 
172 Interviu, PERS9, 2011 m. spalis.
173 Interviu, PERS17, 2011 m. kovas.
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nutarimo redakcija), apibrėžiantis specialiųjų reikalavimų nustaty-
mo principus ir kriterijus, juos traktuoja mechaniškai, pirmiausia 
remiamasi tam tikrais dokumentais (diplomais, pažymėjimais, ki-
tais dokumentais), kurie turėtų įrodyti įgytas žinias ir gebėjimus 
(pirmiausia kalbų, IT ir teisės aktų), bei darbo patirtimi (nuo 0 iki 
5 metų)174. Būtent toks formalus specialiųjų gebėjimų traktavimas 
sudaro palankias sąlygas manipuliuoti konkurso reikalavimais. 
Pasak vienos iš ministerijų departamento vadovių: 

Kur aš čia matau rezervą ir paties reglamentavimo prasme, tai yra 
kriterijai. Kriterijai, kurie yra nustatomi konkursuose. Ir didžiausia 
problema yra ta, kad čia nėra pakankamo reglamentavimo turbūt 
arba kitų kažkokių kontrolės mechanizmų, nes iš principo dabartinė 
teisinė bazė leidžia nustatyti kriterijų konkrečiam žmogui, surašyti 
vos ne batų dydį, plaukų spalvą ir dar kažką, kad jau vien per tuos 
formalius reikalavimus patektų tiktai tas kandidatas ir dar kokie du 
trys realiai ne konkurentai, bet kad formaliai atitinkantys, va, ir čia 
yra pagrindinis tas mechanizmas, per kurį yra atrenkami iš anksto 
numatyti žmonės.175 

Taigi formaliai konkursinės atrankos procedūros labai griežtos, 
bet realiai jas buvo galima apeiti ir jomis manipuliuoti. Apskritai, 
kuo griežtesnė tvarka, kuo detalesnis ir išsamesnis reglamentavimas, 
tuo daugiau pagundų jo išvengti. Neskaidrūs konkursų atvejai ir 
manipuliavimo tendencijos pakankamai dažnai aprašomi Lietuvos 
žiniasklaidoje. Žiniasklaidoje atskleistas ne vienas manipuliacijų 
atvejis netgi Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje176. Tačiau 
svarbu atkreipti dėmesį, kad institucijų manipuliacijos personalo 
174 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvir-

tinimo“, Valstybės žinios, 2008, nr. 49-1809, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=318967&p_tr2=2>, 2014 06 23.

175 Interviu, POLIT5, 2011 m. gegužė.
176 „Seimo kanclerio atleidimo priežastys – priedai, „šiltnamio“ sąlygos „Gremintai“, 

2009 balandžio 28 d., <http://www.zebra.lt/lt/naujienos/lietuva/seimo-kanclerio-
atleidimo-priezastys-priedai-ir-neskaidrus-konkursai-153811.html>, 2011 05 24.
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konkursuose buvo ne tik dėl korupcinių sumetimų, nepotizmo ar 
politinio favoritizmo (ko neabejotinai irgi esama), bet ir dėl siekio 
apriboti riziką priimant visiškai nežinomus asmenis. Tokį mani-
puliavimą galima iš esmės vadinti antisisteminiu manipuliavimu 
(„kūrybišku prisitaikymu“), kadangi esama tvarka yra netinkama, 
visiškai nelanksti ir neprotinga. Tada tokios tvarkos atsiduria prieš-
priešoje su de facto teisėtu institucijų interesu atsirinkti sau tinka-
mus kandidatus. Viena iš ministerijų kanclerių teigia: 

Žiūrint į praktiką, kuri yra susiformavusi, tai konkursiniu pagrin
du mes mažai priimame žmonių iš karto, mes priimame pakaitiniais, 
žiūrim, kaip žmogui sekasi, žiūrim, kokios kompetencijos pas jį yra, 
kaip jis atsiskleidžia darbe, ar jis gali tobulėti, ar negali tobulėti, ir 
jau kai matome, kad tas žmogus yra pasiruošęs, matom, kad jis yra 
tinkamas, tada mes dažniausiai skelbiame... Aišku čia yra tokia ne
rašyta taisyklė, ir daugelis institucijų tai daro. Nes po to atleisti yra 
sudėtinga žmogų. Prisiėmei, ir matai, kad yra bėdų, ir tu nieko negali 
padaryti. O čia, per tam tikrą laiką tu „prasitestuoji“, kaip tau sekasi, 
ar moka rašyti įstatymus, ar moka rašyti nutarimus, koks yra mąsty
mas, ar jam užtenka kompetencijos daryti vieną ar kitą dalyką.177 

Nebuvo išspręstas iš dviejų dalių sudaryto egzamino optimalu-
mo klausimas, ypač kada per atrankos pokalbį užduoti klausimai 
sutapdavo su testo klausimais per egzaminą raštu (tai patvirtino 
dažnas kokybinio tyrimo, atlikto 2011 m., respondentas). Tiesa, 
2011 m. respondentų nuomonės dėl dar didesnio institucijų sava-
rankiškumo, vykdant atranką, išsiskyrė. Pagrindinė nurodyta pasi-
sakymo prieš visišką decentralizaciją priežastis – piktnaudžiavimų 
galimybės.

177 Interviu, KANC7, 2011 m. kovas.
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Konkursinės atrankos į valstybės tarnybą tobulinimo 
galimybės: valstybės tarnautojų požiūriai atrankos 
modelio reformos išvakarėse

2011 m. apklausos duomenimis respondentų nuomonės dėl dabar 
galiojančios konkursinės atrankos tvarkos (procedūrų) atskirų ele-
mentų (egzaminų raštu ir žodžiu turinį, pačią konkursų organizavi-
mo ir vykdymo tvarką, komisijų sudėtį) reformos pasiskirstė tolygiai 
(pritaria, neturi aiškios nuomonės, nepritaria). Tai parodo ambiva-
lentišką požiūrį, tvirtos ir aiškiai vyraujančios nuomonės nebuvimą.

1 lentelė. Požiūris į būtinumą reformuoti atskirus priėmimo į karjeros vals-
tybės tarnybą valdymo elementus (procentai) 

 Pritari-
mas

Neutralus 
požiūris

Nepri-
tarimas

Viso

Priimant į valstybės tarnybą reiktų 
keisti egzamino raštu turinį

33,9 30,7 35,4 100,00

Priimant į valstybės tarnybą reiktų 
keisti egzamino žodžiu turinį

33,3 32,3 34,4 100,00

Priimant į valstybės tarnybą reiktų 
keisti konkurso organizavimo ir 
vykdymo tvarką

35,5 30,5 34,0 100,00

Priimant į valstybės tarnybą reiktų 
keisti atrankos komisijų sudėtį

35,5 30,2 34,3 100,00

Empiriniu 2011 m. tyrimu, kurio rezultatai naudojami šiame sky-
riuje, buvo siekiama išsiaiškinti valstybės tarnautojų požiūrį į nepri-
klausomo eksperto vaidmens didinimą konkursinės atrankos komi-
sijose. Kviestinio nepriklausomo eksperto dalyvavimas konkursinės 
atrankos komisijose pagal galiojančius teisės aktus ilgą laiką buvo 
galimas tik patariamojo balso teise. Lietuvos Respublikos vyriausybės 
nutarime „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 straipsnio formuluotė buvo: „Konkur-
so metu komisiją sudarančio asmens sprendimu komisijos posėdyje 
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patariamojo balso teise gali dalyvauti pakviesti ekspertai“.178 Bet ne-
priklausomas stebėtojas nebūtinai turi būti ekspertas, juolab personalo 
atrankos ekspertas. Juo gali būti tiesiog visuomenės atstovas, t. y. ne-
suinteresuotas kitos valstybinės institucijos darbuotojas, akademinio 
pasaulio atstovas ar kt. (panašiai kaip tarėjų funkcija teismuose). 

2011 m. apklausos respondentų palaikymas, atsižvelgiant į atskirą 
konkursinės atrankos darbo objektyvumo didinimą, pasiskirstė taip:

2 lentelė. Konkursinių komisijų darbo tobulinimo veiksniai (procentai)

 Pritarimas Neutralus 
požiūris

Nepritari-
mas

Viso

Konkursinių atrankos į valstybės 
tarnybą komisijų darbas taptų 
objektyvesnis, jei jose dirbtų 
bent vienas tuo tikslu samdo-
mas atrankos specialistas

44,1 23,9 32,0 100,0

Konkursinių atrankos į valstybės 
tarnybą komisijų darbas taptų 
objektyvesnis, jei jose dirbtų 
nepriklausomas stebėtojas

44,6 25,9 29,5 100,0

Konkursinių atrankos į valstybės 
tarnybą komisijų darbas taptų 
objektyvesnis, jei jose dirbtų spe-
cialiai parengti (apmokyti) nariai

35,6 27,8 36,6 100,0

Konkursinių atrankos į valstybės 
tarnybą komisijų darbas taptų 
objektyvesnis, jei priėmimą 
vykdytų tik kelios tuo tikslu 
sudarytos ir nuolat veikiančios 
komisijos

22,9 30,2 46,9 100,0

Konkursinių atrankos į valstybės 
tarnybą komisijų darbas taptų 
objektyvesnis, jei komisijų darbą 
organizuotų ir prižiūrėtų speciali 
nepriklausoma institucija

35,8 22,0 42,2 100,0

178 „Dėl 2002 m. birželio 24 d. nutarimo nr. 966 Dėl konkursų į valstybės tarnautojo 
pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“, Valstybės žinios, 
2009, nr. 106-4417.
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Kaip matome, respondentai mažiausiai norėjo ryškesnės kon-
kursų vykdymo centralizacijos, kad juos vykdytų tik kelios nuolat 
veikiančios atrankos komisijos. Pirmasis pagal reikšmę respon-
dentų išskirtas ir palaikytas konkursinės atrankos tobulinimo 
veiksnys buvo nepriklausomas stebėtojas. Tarp būtinybės keisti 
konkursinių komisijų sudėtį ir nepriklausomo stebėtojo įtrauki-
mo kintamųjų yra gan stiprus, statistiškai reikšmingas tiesioginis 
ryšys (,393 Spirmeno koeficientas). Spirmeno koreliacijos koefi-
cientas tarp būtinybės toliau reformuoti valstybės tarnybą dėl jos 
atotrūkio nuo visuomenės kintamojo ir nepriklausomo stebėtojo, 
kaip atrankos komisijų darbo objektyvumo garanto, kintamojo 
yra –,201. Jis rodo atvirkštinį, nors ir silpną, statistiškai reikšmingą 
ryšį. Tai reiškia, kad pasisakoma už tolimesnį valstybės tarnybos 
tobulinimą. Kadangi ji atitrūkusi nuo visuomenės, mažiau palai-
komas nepriklausomo stebėtojo dalyvavimas atrankos komisijose. 
Dar įdomiau tai, kad tarp pritarimo vykdomai valstybės tarnybos 
reformai ir nepriklausomo stebėtojo vaidmens didinimo atrankos 
komisijose kintamųjų iš viso nėra statistiškai reikšmingos korelia-
cijos. Gana paradoksalus rezultatas, rodantis iš esmės visišką vals-
tybės tarnautojų pritarimą vadybiniams reformos orientyrams. 
Galima manyti, kad tą sąlygojo sėkmingai ne vienerius metus 
reformos sumanytojų, palaikytojų ir vadybinių reformų viešaja-
me sektoriuje propagandistų skleistos idėjos. Analizuojant kieky-
binio tyrimo duomenis, dėmesį patraukia ryšiai tarp politizuoto 
priėmimo į valstybės tarnybą ir konkursinių atrankos komisijų 
darbo objektyvumo didinimo kintamųjų. Požiūrį į atrankos ko-
misijų darbo objektyvumo didinimo veiksnius, siekiant išvengti 
politizuotos atrankos, rodo kiekybinio tyrimo duomenimis pa-
remta 3 lentelė.
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3 lentelė. Konkursinių atrankos komisijų darbo objektyvumo didinimo ir 
naudojimosi politiniais ryšiais koreliacija

Konkursinių atrankos komisijų darbo objektyvumo 
didinimo veiksniai ir naudojimasis politiniais ryšiais 
priimant į valstybės tarnybą (Spirmeno koeficientas)

Politiniais ryšiais 
labiausiai naudojamasi 
priimant į valstybės 
tarnybą

Konkursinių atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbas 
taptų objektyvesnis, jei jose dirbtų bent vienas tuo tikslu 
samdomas atrankos specialistas

,314**

Konkursinių atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbas 
taptų objektyvesnis, jei jose dirbtų nepriklausomas 
stebėtojas

,299**

Konkursinių atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbas 
taptų objektyvesnis, jei jose dirbtų specialiai parengti 
(apmokyti) nariai

,025

Konkursinių atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbas 
taptų objektyvesnis, jei priėmimą vykdytų tik kelios tuo 
tikslu sudarytos ir nuolat veikiančios komisijos

,108*

Konkursinių atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbas 
taptų objektyvesnis, jei komisijų darbą organizuotų ir 
prižiūrėtų speciali nepriklausoma institucija

,108*

N = 395, **p < 0,01, *p < 0,05

Kaip matome, reikšmingiausias, statistiškai stipriausias ryšys 
yra tarp samdomo personalo atrankos specialisto įtraukimo į at-
rankos komisijas kintamojo ir tarp politizuotos atrankos kintamojo. 
Vidutinį statistinio ryšio stiprumą (,299) rodo Spirmeno korelia-
cijos koeficientas tarp „politiniais ryšiais labiausiai naudojamasi 
priimant į valstybės tarnybą“ kintamojo ir nepriklausomo stebėto-
jo, kaip atrankos komisijų darbo objektyvumo garanto, kintamojo. 
Taigi nepriklausomas stebėtojas apskritai laikomas priemone kon-
kursinės atrankos politizavimui mažinti, taip pat jos objektyvumui 
didinti. Nuomonei, kad priėmimas į valstybės tarnautojų pareigas 
yra politizuotas, daugiausia pritarė savivaldybių ir ministerijų dar-
buotojai.



92 VALSTYBĖS TARNYBOS SISTEMOS TOBULINIMAS LIETUVOJE: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai

4 lentelė. Politizuotas priėmimas (procentai)

 Pritari-
mas

Neutralus 
požiūris

Neprita-
rimas

Viso

Ministerijos ir joms pavaldžios 
įstaigos

60,2 24,3 15,5 100,0

Savivaldybės ir jų institucijos 55,8 27,1 17,1 100,0

Kita 52,5 30,0 17,5 100,0

Būtent savivaldybių tarnautojai (žr. 5 lentelę) akivaizdžiai labiau-
siai iš visų institucijų grupių respondentų pritarė (beveik 57 proc.) 
nepriklausomo stebėtojo įtraukimui į konkursines atrankos ko-
misijas.

5 lentelė. Nepriklausomas stebėtojas konkursinės atrankos komisijose 
(procentai)

 Pritarimas Neu-
tralus 
požiūris

Nepritarimas Iš viso

Ministerijos ir joms pavaldžios 
įstaigos

38,6 27,2 34,2 100,0

Savivaldybės ir jų institucijos 56,6 22,5 20,9 100,0

Kita 40,0 30,0 30,0 100,0

Taigi, savivaldybių tarnautojų požiūriu, dažnesnis nepriklauso-
mo stebėtojo įtraukimas į konkursinės atrankos komisijas galėtų 
mažinti priėmimo politizavimą.

Kokybinio 2011 m. tyrimo rezultatai skiriasi nuo kiekybinio: jie 
parodo santykinai kiek didesnį, bet visiškai dar neturintį aiškių kri-
terijų pojūtį, kad nepakanka kliautis vien vadybiniais valstybės tar-
nybos tobulinimo orientyrais. Interviu atskleidė ir tai, kad konkur-
sų organizavimo praktikoje yra gana didelė praktinio realizavimo 
įvairovė, mėgėjiškų ar tiesiog keistai neracionalių, niekaip atrankos 
pagal nuopelnus labui netarnaujančių momentų, kurie esą turėtų 
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apsaugoti nuo piktnaudžiavimo. Kai kuriose institucijose atrankos 
komisijos nariams komisijos pirmininkas tiesiog išdalija parengtus 
klausimus (daugiausia iš teisės aktų), kurie vėliau per interviu tik 
perskaitomi iš anksto žinant, kas kurį klausimą skaito. Kiekvienas 
komisijos narys pasižymi, ar teisingai atsakyta į tą klausimą ir pa-
rašo įvertinimą. Kitur, pavyzdžiui, kiekvienam komisijos nariui, 
vykdančiam egzaminą žodžiu, nurodyta sugalvoti savo klausimus 
jų neatskleidžiant kitiems komisijos nariams ir neaptariant:  
Komisijos nariai savo klausimą į komisiją atsineša atskirai kiekvie
nas. Mes nesidaliname klausimais. Pas mus komisijai yra direkto
riaus sprendimu parenkami tam tikri žmonės, kurie keičiasi, na, yra 
kokių 10 žmonių, kurie nuolat eina į komisijas, bet jie keičiasi. Aš 
atėjusi į komisiją nežinau kitų klausimo, jie nežino mano klausimo. 
Kadangi konkurso tvarka leidžia konkursą įvertinti arba susumavus 
bendrai visus atsakymus, arba komisijai susitarus – kiekvieno atsa
kymo. Mes jau seniai dirbame pagal tą principą, kad į komisiją kie
kvienas atsinešame savo klausimą, tam kad užtikrinti, jei jau ir bus 
kuris nors komisijos narys pasakęs žmogui savo klausimą, kad tas 
žmogus kitų komisijos narių klausimų nežinotų.179

Interviu respondentų nuomonės dėl nepriklausomo stebėto išsi-
skyrė. Vieni labai entuziastingai palaikė (ypač politikai): 

Kur patikrinamos žinios, kurios reikalingos, ne kažkokia ten pro
grama universiteto kaip sakykim į prokuratūrą, bet žinios, kurios mi
nimaliai reikalingos, bendravimo žinios, supratimo, misijos, vizijos 
ir šitoj vietoj iš tiesų garbūs žmonės iš šalies tikrai būtų komisijai 
reikalingi. Į kiekvieną instituciją tokių neprisikviesi, bet jeigu tai būtų 
planuojama...180 

Kai kurie apklaustieji tvirtino, kad nepriklausomų stebėtojų 
kvietimas labiau tinka vadovų atrankose: 

179 Interviu, PERS9, 2011 m. spalis.
180 Interviu, POLIT6, 2011 m. birželis.
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Be jokios abejonės. Manyčiau, kad galėtų dalyvauti. Galbūt ne vi
suose lygiuose, gal pradedant nuo aukštesnių lygių, kadangi pagrinde 
domina tie. Plius srityse, kurie dirba daugiausia su žmonėmis, kad 
žmonės ten patys galėtų matyti, manyčiau, kad tikrai būtų galima ir 
naudinga. Tik tai problema, kas atstovaus tą visuomenę? Problema, 
kai visi norės būti tais atstovais, o kaip pasidalinti... Tačiau dalyvavi
mas tikrai galėtų būti galimas, ypač aukštesnių lygių vadovų, galbūt 
būtų ir naudingas.181 

Keletas respondentų mano, kad reiktų aiškiau teisės aktuose api-
brėžti „žmogaus iš šalies“ kvietimą ir tada jų dalyvavimas atrankos 
komisijose būtų dažnesnis ir labiau matomas: 

Galbūt kaip tik reikia atstovo iš kitos srities, tai gal ir gerai tiktai 
tiesiog aiškiau gal reikėtų tą teisę įrašyti, kad rekomenduojama, kad 
dalyvautų arba esant reikalui gali dalyvauti tas ir tas konkrečiai, tai 
gal tiesiog akcentavus tai labiau teisės akte šitą klausimą gal ir pradė
tų taip daryti, nors ir dabar sakau, kad kai kas naudojasi jeigu reikia, 
mano, kad reikia.182

Apskritai, neigiančių nepriklausomo stebėtojo reikalingumą (ne 
profsąjungos atstovą ir ne personalo ekspertą) nebuvo, abejonės 
išsakytos dėl reikalavimų tokiai pozicijai, dėl įgaliojimų, dėl efekty-
vumo (nors patikslinus, kad jis skirtas skaidrumui užtikrinti, abe-
jonių nelikdavo) ir dėl visuotinumo. 

Atrankos į karjeros valstybės tarnautojo pareigas modelio 
reforma

2011 m. pabaigoje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių rei-
kalų komitetui aktyviai palaikant buvo pateiktos valstybės tarny-
bos įstatymo pataisos, kurios numatė galimybę į atrankos komisijų 
sudėtį stebėtojų teisėmis įtraukti visuomenės atstovus. Pirminis 

181 Interviu, PERS14, 2011 m. rugsėjis.
182 Interviu, PERS17, 2011 m. kovas.
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būtent tokios nuostatos iniciatorius buvo Nacionalinis pareigūnų 
profesinių sąjungų susivienijimas, kuris pasiūlė visuomenės atsto-
vus stebėtojo teisėmis įtraukti į sudėtį tų atrankos komisijų, kurios 
atrenka į vadovų pareigas183. Tačiau Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių reikalų komitetas išplėtė visuomenės atstovų įtrauki-
mo galimybę visoms atrankos komisijoms. Tokiu būdu patobulin-
tos dar 2009 m. Vidaus reikalų ministerijos teiktos pataisos, kurios 
apie atrankos komisijų sudėtį iš viso nekalbėjo184, kadangi ta sudėtis 
buvo reguliuojama vyriausybės nutarimu. Tačiau buvo žinoma, kad 
tuometinė Vidaus reikalų ministerijos vadovybė planavo atrankos 
komisijų sudėtį siaurinti, be kita ko, eliminuojant iš jų profsąjungų 
atstovus185. Minimos valstybės tarnybos įstatymo pataisos įsigalio-
jo 2012 m. kovo mėn.186. Tuo metu atlikti ir vyriausybės nutarimo 
dėl konkursų į karjeros valstybės tarnybą pakeitimai, kurie numatė, 
kad į konkursinių komisijų sudėtį gali įeiti trys visuomenės atsto-
vai187. Tačiau „visuomenės atstovas“ šiame nutarime traktuojamas 
susiaurintai, kadangi juo nelaikomas valstybės ar savivaldybių ins-
titucijų darbuotojas. Tai sumažina galimybes paskatinti nepriklau-
somų viešąjį interesą atstovaujančių piliečių dalyvavimą atrankos 
komisijų darbe.

183 LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, „Pagrindinio komiteto 
išvada Valstybės tarnybos įstatymo 8, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektui“, 2011 12 15, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=414717&p_tr2=2>, 2014 06 02.

184 „Valstybės tarnybos įstatymo 8, 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projek-
tas“, 2009, nr. XIP-1435, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=358337&p_tr2=2>, 2014 06 02.

185 „Konkursą į valstybės tarnautojo pareigas galės stebėti profsąjungos“, <http://
www.lprofsajungos.lt/?lang=lt&mID=1&id=4158>, 2014 06 02.

186 „Valstybės tarnybos įstatymo 8, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas“, Valsty-
bės žinios, 2011, nr. 164-7794

187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 
„Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybės žinios, 2012, nr. 30-1406.
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2012 m. vasarą buvo priimtos pataisos, įvedančios naujas prin-
cipines priėmimo ir atrankos į valstybės tarnybą nuostatas188. 
Visoms joms įsigaliojus nuo 2013 m. birželio 1 d. įtvirtinta iš dalies 
centralizuota valstybės tarnautojų atranka, kuri susideda iš dviejų 
etapų: centralizuoto ir decentralizuoto. Ši reforma antru bandymu 
įgyvendino tuos atrankos sistemos tobulinimo planus, kurie buvo 
puoselėjami nuo 2006 m. ir pirmąkart nesėkmingai bandyti reali-
zuoti 2007 m.189 Kita vertus, atrankos sistemos reforma išplėtė ir 
įtvirtino tuos valstybės tarnybos sistemos modelio bruožus, kurie 
buvo numatyti 1999 m. priimtame Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatyme, t. y. tradicinės ar unifikuotos valstybės tarnybos 
bruožus, kadangi pirmajame centralizuotame atrankos etape pagal 
naują tvarką yra tikrinamas pretendentų pasirengimas apskritai 
užimti valstybės tarnautojo pareigas, o ne tinkamumas konkrečiai 
pareigybei. Antrajame atrankos etape atsirenkami konkrečios pa-
reigybės reikalavimus atitinkantys pretendentai ir konkurso laimė-
tojai. Nauja (atnaujinta) priėmimo, verbavimo ir atrankos į valsty-
bės tarnybą tvarka yra hibridinė ne tik jos etapų požiūriu, o ir ta 
prasme, kad ji derina atranką į konkrečias pareigybes su tradicinei 
valstybės tarnybos sistemai būdingu bendro tinkamumo tarnybai 
patikrinimu. Atrankos į valstybės tarnybą lyginamuosiuose moks-
liniuose tyrimuose yra išskiriami du pagrindiniai atrankos (atran-
kos ir priėmimo) modeliai: centralizuotos ir (ar) formalizuotos 
atrankos bei privataus sektoriaus stiliaus atrankos190. Iš tiesų hibri-

188 „Valstybės tarnybos įstatymo 3(1), 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 16(1), 17, 22, 29, 30, 
31(1), 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymas“, Valstybės žinios, 2012, nr. 69-3523.

189 Šarmavičius O., „Pavojinga valstybės tarnautoją paversti neigiamu personažu“, 
2008 11 25, <http://www.infolex.lt/Portal/start.asp?act=news&Tema=1&str= 
25503>, 2014 06 06.

190 Sundell A., “What is the Best Way to Recruit Public Servants”, QoG Working Paper 
Series 2012:7, <http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1378/1378579_2012_7_
sundell.pdf>, 2014 06 02; Sundell A., “The Conditional Relationship Between 
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dinė atrankos sistema ar tvarka gali užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
mažesnes favoritizmo apraiškas, tačiau taip pat (kaip ir hibridinis 
variantas) savaime ji mažiau lanksti ar bent jau prieštarauja vadyba 
pagal kontraktus paremtam modeliui, kuris remiasi kiek įmanoma 
mažiau formalizuota ir (ar) centralizuota atranka.

Vykdant centralizuotą atranką Valstybės tarnybos departamente 
laikomas bendrųjų gebėjimų testas, kuriame klausimai teisės aktų 
žinioms patikrinti sudaro tik nedidelę dalį visų klausimų. Bendrųjų 
gebėjimų testą išlaikę asmenys tampa oficialiais pretendentais į 
valstybės tarnautojų pareigas ir yra valstybės tarnybos rezerve tol, 
kol galioja testo rezultatai, t. y. 3 metus. Priėmimas į konkrečias 
valstybės tarnautojo pareigas (pareigybę) vykdomas konkursinės 
atrankos būdu, kada įstaigoje pretendentai dalyvauja atrankos in-
terviu ir taip pat gali atlikti praktinę užduotį, patikrinančią, kaip 
atitinka specialiuosius konkrečios valstybės tarnautojo pareigybės 
reikalavimus191. Atrankos interviu toliau vykdo institucijos, tačiau 
buvo parengtas išsamus vadovas konkursinėms komisijoms192, vyk-
dyti atrankos komisijų narių mokymai. Tačiau kai kurios atnaujinto 
teisinio reguliavimo detalės nėra visiškai tinkamos. Atnaujintame 

Traditional Civil Service Recruitment and Meritocracy”. Prepared for poster 
presentation at the American Political Science Association annual meeting 28 
august – 1 september 2013, Chicago, <http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/
SSRN_ID2301653_code1321181.pdf?abstractid=2301653&mirid=3>, 2014 06 06; 
Sundell A., “Are Formal Civil Service Examinations the Most Meritocratic Way 
to Recruit Civil Sevants? Not in All Countries”, Early view, Public Adminis-
tration, 2014, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12077/pdf>, 
2014 06 06.

191 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo nr. 966 
„Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripa-
žinimo netekusiais galios“, Valstybės žinios, 2013, nr. 60-2973, <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450157&p_tr2=2>, 2014 06 23.

192 Dereškevičiūtė E., Chomentauskas G., Praktinis vadovas valstybės tarnautojų at-
rankos komisijoms, Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2012.
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konkursų tvarkos apraše buvo atsisakyta visiškai vienodų atrankos 
klausimų visiems pretendentams, taikant „lygiaverčių klausimų“ 
formuluotę193. Tokiu būdu nebuvo visiškai įsisąmoninta, kad vie-
nodi klausimai pasiteisins, kad jų pobūdis yra tinkamas tuo atveju, 
kada tikrinamos ne žinios, o kandidatams yra formuluojami situa-
ciniai klausimai, orientuoti į elgseną, turinčią pademonstruoti tam 
tikrą kompetenciją arba jos nebuvimą. Dabartinis teisinis regulia-
vimas iš esmės netrukdo realizuoti panašias, tariamai nekaltai at-
rodančias situacijas, kurias, kaip uždraustas pagal ankstesnį teisinį 
reguliavimą ir todėl ribojančias, nurodė viena personalo skyriaus 
vadovė interviu 2011 m.: 

Dabar nustatyta, kad galima tikrinti [konkurso žodžiu metu] tik 
tai kas reikalinga pareigybei, reiškia paklausti, ar žmogus žino, kas 
yra Tautinės giesmės autorius, aš neturiu teisės. O mane tai domintų. 
Šiek tiek per didelis apribojimas.194

Būtent visiškai vienodi klausimai yra geriausia nediskriminavi-
mo užtikrinimo priemonė, tad minėtas pakeitimas nėra pozityvus. 
Kiek iš tiesų atrankos komisijų darbas tapo kokybiškesnis ir veiks-
mingesnis, parodytų tik specialus tyrimas.

Nuo 2012 m. pradėjo kisti pačių konkursų tendencijos, priim-
tųjų į valstybės tarnautojų pareigybes konkurso būdu skaičius vėl 
tapo didesnis už priimtųjų be konkurso (įskaitant pakaitinius). Nuo 
2012 m. pabaigos buvo įvestas ir supaprastintas konkursas priimant 
į pakaitinio tarnautojo pareigas. Reikšminga tai, kad išaugo viduti-
nis vienam konkursui tenkančių pretendentų skaičius: nuo penkių 
2011 m. iki septynių 2013 m.195. Nuo 2012 m. didėjo pirmąkart pri-
193 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo nr. 966 

„Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 
pripažinimo netekusiais galios“, Valstybės žinios, 2013, nr. 60-2973.

194 Interviu, PERS9, 2011 m. spalis.
195 Mikalauskas R., „Nauja valstybės tarnautojų atrankos tvarka: kuo atviriau, tuo 

skaidriau“, Veidas, 2013 12 09, p. 37.
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imtųjų į valstybės tarnautojų pareigas skaičius. Per 2012 m. tokių 
buvo 51 proc. visų konkurso būdu priimtųjų (989 asmenys), o per 
2013 m. – 60 proc. (1006 asmenys) visų konkurso būdų priimtųjų 
į valstybės tarnautojų pareigas196. Tačiau pagal amžiaus grupes si-
tuacija ne tik negerėjo, o aiškiai blogėjo. Nuo 2011 iki 2014 m. sta-
biliai mažėjo 18–30 metų amžiaus grupės tarnautojų karjeros vals-
tybės tarnyboje197. Tad šiuo požiūriu nesikeičia 2008 m. išryškėjusi 
tendencija, nors 2006–2008 m. šios amžiaus grupės dalis augo198. 
Valstybės tarnybos uždarumo apraiškos, kurios buvo itin grėsmin-
gai išryškėjusios 2009–2011 m., pradėjo po truputį mažėti, tačiau 
nepakankamai. Su nauja atrankos tvarka buvo įvesti supaprastin-
ti konkursai pretenduojantiems į pakaitinių valstybės tarnautojų 
pareigas. Viena vertus, taip buvo panaikintos anksčiau aptartos 
galimybės „apeiti“ formalias procedūras ir neformaliai išbandyti 
priimamą žmogų, kiek jis tinka konkrečioms pareigoms, iš pradžių 
įdarbinant pakaitiniu. Tačiau, kita vertus, lankstumas, kai tenkina-
ma būtinybė priimti dirbti laikinai ir skubiai, sumažėjo. Tą pastebi, 
pavyzdžiui, vienos nedidelės savivaldybės atstovė, reagavusi į naują 
2014 m. teiktą VTĮ redakciją taip:

Diskutavau dėl pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimo kolek
tyve ir su administracijos direktorium. Mūsų nuomone, kad kai rei
kia žmogaus laikinai ir greitai yra per ilgas atrankos procesas. Pvz.: 
išeina mamytė vieneriems metams vaiko priežiūros atostogų, o pa
196 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susi-

jusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2012 metais ataskaita, Vilnius: VTD, 
2013, p. 44; Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su 
juo susijusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2013 metais ataskaita, Vilnius: 
VTD, 2014, p. 24.

197 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susi-
jusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2013 metais ataskaita, Vilnius: VTD, 
2014, p. 15.

198 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susi-
jusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2008 metais ataskaita, Vilnius: VTD, 
2009, p. 12.
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kaitinio valstybės tarnautojo atranka trunka apie 2 mėnesius. Gal 
būtų įmanoma sutrumpinti šį procesą? Didžiąją atrankos laiko dalį 
užima tos 23 darbo dienos, kol suteikiama galimybė pretendentams 
laikyti bendrųjų gebėjimų testą, būtų visiems daug geriau, jeigu prii
mant per atranką pakaitinius valstybės tarnautojus nebūtų jiems pri
valomas bendrųjų gebėjimų testas. Geriau būtų, pvz., reikalavimas 
ne mažiau kaip 5 asmenų sudėties vertinimo komisija.199

Taigi, galima manyti, kad nauja atrankos ir priėmimo į valstybės 
tarnybą sistema, veikianti nuo 2013 m. vasaros, tam tikru mastu 
išsprendė konkursinės atrankos neskaidrumo problemas, nors ir ne 
visas. Galimybė manipuliuoti reikalavimais pareigybei (kas kaip itin 
didelė blogybė minima interviu 2011 m.) išliko, nes šiuos nusistato 
pačios institucijos. Prie problemos sprendimo galėtų reikšmingai 
prisidėti vieninga pareigybių aprašymų sistema su standartiniais 
šablonais skirtingų rūšių tipinėms pareigybėms, t. y. vadinamasis 
pareigybių katalogas, kurio projektas yra parengtas, tačiau pareigy-
bių katalogas turėtų būti įteisintas.

Apibendrinimas

Netrukus po valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo priimta 
atrankos į karjeros valstybės tarnybą tvarka Lietuvoje buvo grįs-
ta procedūriškumu, tačiau realus viso atrankos proceso valdymas 
buvo decentralizuotas, vykdomas individualių institucijų. Ši atran-
kos sistema po kiek laiko tapo gana problemiška, pirmiausia, – dėl 
skaidrumo. Plačiai paplitęs (kaip rodo 2011 m. valstybės tarnautojų 
apklausos duomenys) buvo ir asmeninis bei politinis favoritizmas, 
dėl kurio formalios atrankos procedūros buvo apeinamos. Nauja 
atrankos ir priėmimo į valstybės tarnybą sistema, tapusi iš dalies 
centralizuota ir veikianti nuo 2013 m. vasaros, tam tikru mastu 

199 Z savivaldybės raštas Lietuvos savivaldybių asociacijai, 2014 05 09, iš LSA gauta 
medžiaga (savivaldybės duomenys laikomi konfidencialiais LSA prašymu).
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išsprendė konkursinės atrankos neskaidrumo problemas. Didėjo 
asmenų, pirmąkart priimtų į valstybės tarnybą skaičius, tačiau nuo 
2008 m. išryškėjusi jauniausios amžiaus grupės (18–30 metų) karje-
ros valstybės tarnautojų mažėjimo tendencija pirmaisiais naujos at-
rankos sistemos veikimo metais nepakito. Išliko ir manipuliavimo 
reikalavimais pareigybei grėsmės, nes reikalavimus pareigybėms ir 
toliau nusistato pačios institucijos.
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Remigijus Civinskas

Vyriausybėms įgyvendinant viešojo sektoriaus reformas dažnai su-
siduriama su pasipriešinimo veiksniais, kurie kartais tampa sunkio-
mis reformų kliūtimis ar net spąstais. Politinių oponentų, spaudos 
verslo asociacijų, profsąjungų priešprieša yra natūrali, savaime su-
prantama reformų rengimo ir įgyvendinimo proceso dalis. Vienas 
iš neigiamų veiksnių pertvarkoje yra susijęs su tarnautojų pasiprie-
šinimu. Tai nėra kasdieniškas, tačiau pasitaikantis, akademikams 
pažįstamas reformų rengimo ir įgyvendinimo reiškinys200. Jo prie-
žastys, pobūdis, tarnautojų interesai yra aiškesni, kai priešinamasi 
valstybės tarnybos reformos rengimui ar įgyvendinimui. Savitumo 
šiai reformos kliūčiai suteikia tai, kad valstybės tarnautojai, išsky-
rus kitas reformų pasipriešinimo grupes, turi techninės ekspertizės 
kompetencijų ir neribotą priėjimą prie informacijos. Be to, neretai 
dalis jų tampa ir reformos rengėjais. Aišku, šiuolaikiniuose reformų 
rengimo bei iš dalies įgyvendinimo procesuose tarnautojų dalyva-
vimas yra eliminuojamas, įtraukiant išorinius ekspertus, sukuriant 
specializuotas, savarankiškas reformų įgyvendinimui vadovaujan-
čias ir (arba) koordinuojančias agentūras bei kitais būdais mažinant 
biurokratinės diskrecijos laipsnį201. 

200 Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analy-
sis, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 25, 32; Ongaro E., Public Manage-
ment Reform and Modernization, Trajectories of Administrative Change in Italy, 
France, Greece, Portugal and Spain, Cheltenham: Edward Elgar, 2009, p. 256. 

201 Gains F., John P., Stoker G., “When Do Bureaucrats Prefer Strong Political Princi-
pals? Institutional Reform and Bureaucratic Preferences in English Local Govern-
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Priešinimosi reformoms pagrindai gali slypėti ir giliau. Kai ku-
rie tyrinėtojai tai sieja su administravimo tradicijomis arba insti-
tucinėmis kultūromis, kaip iš anksto procesus apsprendžiančiais 
veiksniais202. Administracinė tradicija veikia kaip politinių-admi-
nistracinių sprendimų predispozija. Ji gali apimti ir siekius simu-
liuoti, imituoti, nukreipti kita linkme veiklas bei kartu stabdyti 
pokyčius. Šiame kontekste, nagrinėdamas Lietuvos biurokratijos 
charakteristikas, Saulius Pivoras atkreipė dėmesį į sovietinės tradi-
cijos tęstinumą, nepaisydamas pastebimų transformacijų203. Kitas 
argumentas, išsakytas Vitalio Nakrošiaus, kad „naujosios viešosios 
vadybos doktrinos sprendimai dažnai nėra tinkami Lietuvai“ irgi 
yra predispozicinis204. Pirmiausiai dėl to, kad pateikiama per mažai 
empirinių įrodymų, o dažniausia remiamasi lyginamųjų studijų iš-
vadomis. Žinoma, tokios kultūriškai determinuotos pozicijos ribo-
ja reiškinio analizę bei yra parankios daugiau jo genezei tirti, o ne 
dabartyje vykdomoms reformoms analizuoti. 

Tad dažnai reformų tyrimuose kultūros ar administravimo tra-
dicijos yra papildomos ar keičiamos remiantis institucinių, perso-

ment”, British Journal of Politics and International Relations 4(10), 2008, p. 650–
652; Huber J., Shipan Ch., Deliberate Discretion? The Institutional Foundations 
of Bureaucratic Autonomy, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 10, 
221–222.

202 Peters Guy B., Painter M., “Conclusion: Administrative Traditions in an Era of 
Administrative Change”, Peters Guy B., Painter M. eds., Tradition and Public Ad-
ministration, New York & Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010, p. 237. 

203 Pivoras S., “Post-Soviet Transformation of Bureaucracy in Lithuania: Main Fea-
tures and Trends”, Baltic Journal of Law & Politics 1, 2008, p. 123–125; Pivoras, 
S., “Post-Communist Public Administration in Lithuania”, Liebert S., Condrey 
S. E., Goncharov D., eds, Public Administration in Post-Communist Countries: 
Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and Mongolia v.169, Boca Ra-
ton: CRC Press, 2013, p. 136–138.

204 Nakrošis V., „Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti 
Naująją viešąją vadybą“, Politologija 1 (61), 2011, p. 68.
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nalinių veikėjų ar atsiradusių palankių aplinkybių nagrinėjimu205. 
Šiuose institucionalistų interaktyvaus veiksmo ar principalo–agen-
to santykių tyrinėjimuose pastebima pasipriešinimą reformoms ir 
kitas politines-administracines sąveikas lemianti institucinė struk-
tūra, veikėjų interesai, konjunktūrinės situacijos, politinių-admi-
nistracinių santykių pobūdis ir pan.206. Ši analizės perspektyva yra 
tinkama reformų rengimo ir įgyvendinimo dinamikos, institucinių 
ir individualių veikėjų sąveikai tirti. Ja remiantis galima analizuoti 
reformų kliūtis, net spąstus, t. y. baigiamąjį reformų etapą. Tai ak-
tualu nagrinėjant ne tik pasipriešinimo reformoms veiksnius, bet ir 
radikalias reformas pagal jų keliamus tikslus, turinį bei rengimo ar 
įgyvendinimo pobūdį.

Radikalių reformų turinio ir tikslų analizė dažnai veda prie 
normatyvinių, paprastai empiriškai nepagrįstų interpretacijų. 
Pavyzdžiui, vadybinių reformų modelių taikymo tyrimai gali rem-
tis išankstinėmis oponuojančiomis tyrinėtojų nuostatomis. Tokios 
kontrastingos nuomonės yra determinuotos kitoniškų ideologinių 
nuostatų, skirtingo paradigminio požiūrio (viešajame administra-
vime) bei metodologiškai sudėtingo reformų proceso ar rezultatų 
vertinimo207. Vis tik tinkamai pasirinktos konceptualios bei me-
todologinės prieigos bei neutralus požiūris gali padėti objektyviai 
išnagrinėti reiškinį.

205 Peters Guy B., “What Works? The Antiphons of Administrative Reforms”, Peters 
Guy B., Savoie D., eds, Taking Stock: Assessing Public Sector Reform, Montreal 
and Kingston: Canadian Centre for Management Development and McGill-
Queen’s University Press, 1998, p. 78–82. 

206 Howlett M., “Administrative styles and the limits of administrative reform: A neo-
institutional analysis of administrative culture”, Canadian Public Administration 
46, 2003, p. 473–478. 

207 Pyper R., Burnham J., “The British Civil Service: Perspectives on ‘Decline’ and 
‘Modernisation’”, The British Journal of Politics & International Relations 13, 2011, 
p. 190–191. 
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Kalbant apie tarnautojų ir administracinio elito pasipriešinimo 
reformas, galima pastebėti, kad šis reiškinys akademinėje literatūroje 
nagrinėjamas jau nuo devinto XX a. dešimtmečio. Dažniausiai tyrimų 
akiratyje atsidurdavo reformų įgyvendinimo ir rengimo inertišku-
mo, nelankstumo, bei simuliavimo / apgaudinėjimo aspektai208. Kita 
vertus, šiose studijose pasigendama empirinių tyrimų, atskleidžian-
čių reiškinio mastą bei problematiką209. Pasipriešinimo reformoms 
veiksniai nedaug analizuoti. Tiesa, šiek tiek dėmesio skirta valstybės 
tarnybos galimai (nuo 2004 m. Lietuva priskiriama mažiausiai politi-
zuotų sistemų grupei Rytų ir Vidurio Europoje) politizacijos proble-
mai, reformų įgyvendinimo būdų ir modelių pasirinkimui210.

Taigi šio skyriaus tikslas – atskleisti tarnautojų bei administracinio 
elito požiūrį į tarnybines sutartis (kontraktus), kaip į radikaliausią ele-
mentą Lietuvos valstybės tarnybos reformoje. Pirmiausia bus aptarti 
kontraktų sampratos bei jų taikymo ypatumai, pertvarkant valstybės 
tarnybos sistemą. Taip pat bus analizuojama Lietuvos valstybės tarnau-
tojų ir administracinio elito nuomonė dėl tarnybinių sutarčių taikymo. 

208 Hood Ch. Lodge M., The politics of public service bargains: reward, competen-
cy, loyalty-and blame, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 158–160; Du-
rant R.F., Legge J.S., “Politics, Public Opinion and Privatization in France: Assess-
ing the Calculus of Consent for Market Reforms”, Public Administration Review 
62, 2002, p. 310–311.

209 Gualmini E., “Restructuring Weberian bureaucracy: comparing managerial 
reforms in Europe and the United States”. Public Administration 86 (1), 2008, 
p. 78–94; Cristofoli D., Nasi G., Turrini A., Valotti G., “Civil Service Reforms in 
Italy: The Importance of External Endorsement and Administrative Leadership”, 
Governance 2 (24), 2011, p. 261–262.

210 Meyer-Sahling J. H., Post-Accession Sustainability of Civil Service Reform in Cen-
tral and Eastern Europe, Paris: OECD-SIGMA Publications, 2009, p. 76; Nakrošis 
V., „Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti Naująją viešąją 
vadybą“, Politologija 1 (61), 2011, p. 93–94; Visockytė E., „Lietuvos valstybės tarny-
bos reformos poreikis valstybės tarnautojų požiūriu“, Viešoji politika ir adminis-
travimas 3 (11), 2012, p. 489–490; Pivoras S., “Model of Civil Service in Lithuania’s 
Public Policy”, Baltic Journal of Law & Politics 1 (3), 2010, p. 114–119.
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Kontraktai valstybės tarnybos sistemose 

Studijuodami valstybės tarnybos reformas dauguma auto-
rių pagrindinį dėmesį skiria anglosaksiškų sistemų pertvarkoms. 
Dažniausia jos siejamos su atskirų NVV doktrinos elementų taiky-
mu. Dauguma studijų, nagrinėjusių valstybės tarnybos pertvarkas 
JK, Naujojoje Zelandijoje, JAV, Australijoje, apimdavo minėtą tema-
tiką. Paprastai šiose studijose atskleidžiami reformų tikslai, modeliai 
bei turinys, aptariami atskiri rezultatų aspektai211. Konstatuojama, 
kad terminuotų personalo bei veiklos kontraktų (angl. performa
ce contract) įvedimas kartu su kitais elementais kardinaliai pakei-
tė valstybės tarnybos sistemas, sukurdamas daugiau lankstumo ir 
mobilumo. Be to, fiksuojama, kad, įgyvendinus ambicingas refor-
mas, pačios sistemos tapo atviresnės, lankstesnės bei orientuotos į 
rezultatus212. Vis dėlto ne visų akademikų vertinimai yra pozityvūs. 
Dalis tyrinėtojų pastebi, kad aukštiesiems tarnautojams pritaikyti 
kontraktai panaikino administracinę atsakomybę, lėmė atrankos 
politizaciją bei sistemos fragmentaciją. Tokia nuomonių ir išvadų 
takoskyra susiformavo dėl keliolika metų besitęsiančio naujosios 

211 Ban C., “The Changing Role of the Human Resource Office”, Condrey. S. E. (ed.), 
Handbook of Human Resource Management in Government., San Francisco: 
Jossey-Bass, 2005, p. 48–49; Peters Guy B., “Administrative traditions and the 
Anglo-American democracies”, Halligan J. (ed.), Civil Service Systems in Anglo-
American Countries, Cheltenham: Edward Elgar, 2003, p. 14, 23; Halligan J., “The 
Australian public service: redefining boundaries, Administrative traditions and 
the Anglo-American democracies”, Halligan J. (ed.), Civil Service Systems in An-
glo-American Countries, Cheltenham: Edward Elgar, 2003, p. 87–88; Schick A., 
The spirit of reform: Managing the New Zealand state sector in a time of change. 
A Report Prepared for the State Services Commission and The Treasury, Welling-
ton, 1996, p. 3–4,21, 23–24. 

212 Hood Ch., “Individualized Contracts For Top Public Servants: Copying Business, Path-
Dependent Political Re-Engineering or Trobriand Cricket?”, Governance 4 (11), 1998, 
p. 460; Halligan J., “Anglo-American Systems: Easy Diffusion”, Raadschelders J. C. N., 
Toonen T. A. J., Van der Meer F. M. (eds.), The Civil Service in the 21st Century: Com-
parative Perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, p. 58.
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viešosios vadybos (NVV) šalininkų ir kritikų ginčo. Taip pat didelę 
įtaką daro teorinės ir metodologinės prieigos, kuriomis remiantis 
atliekamas reformų vertinimas. Nepaisant to, galima konstatuoti, 
kad ne kritikų balsai yra labiau pagrįsti. 

Mokslinėje literatūroje kontraktų taikymo tematikai nagri-
nėti, partvarkant valstybės tarnybą, skirta pakankamai daug stu-
dijų. Paminėtinos Christopherio Hoodo, Pero Laegreido, Annie 
Hondeghem ir Line Putseys publikacijos aukštųjų valstybės tarnau-
tojų kontraktualizavimui aptarti213. Šie žinomi viešojo administra-
vimo tyrinėtojai, pasitelkę lyginimo metodą bei kontraktų tipolo-
gijas, studijavo anglosaksų bei kai kurių Vakarų Europos valstybių 
pertvarkas. Svarbu tai, kad savo išvadose jie atskleidė reformų trū-
kumus ir neigiamus padarinius, susijusius su: 1) aiškiai neapibrėžta 
tarnautojų atsakomybe; 2) dideliais įdarbinimo bei mobilumo įgali-
nimo kaštais; 3) tarnautojų stebėsena bei atitikimo kontraktiniams 
įsipareigojimams vertinimo sunkumais. Ch. Hoodas pastebi, kad 
kontraktinių santykių taikymas turi apribojimų dėl atsakomybių 
sanklodos bei nuolat kylančių grėsmių. Juolab, kaip rodo Naujosios 
Zelandijos pavyzdys, pagal kontraktus priimti viešieji vadybinin-
kai įgudo naudotis sistemos spragomis. Pavyzdžiui, jie, nesulaukę 
sutartinio termino pabaigos, atsistatydindavo, kad galėtų daly-
vauti kitame konkurse. Taip pat institucijos skirdavo dosnias išei-
tines kompensacijas palikusiems tarnybą. Galiausiai, kaip pastebi 
R. C. Mascarenhas, naujoji vadybinė kultūra suformavo „mes–jie“ 
(dėl kontraktuose numatomų atlyginimų skirtumų) priešpriešos 
reiškinį, kurio nebuvo ankstesnėje valstybės tarnyboje214.
213 Laegreid P., “Top Civil Servants Under Contract”, Public Administration 4, 2000, 

p. 879–896; Hondeghem A., Putseys L., “Contractualisation of top civil servants: an 
international comparative research”, Annual meeting of the European Group of Pub-
lic Administration (EGPA). Study group on Contractualisation in the Public sector: 
Contracts, Competition and Regulation. Oeiras: Portugal, 3–6 September 2003.

214 Mascarenhas R. C., “The New Zealand public service: national identity and in-
ternational reform”, Raadschelders J. C. N., Toonen T. A. J., Van der Meer F. M. 
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Empirinės studijos analizuoja ir kontraktų taikymą kontinen-
tinėje Europoje. Antai, nemažai autorių nagrinėjo trumpalaikių 
kontraktų taikymą Belgijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Nyderlanduose, Danijoje ir t. t. Šių empirinių studijų 
įžvalgos reikšmingos ne tik dėl savo išvadų, bet ir dėl kai kurių įž-
valgų, susijusių su galimomis prieigomis. Dauguma studijų orien-
tuotos į radikalių vadybinio pobūdžio reformų tyrimus (Belgijos, 
Nyderlandų, Danijos, Šveicarijos atvejai). 

Tyrinėtojai, nagrinėdami XX a. dešimtojo dešimtmečio Belgijos 
valstybės tarnybos reformas, pastebi, kad jos grįstos NVV idė-
joms, o terminuoti kontraktai (dvi kadencijos po 6 metus) sudaro 
šių reformų esmę. Beveik po dešimtmečio ji kito. 2001 m. Belgijos 
vyriausybė sumanė pertvarkyti santykius tarp politikų ir aukštųjų 
tarnautojų veiklos kontraktų pagrindu215. Pasak Belgijos tyrinėtojų, 
reformų rezultatai nebuvo akivaizdūs dėl to, kad reformų paketas 
buvo fragmentiškas, o jo įgyvendinimas nenuoseklus216. Sistemos 
neišbaigtumą patvirtina ir prieš kelerius metus atlikta apklausa, ku-
rios rezultatai rodo, kad Belgijos federalinė valstybės tarnyba juda 
veiklos vadybos link, tačiau visiško atitolimo nuo taisyklėmis grįs-
tos tarnybos dar nėra217. 

(eds.), The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives, Chelten-
ham: Edward Elgar, 2007, p. 125. 

215 “Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants OECD and other Coun-
try Experiences”. OECD Working Papers on Public Governance 5, 2007, p. 28. 

216 Dierick B., “Senior Civil Servants and bureaucratic change in Belgium”, Gold-
finch, S., Wallis J. (eds.), International Handbook of Public Management Reform, 
Edward Elgar, 2009, p. 249. Hondeghem A., “The Senior Civil Service in Bel-
gium”, Page E., Wright V. (eds.), Bureaucratic Elites in Western European States: 
A Comparative Analysis of Top Officials, Oxford: Oxford University Press, 2002, 
p. 141–143.

217 Montuelle C., Van Dorpe K., Hondeghem A., de Visscher Ch., “The assessment 
of the Belgian mandate system: first results of a survey among top civil servants. 
The assessment of the Belgian mandate system: first results of a survey among top 
civil servants”. Conference paper, EGPA Conference September 2–5 2009, Malta.
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Kiek kitokių išvadų prieinama studijose, kuriose analizuojamos 
Nyderlandų bei Danijos aukštųjų valstybės tarnautojų sistemos. 
Dar 1995 m. Nyderlanduose pradėta reforma palietė 740 aukš-
tųjų valstybės tarnautojų (vadinamoji aukštoji valstybės tarnyba 

„Algemene Bestuursdienst“). Šios reformos tikslas buvo aukštųjų 
valstybės tarnautojų mobilumo, vadybinio profesionalumo padi-
dinimas. Pagal savo pobūdį ši reforma buvo vadybinio pobūdžio. 
Kartu ji Nyderlandų valstybės tarnyboje įvedė karjeros sistemą. 
Dalis tyrinėtojų pozityviai vertina šios reformos rezultatus ir išda-
vas218. Vienas iš Olandijos ypatumų – jos lankstumas. Antai, indi-
vidualių veiklos kontraktų modelis ministerijoms tėra pavyzdinis. 
Dauguma ministerijų sudaro kontraktus su pareigūnais, pasirink-
damos priimtinus šio modelio elementus219. 

Veiklos kontraktų taikymas Danijos aukštiesiems tarnautojams 
buvo daug mažesnės apimties negu Belgijoje ir Olandijoje. Veiklos 
kontraktai, kurių taikymas nėra privalomas, Danijoje sudaromi 
tik su agentūrų vadovais220. Tyrinėtojai taip pat pastebi, kad per 
penkiolika metų kontraktų taikymo pobūdis pasikeitė221. Danijos 
valstybės tarnyboje taikomi ne tik siauros apimties veiklos, bet ir 
218 Steen T., Van der Meer F. M., “Dutch civil service leadership: torn between mana-

gerial and policy-orienled, Raffel J. A., Messick Ch. P. Leisink P., Middlebrooks 
E. A. (eds.), Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives, 
Cheltenham: Edward Elgar, 2009, p. 100–101.

219 Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants OECD and other 
Country Experiences. OECD Working Papers on Public Governance. 5, 2007, 
Paris, p. 46. 

220 Pedersen P. K., Sorensen H.D., Vestergaard J. B. Public Service Performance Con-
tracting in Denmark, <http://www.oecd.org/dataoecd/10/62/1902729.pdf>, 2014 
05 10.

221 Binderkrantz A., Christensen J. G., “Governing Danish Agencies by Contract: 
From Negotiated Freedom to the Shadow of Hierarchy”, Journal of Public Policy, 
29, 2009, p. 73–77; Binderkrantz A., Christensen J. G., Governing Agencies: The Es-
tablishment and Development of Performance Contracts in Denmark, Draft paper, 
Department of Political Science, University of Aarhus, <http://soc.kuleuven.be/io/
cost/act/paper/2008/Denmark_Contractsdevelopment.doc>, 2014 01 10.
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terminuoti personalo kontraktai. Personalo kontraktai centrinio 
pavaldumo įstaigose bei savivaldybėse pradėti taikyti nuo 1991 
metų. Kaip teigia Jorgenas Christensenas, šių reformų pasekmė yra 
ta, kad didžioji dalis viešųjų vadybininkų (buvusių valstybės tar-
nautojų) ir viešojo sektoriaus darbuotojų dirba pagal terminuotus 
kontraktus222. Tik teismų, policijos bei prokuratūros žinybos yra 
pagrįstos klasikinės valstybės tarnybos samprata. Taigi galima sa-
kyti, kad NVV reformos kardinaliai transformavo Danijos valsty-
bės tarnybos sistemą. Svarbu tai, kad Danijoje reformų įgyvendi-
nimo procesas skyrėsi nuo radikalaus reformų modelio Naujojoje 
Zelandijoje ir JK. Čia kontraktų apimtys personalo valdyme buvo 
palaipsniui didinamos223. 

Žvelgiant į kontraktų taikymo valstybės tarnyboje proble-
matiką, galima pastebėti, kad tyrinėjama ir tarnautojų, dirban-
čių pagal personalo kontraktus, statusų kaita. Daugelyje Vakarų 
šalių nemažą dalį tarnautojų sudaro dirbantys pagal personalo 
kontraktus. Didžiausias jų skaičius yra švietimo, sveikatos, socia-
linės apsaugos bei kultūros sektoriuose. Taip pat jie sudaro dalį 
personalo, dirbančio centrinio ir subnacionalinio lygio valdžios 
institucijose. Ispanijos centrinei valdžiai pavaldžiose įstaigose dir-
ba apie trečdalis darbuotojų224, Belgijos federalinėse institucijo-
se, – 20 procentų225. Regionuose ir savivaldybėse šios kategorijos 

222 Christensen J. G., “Danish public management reform before and after NPM”, 
Goldfinch S., Wallis J. (eds.) International Handbook of Public Management Re-
form, Chentelham: Edward Elgar, 2009, p. 291–293.

223 Gregory R., Christensen J. G., “Similar Ends, Differing Means: Contractualism 
and Civil Service Reform in Denmark and New Zealand”, Governance 1 (17), 
2004, p. 61–75.

224 Parrado S., “Failed policies but institutional innovation through “layering” and 
“diffusion” in Spanish central administration”, International Journal of Public Sec-
tor Management, 2 (21), 2008, p. 208.

225 Dierick, G. “Senior Civil Servants and bureaucratic change in Belgium”, Gold-
finch S., Wallis J. (eds.), International Handbook of Public Management Reform, 
Cheltenham: Edward Elgar, 2009, p. 249.
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dirbančiųjų santykinai yra dar daugiau. Tokių tarnautojų skaičius 
ženkliai padidėjo Prancūzijos savivaldybėse liberalizavus savival-
dybės tarnautojų teisinius reglamentus226. Tyrinėtojų pastebėjimu, 
Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje įgyvendintos reformos sukūrė 
savivaldos viešųjų vadybininkų kategoriją ar net atskiras jiems 
skirtas pareigybių kategorijas, pvz., projektų, personalo, asmenų 
aptarnavimo vadybininkų227. Dalis šių pertvarkų buvo pradėtos 
tik prieš penketą metų ir nėra susijusios su NVV idėjinėmis pa-
skatomis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje įdarbinimo liberalizavimą le-
mia demografinės priežastys. 

Kontraktų taikymo personalo reformoms analizė atskleidžia ne 
tik reformų paketų turinį, tikslus, taikymo ypatumus, bet ir neigiamą 
poveikį. Isabelės Corte-Real manymu, Portugalijoje aukštųjų viešųjų 
vadybininkų (tarnautojų, įdarbintų pagal terminuotas sutartis) pri-
ėmimas į pareigas buvo politizuotas, sukūrė klientines sistemas bei 
nedavė norimo rezultato228. Panašios išvados priėjo ir tyrinėtojas 
Calliopė Spanou, analizavęs vidutinio laiko trukmės sutarčių taikymą 
Graikijos įmonių ir atskirų institucijų vadovams229. Kita vertus, greta 
negatyvaus poveikio galima įžvelgti ir pozityvų. Pavyzdžiui, Danija, 
adaptuodama radikalų Naujosios Zelandijos modelį, pasirinko ben-
dradarbiavimo (nuolatinio sutarčių derinimo su profsąjungomis) ir 
laipsniško įgyvendinimo būdą. Tai leido išvengti tarnautojų, politikų 
ir visuomenės priešinimosi bei kitų neigiamų pasekmių230. 
226 Cole A., Jones G., “Reshaping the State: Administrative Reform and New Public 

Management in France”. Governance 18, 2005, p. 568–569.
227 Rouban L., “Reform without doctrine: public management in France”, Interna-

tional Journal of Public Sector Management 2 (21), p. 142. 
228 Corte-Real I., “Public management reform in Portugal: successes and failures”, 

International Journal of Public Sector Management 2 (21), 2008, p. 222–223.
229 Spanou C., “State reform in Greece: responding to old and new challenges”, Inter-

national Journal of Public Sector Management 2 (21), 2008, p. 157.
230 Gregory R., Christensen J. G., “Similar Ends, Differing Means: Contractualism 

and Civil Service Reform in Denmark and New Zealand”. Governance 1 (17), 
2004, p. 61–75.
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Kontraktų taikymas nėra tik Vakarų šalių reformų paketų turi-
nio dalis. Atskiri bandymai akivaizdūs ir Rytų, ir Vidurio Europos 
šalyse. Antai, Latvija 1997 m. pritaikė veiklos kontraktus daliai tar-
nautojų (2009 m. juos gavo 10 proc. tarnautojų, einančių aukštas 
vadovaujančias pareigas). Jų pagrindu buvo galima išmokėti dau-
giau negu 100 proc. priemokas. Panaši sistema veikė 1997–2001 m. 
Vengrijoje, o šiuo metu – Slovakijoje. Tiesa, pasak Tonio Verheijeno, 
tokie bandymai yra išimtys reformų kontekstuose231. Taip pat rei-
kia pastebėti, kad bandymai Slovakijoje ir Vengrijoje sukurti aukš-
tesniąsias valstybės tarnybas buvo nesėkmingi232.

Apibendrinant reformų studijas, skirtas kontraktų taikymo 
analizei, galima pastebėti, kad jos atskleidžia jau keliasdešimties 
metų pertvarkas, susijusias su NVV idėjomis grįstų modelių įgy-
vendinimu. NVV studijos atskleidžia, kad radikaliosios reformos 
(JK, Naujoji Zelandija) keitė valstybės tarnybos sistemas, žmo-
giškųjų išteklių valdyme įvesdamos lankstumo, orientacijos į re-
zultatus aspektus. Kita vertus, daugumos tyrinėtojų pastebėjimai 
rodo, kad dažniausiai šios reformos pasiekdavo tik dalinius tikslus 
(arba jie nebuvo akivaizdūs) bei turėjo neigiamų padarinių, susi-
jusių su administracinės atsakomybės stoka, dideliais priėmimo 
bei sutarčių priežiūros kaštais, tarnautojų vaidmenų politizavimu. 
Akademiniuose diskursuose greta pasakojimų apie „neakivaizdžiai 
pavykusias ar aiškiai nepasisekusias reformas“ galima atrasti pozi-
tyvių istorijų. Tokie gerosios praktikos pavyzdžiai gali būti siejami 
su Danijos ir Nyderlandų reformomis, taikytomis aukštųjų valsty-
bės tarnautojų bei tarnautojų, įdarbinamų pagal terminuotas su-

231 Verheijen T., “Administrative Capacity in the New EU Member StatesThe Limits 
ofInnovation?”, The World Bank paper, 2007, p. 16, 42–44; Meyer-Sahling J. H., 
Post-Accession Sustainability of Civil Service Reform in Central and Eastern Eu-
rope, Paris: OECD-SIGMA Publications, 2009, p. 50.

232 Meyer-Sahling, J.-H., Post-Accession Sustainability of Civil Service Reform in 
Central and Eastern Europe, Paris: OECD-SIGMA Publications, 2009, p. 16, 49.
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tartis, kategorijoms. Šios palaipsniui ar net keliais etapais dialogo 
su profsąjungomis būdu (Danijos atvejis) įgyvendintos reformos 
išvengė politinio pasipriešinimo bei valstybės tarnybos sistemas 
padarė akivaizdžiai lankstesnėmis. Tiesa, tokie pozityvūs epilogai 
Europos valstybės tarnybų reformų pluošte yra bene vieninteliai. 
Kontraktų taikymas įdarbinant valstybės tarnautojus Graikijoje ir 
Portugalijoje politizavo valstybės tarnybą, sukūrė naujus klientinius 
santykius tarp politikų ir valstybės tarnautojų. Pastaraisiais metais 
atliekamos įdarbinimo pagal kontraktus studijos atskleidžia, kad ši 
personalo valdymo priemonė išlaiko savo aktualumą. Žinoma, jos 
taikyme jau nėra vadybinio ar ideologinio patoso, tad sunku aptikti 
vienareikšmiškus gerosios praktikos modelius. 

Kontraktai Lietuvos valstybės tarnybos sistemos 
reformos rengimo procese 2009–2010 m.

Kontraktai bei kaitumas kaip valstybės kontrolės radikaliausi 
elementai valstybės tarnybos pertvarkų epicentre atsirado dėl dvie-
jų dalykų. Pirmiausia, susiformavo tokioms reformoms palankios 
politinės prielaidos. 2008 m. pabaigoje rinkimus laimėjo konserva-
torių partija. Ji, vadovaudamasi neoliberaliomis viešojo sektoriaus 
pertvarkos idėjomis, siūlė rinkėjams vadybinį valstybės pertvarkų 
modelį bei jo įsipareigojimo įgyvendinimus233. Nagrinėjant rinki-
minę programą galima pastebėti, kad centre figūravo siekis pakeis-
ti karjeros sistemą. Tam numatytos kelios svarbiausios priemonės: 
1) terminuoti veiklos kontraktai tarp institucijos vadovo ir depar-
tamentų / agentūrų vadovų; 2) veiklos kontraktai tarp tarnautojų 
ir jų tiesioginių vadovų. Juos papildė siūlomos pertvarkos tarnau-
tojų priėmimo, vertinimo, atrankos bei vadovų kaitumo srityse. 

233 Lietuvos Konservatorių (TS), politinės partijos programa (2008 m.), <http://
www.tsajunga.lt/index.php/rinkimu_programa/359>, 2013 11 13.
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Pasirinktas radikalus vadybinis „rezultatų valstybės tarnybos mo-
delis“, kuriame veiklos kontraktai sudarė pagrindus.

Kiek modifikuotos politinės nuostatos buvo perkeltos ir į 
Vyriausybės, vadovaujamos Andriaus Kubiliaus (nuo 2008 11 27), 
programą234. Joje numatyta tobulinti valstybės tarnybos sistemos 
atrankos, vertinimo, karjeros ir atsakomybės elementus, taip pat 
įvesti vadovų kaitumą. Pastebima, kad šiuose planuose neliko kon-
trakto kaip pertvarkų priemonių įvardijimo. Vis tik netiesioginių 
aliuzijų per orientacijos į rezultatus principą šioje programoje ne-
trūko. Programoje fiksuotas ir įgyvendinimo būdas. Koalicinės 
vyriausybės partneriai turėjo susitarti dėl nuostatų ir jomis rem-
damiesi paruošti reformos koncepciją. Mažesnieji koalicijos par-
tneriai, dešiniosios liberaliosios partijos, be abejo, pritarė tokiems 
neoliberaliosios reformos tikslams. Tyrinėtojas Vitalis Nakrošis šį 
dokumentą sutapatino su NVV doktrinos sprendimais valstybės 
tarnybos srityje. Tuo pat metu jis konstatavo, kad kai kurie ele-
mentai (taip pat ir kontraktai) labiau sietini su NVV bruožais235. 
Tuo tarpu kiti tyrinėtojai valstybės tarnybos reformą siejo ne tik 
su NVV, bet ir „Naujosios viešosios tarnybos“, viešosios valdysenos 
idėjomis236. 

2009 m. pradžioje įsibėgėjusi ekonominė krizė, susidariusi palanki 
konjunktūra netiesiogiai paskatino pertvarkas. Jos turėjo būti orien-
tuotos į taupymą. Valstybės tarnybos atveju įgyvendinamos „nede-
likačiai“ mažinant tarnautojų skaičių, atlyginimus ir pan. Savaime 

234 LR Seimo nutarimas, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programaos, 2008, 
no. XI-52, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=333778&p_
query=&p_tr2=>, 2013 05 05. 

235 Nakrošis V., „Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti 
Naujają viešąją vadybą“, Politologija 1, 2011, p. 82.

236 Visockytė E., „Lietuvos valstybės tarnybos reformos poreikis valstybės tarnautojų 
požiūriu“, Viešoji politika ir administravimas 3 (11), 2012, p. 489–490; Pivoras 
S., “Model of Civil Service in Lithuania’s Public Policy”, Baltic Journal of Law & 
Politics 1 (3), 2010, p. 114–119.
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suprantama, tobulinimo instrumentai, orientuoti į rezultatus, atidė-
ti į šalį. Galbūt todėl reformos tikslus ir priemones išskleidžiančio 
dokumento rengimas užtruko. Tai atskleidžia Vyriausybės reformą 
koordinuojančios Valstybės tobulinimo komisijos (vadinamosios 
Saulėlydžio komisijos) veiklos dokumentų analizė237. Valstybės tar-
nybos sistemos reformos sumanymų rengimas prasidėjo 2009 m. pa-
vasarį. To ėmėsi tiesiogiai atsakinga Vidaus reikalų ministerija. Joje 
buvo sukurta darbo grupė, kuriai patikėtas priemonių plano rengi-
mas pagal Vyriausybės programą. Vis tik šis procesas judėjo pamažu. 
Tai matė ir reformas stebinti ir koordinuojanti Saulėlydžio komisija. 
2009 m. vasarą reformos gaires pasisiūlė rengti Konservatorių partijos, 
Viešosios vadybos instituto ir Saulėlydžio komisijos narys Kęstutis 
Masiulis. Jis akademinėse ir partinėse veiklose jau seniai garsėjo ra-
dikaliais reformų pasiūlymas238. Jo pradėti rengti ir skleisti valstybės 
pertvarkos sumanymai, numatantys kontraktinę vadovų atsakomybę, 
ženklų tarnautojų skaičiaus sumažinimą, sulaukė aštrios kritikos iš 
kai kurių akademikų239. Saulėlydžio komisijos vadovas jam siūlė ne-
sikišti į VRM atsakomybės sritį bei užsiimti ne modelių rengimu, o 
pasiūlymų dėl reformų koordinavimu240. Tokie vidiniai nesutarimai – 
svarbesnės į išteklių taupymą orientuotos reformos. Galiausiai daug 
tikimasi buvo iš Ministro Pirmininko tarnybos (toliau – MPT) steigi-
mo, kuri turėjo perimti reformų rengimo koordinavimo funkcijas, o 
faktiškai, esant pasyvioms ministerijoms, – ir rengimo funkcijas. 

237 Atliekant analizę išnagrinėti Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolai 
bei veiklos ataskaitos, <http://www.lrvk.lt/lt/veikla/komisijos/saulelydzio-komi-
sija/komisijos-veikla>, 2013 12 21.

238 Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolas, 2009 06 10, Nr. 73-36 (18).
239 Maniokas K., Valstybės tarnybos reforma ar jos chunveibiniškas griovimas?, 

<http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=22428924>, 2011 05 30.
240 Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolas, 2009 06 10, Nr. 73-36 (18); 

Masiulis K. „Saulėlydžio komisijai jau artėja saulėlydis“, <http://www.lry-
tas.lt/-12498786351247812444-saul%C4%97lyd%C5%BEio-komisijai-jau-
art%C4%97ja-saul%C4%97lydis.htm>, 2011 12 11.
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Tiesa, kontraktų taikymo valstybės tarnyboje klausimas nedin-
go iš reformų darbotvarkės. Tiesiogiai už pagrindinio dokumento 
ruošimą atsakinga institucija, Valstybės tarnybos departamentas 
(toliau – VTD) rengė valstybės tarnybos koncepciją. Šioje institu-
cijoje požiūriai į kontraktus, vertinimą pagal rezultatus, kaitumą, 
kaip atskleidžia kokybinio interviu duomenys, buvo labai rezer-
vuoti241. Matyt, dėl to VRM ministras kritiškai reagavo į pasyvų 
oportunizmą bei siūlymus neįgyvendinti radikalios reformos, o tik 
atlikti kai kuriuos nedidelius sistemos pataisymus242. Juolab, kad 
buvo ir objektyvių bei subjektyvių politinių interesų, susijusių su 
minėtos institucijos personalijų ir pavaldumo pertvarka.

Kita vertus, jo paties nuostatos dėl postų sistemos modelio 
bei didesnio lankstumo atleidžiant tarnautojus iš esmės atitiko 
valstybės programoje nustatytus tikslus dėl sistemos pertvarkos. 
Neaiškiai apibrėžti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) vai-
dmenys, rengiant reformą, leido perimti MPT (jos sukurtai darbo 
grupei) reformos dokumentų, grindžiančių sumanymus, ruošą. 
Svarbu pastebėti, kad sumanymų rengimo dinamiką lėmė ne tik 
institucinių ir politinių interesų sankirta, bet ir kitų reformų, susi-
jusių su strateginio planavimo, biudžeto formavimo bei institucine 
sandara, pertvarka. Vadovų rezultatų, kontraktų aspektas sėkmin-
gam pritaikymui buvo kritinis (pvz., strateginio planavimo metodi-
kos įgyvendinimui) ar netiesiogiai svarbus243. 

Pirmasis reformų dokumentas – Valstybės tarnybos tobulinimo 
koncepcija – pasirodė 2010 m. pavasarį. Jame buvo numatyti ben-
drieji valstybės tarnybos tobulinimo principai bei plėtros gairės244. 
241 Interviu, EKSP13, 2011 m. birželis.
242 Palaitis R. „Reikia ne valdyti, o tarnauti“, http://www.delfi.lt/news/daily/lithu-

ania/rpalaitis-reikia-ne-valdyti-o-tarnauti.d?id=24031168>, 2011 12 11.
243 Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolas, 2010 02 11, Nr. 63; Interviu, 

EKSP9 ir EKSP10, 2011 m. birželis.
244 Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos projektas, 2010 04 01, <http://www.lrs.lt/pls/

proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22364&p_org=18&p_fix=n&p_gov=>, 2011 05 31.
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Reformos rengėjai numatė kontraktus su vadovais, kaitumo (įveda-
mos 3 metų kadencijos ir galima rotacija) sistemos jiems įvedimą 
bei specialią atranką. Su vadovais numatyta pasirašyti susitarimus 
dėl veiklos rezultatų. Šių veiklos kontraktų turinys išskleistas tik 
bendromis gairėmis, nenumatant jo taikymo aplinkybių. Tai buvo 
aplinkybė, lėmusi audringą politikų, institucijų atstovų, akademi-
kų bei profsąjungų reakciją. Atkreipdamas dėmesį į kritiką, tarsi 
atsitraukdamas interviu kritiškai atsiliepė ir VRM ministras. Taip 
pat koncepcijos projektas aptartas Saulėlydžio komisijoje, kur su-
laukė daug pastabų245. Reaguojant į pastabas įvesti patikslinimai. 
Pastebėtina, kad po pataisymų įvesta tarnybinių susitarimų sąvo-
ka246. Rengėjai numatė, kad: „Tarnybiniai susitarimai – kasmetiniai 
tiesioginio vadovo ir pavaldinio susitarimai dėl veiklos rezultatų.“ 
Svarbu pastebėti, jog apibrėžta aukštesniojo vadovo sąvoka. Tai 
reiškė, kad kontraktai taikomi tik departamentų lygio vadovams. 
Šiuo reformų dokumentu iki 4 metų išplėsta vadovų kadencija, nu-
matant jos pratęsimą. Taip pat detaliau apibrėžtas vadovų kaitumas, 
priėmimo sąlygos ir procedūros. Faktiškai šis dokumentas numatė 
aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimą. 

Reformos rengėjai, nors ir nelengvai, įveikė pirmąjį įgyvendi-
nimo kliūčių barjerą. Numatyta, kad reformas toliau įgyvendins 
Ministro Pirmininko potvarkiu sukurta darbo grupė (Valstybės 
tarnybos tobulinimo koncepcijos koordinavimo darbo grupė, 
toliau – darbo grupė)247. Pagrindinis jos uždavinys buvo pagal 
valstybės tarnybos tobulinimo koncepciją teikti pasiūlymus bei 
koordinuoti teisės aktų rengimą. Iš esmės darbo grupė buvo įpa-
245 Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolas, 2010 02 11, Nr. 63.
246 Nutarimas dėl valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo, 

2011 05 31, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=37209&p_
query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n>, 2010 04 01.

247 LR Ministro pirmininko potvarkis dėl darbo grupės sudarymo, Nr. 262, 2011 06 13, 
<http://www.min.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=138981&Zd=IR>, 
2011 05 31.
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reigota parengti Valstybės tarnybos įstatymo papildymo projektą 
bei poįstatyminius teisės aktus, numatančius atskirų priemonių 
įgyvendinimą. Kaip atskleidžia atlikti interviu, ši darbo grupė dir-
bo pasitelkdama VRM specialistus (jie ir parengė galutinį įstaty-
mo projekto tekstą) bei išorinius ekspertus248. Vis dėlto perkelti 
sistemos modernizacijos pricipus ir modelį į instrumentinį lygį 
nebuvo paprasta dėl sunkumų, apibrėžiant kontraktų turinį, ka-
dencijų terminus ir pan. Darbo grupė sulaukė pastabų, siūlymų iš 
suinteresuotų institucijų249. 

Pasirodžiusiame reformų dokumente sumanymai dėl veiklos 
kontraktų buvo gerokai išskleisti250. Pirmiausia numatyta, kad bus 
sudaromos dviejų tipų tarnybinės sutartys: 1) t. y. tarp vadovų ir 
tarnautojų (tarnybinės sutartys) bei 2) tarp aukštesniųjų vadovų ir 
įgaliotų asmenų (tarnybiniai susitarimai). Turinio aspektu detaliau 
apibrėžtos pirmosios, numatant susitarimus dėl pareigų, tarnybos 
apmokėjimo sąlygų. Kritiškai galima vertinti, kadangi derėjimąsi 
dėl sutartų sąlygų pagal kategorijas sumažino to paties įstatymo 
normos. Be to, sutarties sąvoka eksplikavo pernelyg griežtus įsipa-
reigojimus, kartu nenumatydama dėl ko bus tariamasi, – veiklos 
tikslų ar rezultatų. Neapibrėžti liko ir sutarčių terminai. 

Iš naujo svarstant vadovų kontraktų klausimą, galima pastebė-
ti, kad šių susitarimų turinys ir jų sudarymo, priežiūros valdymas 
buvo neišbaigtas. Projekto rengėjai numatė, kad tarnybinių susi-
tarimų turinį turės apibrėžti Vyriausybė. Ši norma turėjo įtvirtinti 
lankstesnį sutartinių santykių reguliavimą bei greitesnį reagavimą į 
neveiksmingus reformos instrumentus. Liko neišspręstų klausimų 
dėl sutarčių sudarymo bei kaitumo procedūrų realizavimo (pvz.: į 

248 Interviu, EKSP14, 2011 m. kovas; Interviu, EKSP7, 2011 m. kovas.
249 Interviu, EKSP7, 2011 m. kovas.
250 „Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas“, įstaty-

mo projektas, nr. 10-4358-01, 2010 10 27, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=59292&p_fix=y&p_gov=n>, 2014 06 23.
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įstatymo projektą neperkeltas sumanymas steigti Valstybės tarny-
bos valdymo komisiją, kuri koordinuotų aukštesniųjų vadovų at-
ranką, veiklos vertinimo priežiūrą, siūlymai dėl išmokų už veiklos 
rezultatus, kontraktų vykdymo priežiūra). Kaip jau minėta anks-
čiau, tokių priežiūros institucijų sukūrimas sumažintų politizacijos, 
favoritizmo grėsmes bei užtikrintų aukštesniosios valstybės tarny-
bos veiksmingumą.

Šie neišbaigtumai pristabdė reformos dokumentų rengimą, ka-
dangi sulaukta kritiškų pastabų iš Saulėlydžio komisijos narių bei 
MPT251. Reformos konsultantai ir koordinatoriai siūlė grįžti prie dis-
kusijų dėl techninių klausimų bei atsižvelgti į tai, kad netobulas įsta-
tymo projektas susilauks kritikos Seime. Vis tik reforma visiškai ne-
sustojo. 2010 m. rudenį keitėsi jos įgyvendinimo būdas. Vyriausybė 
nusprendė ne spartinti naujo įstatymo projekto rengimą, o atlikti 
sistemos patobulinimus. Tam parengti vyriausybės nutarimai, ku-
riais remiantis pertvarkytas tarnautojų vertinimas, priėmimas, kva-
lifikacinių klasių suteikimas. Patobulintos vertinimo sistemos sukū-
rimas tapo ir savotišku planuojamos kontraktų sistemos išbandymu, 
kuris buvo susijęs su tarnybinės veiklos rezultatų apibrėžimu ir jų 
įgyvendinimo vertinimu252. Tai buvo savotiškas lakmuso popierė-
lis, išryškinęs nuostatas vieno iš reformų instrumento atžvilgiu253. 
Kartu išryškėję praktinių rezultatų sunkumai parodė, kad nebus len-
gva žengti kitą žingsnį tarnybinių kontraktų link. 

251 Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolas, 2010 11 25, Nr. 63-23; Dėl 
valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įsta-
tymų projektų, 2010 11 16, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=62059&p_fix=y&p_gov=n> 2010 11 16.

252 LRV nutarimas dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir vals-
tybės tarnautojų vertinimo tvarkos bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 
vertinimo kriterijų, 2010 12 29, Nr. 909.

253 Interviu, EKSP14, 2011 m. kovas; interviu, EKSP6, 2011 m. kovas; interviu, 
EKSP11, 2011 m. gegužė.
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2011 m. pradžioje buvo pateiktas naujas Valstybės tarnybos įsta-
tymo projektas. Jame atitolta nuo kontraktų detalizavimo, tačiau 
neatsisakyta sukurti aukštesniąją valstybės tarnybą. Pastebėta, kad 
įstatymo projekte nenumatytos vadovo priėmimo pagal terminuotą 
sutartį sąlygos (numatyta 4 metų kadencija bei galimas jos pratęsi-
mas dar 4 metams). Tiesa, projekto rengėjai numatė, kad sutartiniai 
dalykai bus reguliuojami Vyriausybės nutarimais. Šis įstatymas su 
nedideliais patobulinimais pateiktas Seimo komitetams svarstyti. 

Atsakingų Seimo komitetų požiūris į pateiktą pasiūlymą nebu-
vo vienareikšmis, dažnai skeptiškas254. Viešas nepritarimas nebuvo 
skelbiamas, bet aiškiai išreikštas neoficialiais kanalais. Tad reformos 
dokumentų rengimas ilgam užstrigo. Šis neperžengiamas slenkstis 
vertė reformos rengėjus imtis alternatyvių su tuo susijusių doku-
mentų „prastūmimo“ būdų. Pirmiausia interesus dėl reformos ins-
trumentų pradėta efektyviau derinti su reikšmingais Seimo komi-
tetais. Tam 2011 m. gegužės mėn. viduryje parengtas aiškinamojo 
pobūdžio dokumentas – „Valstybės tarnybos tobulinimo gairės“255. 
Jame visapusiškai aptartos tiek valstybės, tiek statutinės tarnybos 
reformos siekiai bei įgyvendinimo kryptys. Šis komunikacinio po-
būdžio dokumentas nepraplėtė to, kas buvo teikiama paskutiniame 
reformų dokumente. Jame nebuvo reglamentuoti kontraktai bei 
veiklos rezultatų fiksavimas. 

Kita vertus, XV vyriausybė, vadovaujama A. Kubiliaus, daliai 
viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo įstaigų vadovų įvedė 
kadencijas256. Ši iniciatyva buvo tęsiama XVI vyriausybės (vado-
vaujant A. Butkevičiui) kadencijas numatant kultūros srities įstaigų 
vadovams (žr. 1 lentelę). 

254 Interviu, KANC9, 2011 m. birželis; interviu, EKSP6, 2011 m. kovas; interviu, 
EKSP13, 2011 m. birželis.

255 Valstybės tarnybos (įskaitant statutinę valstybės tarnybą) tobulinimo gairės, Mi-
nistro pirmininko tarnyba, 2011 05 20.

256 2014 m. kadencijos baigėsi maždaug 70 vadovų. 
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1 lentelė. Kadencijos LR viešojo sektoriaus vadovams

Įstaigų grupės Įvesta

Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovams (nuo 
2010 m. liepos 1 d.) taikoma 4 metų kadencija

2010 m. liepos 1 d.

Vyriausybės atstovai skiriami ketverių metų kadencijai (pasi-
baigus kadencijai skelbiamas viešas konkursas)

2012 m. liepos 1 d.

Penkerių metų kadencijai bus skiriami visi didesnių Lietuvos 
nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biu-
džetinių ir viešųjų įstaigų vadovai (jeigu įstaigoje yra daugiau 
negu 10 darbuotojų)

2012 m. liepos 1 d.

Dalis statutinių įstaigų vadovų skiriami penkerių arba ketverių 
metų kadencijai

2011–2012 m.

Muziejų, bibliotekų, teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams 
taikoma penkerių metų kadencija. Kadencijų skaičius neribo-
jamas

2013 m.

Sudaryta remiantis „Viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių vadovų valdymo principų apž-
valga“ Valstybės valdymo tobulinimo komisija, Vilnius, 2012, <http://lrv.lt/bylos/veikla/
komisijos/saulelydzio/vie%C5%A1ojo%20sektoriaus%20%C4%AFstaig%C5%B3%20
vadov%C5%B3%20principai.pdf>; LR Bibliotekų įstatymas, 2013 12 23, Nr. I-920; LR 
Muziejų įstatymas, 2013 12 23, Nr. I-930. 

Šie duomenys rodo, kad mažiau radikalus negu kontraktų re-
formos instrumentas sėkmingai pradėtas įgyvendinti ir netgi tapo 
2013 m. pradėtos kurti aukštesniosios valstybės tarnybos pagrindu. 
Akivaizdu, kad kadencijoms buvo pritarta, tad laipsniškas jų įvedi-
mas viešojo sektoriaus vadovams nesulaukė jokio pasipriešinimo.

 
Tarnautojų atsakas į valstybės tarnybos reformą

Dauguma šiuolaikinių tyrinėjimų, nagrinėjančių reformas, di-
desnį dėmesį teikia politikų, kaip užsakovų (principalų) ar adminis-
tracinio elito, o ne tarnautojų, kaip agentų (vykdytojų), nuomonėms 
tirti257. Aišku, negalima teigti, kad daugumos sistemos darbuotojų 

257 Huber J. D, Shipan Ch. R., Deliberate Discretion? The Institutional Founda-
tions of Bureaucratic Autonomy, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, p. 17–24.
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nuostatos nėra reikšmingos, rengiant ir įgyvendinant pokyčius Vis 
dėlto reformų tyrimuose tai tampa periferine problematika. 

Šiame skyriuje remtasi pagrindine prielaida, kad vadybinės re-
formos instrumentai, svarbiausia – veiklos kontraktai (tarnybinės 
sutartys) lemia neigiamas tarnautojų nuostatas, kadangi riboja jų 
karjeros galimybes bei mažina garantijas. Taip pat tokios pertvar-
kos kritiškai veikia tarnautojų autonomiją, elgsenos modelius bei 
ilgalaikį pasitenkinimą vaidmenimis. Dėl to tarnautojai gali užimti 
pasyvias laikysenas, siekti nusišalinimo ar tapti oportunistais258.

Pirminė hipotezė buvo susijusi su tuo, kad neigiamas refor-
mos nuostatos priklauso nuo amžiaus bei tarnybos laiko. Jaunesni, 
neseniai į valstybės tarnybą priimti tarnautojai mažiau oponuo-
ja tarnybiniams kontraktams, kaip radikaliausiai reformos prie-
monei. Tokias nuostatas pagrindžia asmeninės patirtys, neprisi-
rišimas prie sistemos ar nusistovėjusių institucinių kultūrų. Tuo 
tarpu ilgesnį laiką išdirbusiųjų nuostatos yra neigiamos, kadangi 
kontraktų, kaip reformos priemonės, įgyvendinimas yra grėsmin-
gas jų galimai karjerai. 

Kiekybinio tyrimo duomenys ir metodai

Šiame skyriuje analizuojami 400 tarnautojų požiūriai (duome-
nys surinkti 2011 m., vykdant apklausą internetu ir (arba) telefo-
nu). Tyrimo projekto imtis (1 000 tarnautojų) sudaryta remiantis 
VTD259 interneto puslapyje esančia tarnautojų telefonų knyga, ku-
rioje nurodyti 48 444 tarnautojai. Tyrimo imtis sudaryta atsitikti-
nės atrankos būdu. Atsakymų dažnumas siekė 40 proc.

258 Christensen T., Laergreid P., “Administrative Reform Policy: The Challenges of 
Turning Symbols into Practice” Public Orgaization Review: A Global Journal 
3 (27), 2003, p. 8.

259 Ši institucija administruoja Lietuvos Respublikos valstybinį Valstybės tarnautojų 
registrą. 
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2 lentelė. Pagrindinių kintamųjų aprašomoji statistika

N Min. Maks.
Vidur-
kis

Standar-
tinis
nuokrypis

Remia šiuo metu vykdomą VT 
reformą 398 1 5 2,6 0,9

VT būtų reikšmingas vadovavimo 
tobulinimas, remiantis verslo 
sektoriaus modeliais 396 1 5 3,3 1,2

VT būtų reikšmingas vadovų ka-
dencijos ir rotacijos nustatymas 396 1 5 3 1,3

Valstybės tarnyboje būtų reikš-
mingas terminuotų kontraktų 
vadovams taikymas 396 1 5 2,9 1,3

VT būtų reikšmingas specialiai re-
glamentuojamas vadovų veiklos 
vertinimas 396 1 5 3,4 1,2

VT būtų reikšmingas aukštesnio-
sios valstybės tarnybos sukūrimas 396 1 5 2,5 1,3

Klausimai susiję su požiūrio į reformą raiška, radikaliausiais jos 
turinio elementais, kontraktais, kaitos elementais. Taip pat anali-
zuoti požiūriai į aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimą, vado-
vų vertinimą. Klausimyne būta ir tipinių socialinių-demografinių 
klausimų. 1 lentelėje pateikta pagrindinių kintamųjų aprašomoji 
statistika. 

Duomenų analizė

Atliktos apklausos duomenys rodo (žr. 3 lentelę), kad tarnau-
tojų požiūriai į rengiamą ir (arba) vykdomą reformą yra sąlyginai 
teigiami (teigiamos nuostatas sudaro 54 proc.). Tiesa, trečdalis res-
pondentų nėra aiškiai apsisprendę dėl šios reformos vertinimo. Tai 
akivaizdu palyginus šiuo rezultatus su Jan-Hinriko Meyer-Sahlingo 
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bei Vitalio Nakrošiaus 2008 m. atliktos apklausos duomenimis. 
Prieš trejus metus pritariančių reformai buvo 45 proc.260. Tuo tarpu 
jai nepritarė tik 4 procentai.

3 lentelė. Požiūriai į šiuo metu vykdomą reformą

Dažnis Procentai

Visiškai sutinku 26 6,5

Iš dalies sutinku 190 47,7

Nei sutinku, nei nesutinku 131 32,9

Nesutinku 38 9,5

Visiškai nesutinku 13 3,3

N 398 100,0

Nagrinėjant gautus rezultatus kyla klausimus, kodėl taip kar-
dinaliai pasikeitė tarnautojų požiūriai. Be abejo, krizės laikotarpiu 
priimti politiniai sprendimai, įgyvendintos reformos (pirmiausia 
tarnautojų skaičiaus mažinimo) sumažino pasitikėjimą vyriausy-
be. Dar 2009 m. visuomenės pasitikėjimas vyriausybe buvo smu-
kęs iki 15 proc. (2006 m. jis siekė 21 proc., 2008 m. – 17 proc.)261. 
Šis rodiklis atspindėjo visuomenės nuostatas, kurios, matyt, lėmė 
tarnautojų požiūrį. Kita vertus, 2009–2010 m. reformų pasekmės 
(atleidimai, sumažėjęs darbo užmokestis, netikrumas dėl darbo 
vietos, padidėjęs darbo krūvis ir t. t.) betarpiškai darė įtaką jų nuos-
tatų kaitai. Tai atskleidžia 2009 m. VTD atlikta apklausa, kurios re-
zultatai rodo, kad tarnautojų motyvacija sumažėjo beveik perpus 
(lyginta su ikikriziniais metais) dėl finansinio atlygio sumažėjimo, 

260 Meyer-Sahling J. H., Nakrošis V., Modernising the Lithuanian Civil Service (Re-
port Paper), 2009, Vilnius University, The University of Nottingham, p. 11. 

261 Standartinis Eurobarometras 72, Šalies ataskaita, Lietuva. Šį tyrimą užsakė ir ko-
ordinavo Komunikacijos generalinis direktoratas (Ruduo 2009). Ataskaitą paren-
gė Mindaugas Degutis, <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/
eb72_lt_lt_nat.pdf>, 2011 08 12.
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padidėjusios įtampos darbe, visuomenėje vyraujančių pesimistinių 
nuostatų, vertinant esamą situaciją262. Kokybinio tyrimo duome-
nys rodo, kad neigiamas nuostatas formavo ir pirmasis reformų 
instrumentas – tarnautojų vertinimas pagal rezultatus263. Vis tik 
subjektyvių patirčių sureikšminimas, atrodo, kiek susiaurina atsa-
kymų paiešką.

Aiškinantis tarnautojų požiūrių paradoksus

Tyrimo rezultatai apie tarnautojų požiūrį į reformą pateikia dė-
lionę, kuriai yra keli galimi atsakymai. Pirma, tarnautojų nuostatas 
lemia kitoks reformos tikslų įsivaizdavimas. Pavyzdžiui, populia-
rios, bent jau akademinėje kalbėsenoje, šiuo metu dalyvaujančio 
valdymo koncepcijos idėjos. Vis dėlto apklausos rezultatai rodo, 
kad tokia prielaida nepasitvirtino. Kai tarnautojų buvo klausiama, 
ar valstybės tarnybą reikia toliau reformuoti, nes ji atitrūkusi nuo 
visuomenės ir neatitinka jos poreikių, jie atsakė beveik taip pat, 
kaip ir į klausimą apie dabar vykdomas reformas (tarp šių kinta-
mųjų nustatyta teigiama vidutinio stiprumo koreliacija, Pirsono 
koeficientas = 0,424, P < 0,001). Vertinant santykinai galima pa-
stebėti, kad 7,2 proc. daugiau respondentų pasisakė už reformas, 
orientuotas į dalyvaujantį valdymą. Vis tik skirtumai tarp neigiamų 
vertinimų nebuvo tokie ženklūs. 

Kitas aiškinimas gali būti susijęs su tuo, kad tarnautojai yra ne-
patenkinti veikiančia valstybės tarnybos sistema ir pakankamai pa-
lankiai vertina siūlomą reformą ar bent jau jos tikslus ir kai kuriuos 
elementus. Kaip pastebėjo vienas tyrimo dalyvis: „Reformos tiks-
lai yra gražūs ir priimtini, tik velnias kartais slypi detalėse.“ Taigi 
262 Valstybės tarnautojų motyvavimo galimybių sunkmečio laikotarpiu tyrimo re-

zultatai, 2009 m. VTD prie VRM, <http://www.vtd.lt/index.php?784584118>, 
2011 02 13.

263 Interviu, EKSP14, 2011 m. kovas; interviu, EKSP13, 2011 m. birželis; interviu, 
EKSP6, 2011 m. kovas; interviu, EKSP15, 2011 m. gegužė.
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pabandyta įvertinti sąryšį tarp reformos vertinimo bei vadybinių 
kintamųjų (vadovų kontraktai, kaitumas, veiklos vertinimas, aukš-
tesniosios valstybės tarnybos sukūrimas). Tarp šių kintamųjų sta-
tistinė koreliacija nefiksuota. Tiesa, požiūriai į šiuo metu vykdomą 
reformą bei aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimą pasitvirti-
no. Vis dėlto pati koreliacija nėra labai žymi (Pirsono koeficientas = 

–0,305, P < 0,001). Aišku, aukštesniosios valstybės tarnybos sukū-
rimą nepalankiai įvertino net 51,3 proc. apklaustųjų. Tam tikro eli-
tarinio darinio sukūrimas didesnės dalies respondentų įvertintas 
kaip galimai nereikšmingas elementas. Tuo tarpu į kitas vadovų 
lygmens sistemos priemones žvelgta palankiau (žr. 4 lentelę). 

4 lentelė. Vadovų lygmens sistemos tobulinimo priemonių vertinimas 
(procentai)

Palankiai Neutraliai
Nepa-
lankiai Iš viso

Vadovavimo tobulinimas, remiantis 
verslo sektoriaus moduliu

49,7 27,3 23 100,0

Vadovų kaitumas 39,6 24 36,4 100,0

Terminuotų kontraktų vadovams 
taikymas

34,1 24,5 41,4 100,0

Specialiai reglamentuojamas vado-
vų veiklos vertinimas

50,8 28,3 21 100,0

Aukštesniosios valstybės tarnybos 
sukūrimas

22,2 26,5 51,3 100,0

Pastebėtina, kad respondentai išskirtinai palankiai įvertino 
verslo sektoriaus modelių adaptavimą (žr. 4 lentelę). Tai lėmė neiš-
skleista verslo modelių sąvokos reikšmė. Šiuo klausimu siekta išsi-
aiškinti normatyvinį požiūrį į verslo principų, filosofijos, o kartu ir 
nekonkrečių tobulinimo priemonių taikymą. Gauti duomenys rodo 
tam tikrą NVV doktrinos populiarumą tarnautojų galvosenose. 
Galimas orientacijas patvirtina ir mokslininkų Eglės Butkevičienės, 
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Eglės Vaidelytės bei Giedrius Žvaliausko apklausa, atlikta 2008 m., 
kurios metu nustatyta, kad svarbiausios idėjos siejamos su pasie-
kimais, universalumu bei savikliova264. Tai patvirtina ir Jolantos 
Palidauskaitės tarnautojų motyvacijos tyrimas, kuriame per dide-
lis biurokratizmas suprantamas kaip demotyvuojantis veiksnys265. 
Taip pat reiktų pastebėti, kad respondentai, atstovaujantys savival-
dybėms, palyginus su dirbančiais ministerijose ir joms pavaldžio-
se įstaigose kiek palankiau vertino vadybinių metodų taikymą. Tai 
lėmė ne tik normatyvinis aspektas. Pakankamai nemažai jų palan-
kiai vertino ir vadybinio pobūdžio reformos priemones. Pavyzdžiui, 
teigiamai žvelgė į vadovų veiklos vertinimą266. 

Taip pat santykinai palankiai respondentų buvo įvertinti ir ter-
minuoti kontraktai bei vadovų kaitumas (žr. 3 lentelę). Pastebėtina, 
kad kaitumas bei kontraktai respondentų vertinti kaip vientisas 
elementas (Kendalo koeficientas tau_b = 0,619, P < 0,001), neda-
rant tarp jų didelių skirtumų. Visus šiuos vertinimus galėjo lemti 
vadovų kaip sistemos elemento disfunkcijos: didelis vadovaujančio 
personalo skaičius, politizacija, komunikacinės problemos, mažė-

264 Butkevičienė E., Vaidelytė E., Žvaliauskas G., „Lyderystės raiška Lietuvos valsty-
bės tarnyboje“, Viešoji politika ir administravimas 27, 2009, p. 40.

265 Palidauskaitė J., Segalovičienė I., „Valstybės tarnautojų motyvacijos profilis Lietu-
voje: empirinio tyrimo rezultatų analizė“, Organizacijų vadyba: sisteminiai tyri-
mai 47, 2008, p. 80. 

266 Šis vertinimas buvo beveik du kartus palankesnis už požiūrį į kasmetinį vertini-
mą, kuris 2010 m. pabaigoje patobulintas įvedus veiklos uždavinių formulavimą 
ir jų pasiekimo vertinimą. Tik 27,5 proc. respondentų teigiamai atsakė į klausimą, 
kad įvestas kasmetinis veiklos uždavinių formulavimas ir jų pasiekimo vertini-
mas pagerins tarnybinės veiklos kokybę. Tiesa, atsakomybės bei veiklos tikslų 
įvedimo naudingumas respondentų įvertintas palankiau. 36,9 proc. pastebėjo, 
kad ši priemonė bus naudinga įvedant aiškesnę atsakomybę. Panašiu santykiu 
atsakyta ir apie skaidresnių veiklos tikslų vedimą. Kodėl svarbus šis palyginimas? 
Kasmetinio tarnautojo vertinimai buvo tas lakmuso popierėlis, kuris parodė po-
žiūrį į išbandytą priemonę. Tik daliai respondentų ji atrodė naudinga. Toks mąs-
tymas remiasi asmenine patirtimi. Tuo tarpu nuostatos apie vadovų vertinimo 
reikšmingumą sistemos tobulinime yra įsivaizduojama priemonė. 
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janti atsakomybė sprendimų priėmime, per didelis žinybiškumas 
ir t. t.267. Kita vertus, reiktų atsižvelgti į tai, kad dauguma respon-
dentų, pagal einamas pareigas buvo specialistai (iš viso 86 proc.), o 
nuomonę išreiškusių vadovų skaičius buvo nedidelis. 

Gauti rezultatai rodo, kad apklausos dalyviai gana palankiai ver-
tina vadybines reformas. Taigi prielaida apie galimas akivaizdžiai 
neigiamas nuostatas nepasitvirtino. Šioje vietoje galima klausti, kas, 
kokie motyvai galėjo padaryti įtaką tokioms nuomonėms. Atrodo, 
kad jas nulėmė konteksto veiksniai. Pavyzdžiui, ženkliai sumažė-
jęs pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis. 2006 m. 
institucijomis pasitikėjo 48 proc. Lietuvos gyventojų, tuo tarpu 
2009 m. bei 2010 m. – tik 46 proc.268. Pastarųjų metų reformų ty-
rimai atskleidžia, kad mažėjantis pasitikėjimas valstybės tarnyba ir 
reformomis tampa spaudimo priemone, kuri sukelia tarnautojams 
emocinį nerimą, verčia ieškoti išeičių269. Kartu neigiamas piliečių 
požiūris skatina tarnautojus ieškoti išeičių, galvoti apie pokyčius 
bei galimas pertvarkas. Vadybinės idėjos čia tampa bene vieninteliu 
pasirinkimu, kadangi alternatyvų nėra. Tuo tarpu NVV doktrina 
dominuoja Lietuvos praktikų diskursuose jau maždaug dešimtmetį. 
Kaip pastebi Timotis Beslis biurokratai yra orientuoti į tam tikros 
savo misijos supratimą270. Tad reformas jie gali vertinti pagal tai, 
kiek jos teigiamai arba neigiamai veikia jų išankstinį suvokimą. 

267 LR Valstybinio audito ataskaita: Statutinės vidaus tarnybos valdymas., 
Nr.VA-P-40-3-2, 2011 02 09, p. 16–18; Meyer-Sahling J. H., Nakrošis V., Mo-
dernising the Lithuanian Civil Service (Report Paper), 2009, Vilnius University, 
The University of Nottingham, p. 18–20.

268 Lietuvos gyventojų apklausos apie pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių instituci-
jomis ir įstaigomis 2006–2010 m., <http://www.vakokybe.lt/index.php?id=307>, 
2011 12 21. 

269 Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analysis-
New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, New York: 
Oxford University Press, 2011, p. 146.

270 Besley T., Principled Agents?: The Political Economy of Good Government, Ox-
ford: Oxford University Press, 2007, p. 132.



130 VALSTYBĖS TARNYBOS SISTEMOS TOBULINIMAS LIETUVOJE: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai

Šie paaiškinimai pateikia alternatyvų interpretacijai, bet pasi-
rinktoje dėlionėje vis trūksta kelių detalių. Gilinantis į tarnautojų 
nuomones reikia grįžti prie anksčiau apsibrėžtos hipotezės. Taigi, 
kiek požiūriai į kontraktus (priklausomas kintamasis) yra paveikti 
amžiaus ir tarnybos laiko (nepriklausomi kintamieji)? Apklausos 
duomenų analizė rodo, kad tiesioginės priklausomybės tarp am-
žiaus grupių bei požiūrio į kontraktus nėra (žr. 5 lentelę). Nedidelio 
stiprumo statistiškai reikšmingus sąryšius galima matyti tarp pri-
klausymo tam tikrai amžiaus grupei ir požiūrių į vadovavimo kai-
tumą bei vadovavimo tobulinimą, remiantis verslo sektoriaus mo-
deliais. 

5 lentelė. Požiūriai į kontraktus ir kitas vadybines priemones (Pirsono ko-
reliacijos koeficientai)

 Amžius Darbo stažas

Vadovavimo tobulinimas, remiantis verslo 
sektoriaus modeliais

–,175** –,265**

Vadovų kaitumas –,133** –,142**

Terminuotų kontraktų vadovams taikymas –,028 –,141**

Aukštesniosios valstybės tarnybos sukūri-
mas

–,028 –,177**

N. 396, **. Koreliacija yra reikšminga 0,01 lygmenyje. 
 

Priklausomybė yra tik tarp darbo stažo ir požiūrio į tarnybines 
sutartis kintamųjų. Tiesa, statistinis sąryšis tarp kintamųjų nėra 
labai stiprus. Aiškinantis požiūrius lemiančius veiksnius, galima 
pastebėti, kad apklausos dalyviai, išdirbę valstybės tarnyboje santy-
kinai trumpą laiką (iki 10 metų), kelis kartus palankiau vertina re-
formos priemonę negu sistemoje dirbę ilgiau (11 ir daugiau metų).
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6 lentelė. Tarnautojų požiūriai į kontraktų taikymą

Darbo stažas

iki 5 m. 6–10 m. 11–15 m. 16–20 m.
daugiau 
nei 20 m. Iš viso

Visiškai nereikšminga 13 12 15 17 22 79

16,5 % 15,2 % 19,0 % 21,5 % 27,8 % 100,0 %

Labiau nereikšminga, 
nei reikšminga

12 23 25 11 14 85

14,1 % 27,1 % 29,4 % 12,9 % 16,5 % 100,0 %

Nei reikšminga, nei 
nereikšminga

26 18 18 15 20 97

26,8 % 18,6 % 18,6 % 15,5 % 20,6 % 100,0 %

Labiau reikšminga, 
nei nereikšminga

20 28 19 7 7 81

24,7 % 34,6 % 23,5 % 8,6 % 8,6 % 100,0 %

Labai reikšminga 15 11 7 7 14 54

27,8 % 20,4 % 13,0 % 13,0 % 25,9 % 100,0 %

Toks nuomonių pasiskirstymas aiškinamas keliais dalykais. 
Pirmiausia, ilgiau išdirbusiems tarnautojams gali atrodyti, kad 
kontraktų vadovams pritaikymas potencialiai ribos jų karjeros ga-
limybes bei patekimą į kuriamą aukštesniąją valstybės tarnybą. Tai 
patvirtina ir tai, kad nuomonės apie kontraktus, vadovų kaitumą ir 
aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimą beveik sutampa (žr. 2 
ir 5 lenteles). Antra, neilgą laiką valstybės tarnyboje išdirbę tarnau-
tojai gali tikėtis, kad kontraktų ir kitų vadybinių priemonių įvedi-
mas pagreitins jų prisitaikymą sistemoje. 

Nustatyti sąryšiai parodo, kad tarnautojų požiūrį dėl vadovų 
kontraktų įvedimo lemia ne tik galimas priešinimasis nepalan-
kioms reformoms, bet ir sistemoje išdirbtas laikas bei priklausomy-
bė jai. Vis dėlto analizei apibendrinti trūksta paskutinio elemento. 
Išties nelabai aiškios giluminės priežastys, paveikusios tarnautojų 
nuostatas. Jas galima pabandyti rekonstruoti remiantis kokybinio 
tyrimo duomenimis. 
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„Geras sumanymas, bet velnias slypi detalėse“

Nagrinėjant individualių interviu duomenis galima pastebė-
ti, kad tarnautojų ir aukštųjų pareigūnų nuomonės į reiškinį nėra 
vienareikšmės. Dalis respondentų palaikė kontraktų, kaitumo bei 
aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimą, darydami išlygas dėl 
kai kurių turinio detalių. Kita apklaustųjų grupė abejojo siūlomų 
radikalių reformos elementų priimtinumu, reikalingumu, išbaigtu-
mu bei galimomis įgyvendinimo kliūtimis. Tiesa, kritiškai prieš šios 
reformos turinį nusiteikę respondentai dažniausiai teikdavo išim-
čių aukštesniosios valstybės tarnybos sistemos atžvilgiu. Priešiškai 
nusiteikusieji rėmėsi begale argumentų. Pirmiausia, jie aiškino, kad 
kontraktai neatitinka dar neseniai sukurtos sistemos kriterijų. Taip 
pat argumentavo reformos priemonės galimu politizavimu, aiškino, 
kad jie prieštarauja galiojančioms viešosios teisės normoms bei kal-
bėjo apie praktinio pritaikymo sunkumus. Vienas iš respondentų 
savo nuomonę išdėstė taip: 

Kontraktai, galbūt? Priklauso nuo kultūros [...]. Sutartys su va
dovais būtų pakankamai veiksmingos, jeigu būtų profesionaliai ir 
aiškiai užfiksuoti rezultatai [..]. Iš kitos pusės, pastebiu, kad kontrak
tinė tarnyba taikoma tose šalyse, kur yra plati darbo rinka. Ypač tai 
tinkama projektų vadybai, mat kai vienas projektas pasibaigė, tu eini 
kitur. Didelėse valstybės yra daug pasirinkimo galimybių. Tuo tarpu 
Lietuvoje, kai tu esi tam tikros srities specialistas ir turi įsigilinti į 
sritį, galimybės yra pakankamai apribotos. [...] Tad balansą reikia 
išlaikyti, net atsiradus sunkumam VT turi pasižymėti stabilumu. Juk 
žmogus tam tikru laikotarpiu aukojasi dėl VT, o esant sunkmečiui ir 
valstybė turi sudėlioti tam tikrus svarbius dalykus.271 

Nagrinėjant šį interviu fragmentą galima pastebėti dviprasmiš-
ką, o kartu simptomatišką požiūrį. Respondentas atkreipia dėmesį, 
kad priemonė priimtina. Toliau jis aiškina apie galimas sėkmingo 

271 Interviu, PERS8, 2011 m. birželis.
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adaptavimo pasekmes. Kontraktų pritaikymo veiksmingumas sieja-
mas su kultūra, vadovų mobilumu darbo rinkoje, kontraktų turiniu 
ir reformos laiku. Pastebėtina, kad interviu dalyvis pats būdamas 
agentūros teritorinio padalinio vadovu savaip supranta kontraktus 
valstybės tarnyboje (interviu duomenys rodo, kad su reformos tu-
riniu buvo susipažinęs). Jis šią priemonę sieja tik su veiklos specia-
lizavimu (pasisako už specialistus vadovus, o ne generalistus) bei 
galimu labai aiškiu rezultatų apibrėžimu. Išties tai – svarbus ele-
mentas. Vis dėlto vakarietiškose valstybės tarnybos sistemose vei-
klos susitarimų tikslai apibrėžiami lanksčiai, atsižvelgiant į vadovo 
pareigybės specifiką. Apskritai gilinimasis į detales parodo, kad res-
pondentai būdavo labai atsargūs dėl įgyvendinimo veiksmingumo. 
Kaip interviu sakė vienas dalyvis: „Geras sumanymas, bet velnias 
slypi detalėse.“272

Šios detalės, ministerijose dirbančių teisininkų nuomone, slypi 
galiojančių teisinių pagrindų bazėje. Jie pastebi: „Ką tu gali susi-
tarti. Juk įstatyme viskas numatyta...“273 Taip pat teigia: „Praktiškai 
viskas yra apibrėžiama teisės aktais. Nėra dėl ko tartis tarnybinėje 
sutartyje.“274 Pabrėžiama, kad ši reformos priemonė yra perteklinė, 
o jos taikymas eventualiai gali privesti prie nesėkmės. Minėti res-
pondentai tiesiogiai prisidėjo prie reformos dokumentų rengimo. 
Jų neigiamos nuostatos akivaizdžios kai kuriuose interviu: 

Taip pirmajame (kalbama apie pirmąjį projektą) buvo tarnybinės 
sutartys, po to, kadangi buvo, mes visą laiką mykėm, kad ta sutartis 
netenka prasmės, nes įstatymas viską nustato. Nes nėra ką ten susi
tarti. Ta prasme reikia perrašyti įstatymą? Tada gaunasi biurokra
tizmas. Bet jeigu kalbėti ne apie tą tarnybinę sutartį, bet kalbėti apie 
susitarimą dėl užduočių, tai lai tai būna. Nemanau, kad maišo.275

272 Interviu, PERS4, 2011 m. birželis.
273 Interviu, PERS2, 2011 m. liepa.
274 Interviu, EKSP11, 2011 m. gegužė.
275 Interviu, PERS2, 2011 m. liepa.
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Kita vertus, ši nuomonė parodo, kad teisininkai interviu dalyviai 
neigiamai vertino sumanymus įvesti griežto reguliavimo sutartis, tuo 
tarpu tarnybiniams susitarimams jie neprieštaravo. Šia prasme tai 
gana racionalios rekomendacijos, galinčios padėti teisininkams ne-
pakliūti į nesėkmingų reformų pinkles. Šie siūlymai kardinaliai ko-
regavo reformos įgyvendinimą. Reformos rengėjai atkreipė dėmesį, 
jog per visą jos rengimą vyko „kova“ su teisininkais dėl šios turinio. 
Pastebėtas trukdymas reformoms („Ministerijose teisininkai turėtų 
padėti diegti reformas, o jie visi trukdo“276), konfliktai, rengiant re-
formų dokumentus („Su teisininkais mes visą laiką turime problemas. 
Nes teisininkai valstybei dirba, o valstybė teisininkams“277). Atrodo, 
kad radikalesni pasiūlymai dėl sistemos pertvarkymų ir tapo interesų 
bei sumanymų kovos arenos epicentru. Tai liudija vieno iš pagrindi-
nių rengėjų nuomonė: „Vaikščiojo ministerijų departamentų grupuo-
tės, ir ne viena, primygtinai siūlydami stabdyti ar keisti reformą.“278 

Taigi administracinio elito pasipriešinimas buvo akivaizdus. 
Dažniausiai pastebima, kad protestuota prieš reformos priemones, nu-
kreiptas prieš vadovus. Galima klausti, ar priešinosi tik administracinis 
elitas ir jeigu priešinos tai, kaip ir kodėl? Atsakymas slypi interviu me-
džiagoje: nemaža dalis žemesnio lygio ministerijų tarnautojų jautriai 
sureagavo į pirmuosius reformų dokumentus. Pasak vieno iš jų: 

Reforma turėtų būti vykdoma labiau apgalvotai, neskubotai. 
Kodėl įvesta rotaciją. Niekas to nesuprato. Mane gali iškelti kur nors 
į Skuodą, o juk čia šeima, būstas nusipirktas iš paskolų. [...] Visi pa
kikeno sužinoję, o vėliau rimtai išsigando [...]. Totalus pasipriešini
mas nuvilnijo, ne tik tarp tarnautojų. Žmonės komunikuoja, žmo
nės pažįsta reikiamus pareigūnus. Vieni pažinčių turi Seime, kiti 
Prezidentūroje ir atitinkamai paveikė sprendimus.279

276 Interviu, EKSP11, 2011 m. gegužė.
277 Interviu, EKSP7, 2011 m. kovas.
278 Interviu, KANC9, 2011 m. birželis.
279 Interviu, EKSP7, 2011 m. kovas.
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Tai parodo, kad pirmosios reakcijos į reformos dokumentų pasi-
rodymą buvo lydimos emocijų. Toliau reaguota atitinkamai asme-
ninių ryšių kanalais bandant paveikti. Beje, jautriausiai sureaguota 
į siūlymus dėl rotacijų. Tuo tarpu kontraktų su vadovais aspektas 
tarnautojus jaudino kiek mažiau. Taigi, ar trūko informacijos, aiš-
kinančios reformų sumanymus? Anot Ch. Maederio, siekiant, kad 
biurokratinis aparatas nesipriešintų pertvarkai, būtina įrodyti jos 
tikslingumą280. Interviu duomenimis, reformos rengėjai suorgani-
zavo apie 70 renginių, susitikimų, diskusijų ir pan. priemonių refor-
mos klausimais281. Taip pat pakankamai plačiai apie reformas rašė 
spauda. Vis dėlto, matyt, to neužteko, siekiant sumažinti pasiprieši-
nimą. Kaip teigia Ch. Pollittas ir G. Bouckaertas, P. Windrumas bei 
Ch. Maederis, aukštesnieji valstybės tarnautojai visuomet esti susiję 
su vykdomomis pertvarkomis, o be jų paramos, t. y. viena vyriausy-
bė „iš viršaus“, sklandžiai įgyvendinti pertvarkų negali282. 

Kita vertus, kilusio tarnautojų bruzdėjimo negalima laiky-
ti kritine kliūtimi. Kaip rodo interviu duomenų analizė, su rimtu 
pasipriešinimu susidurta atsakinguose parlamento komitetuose. 
Itin aktyviai priešinosi atskiri politikai (taip pat ir vadovaujančių 
partijų), kurie buvo ankstesnės reformos kūrėjai283. Be to, 2011 m. 
keitėsi ir socialinė ekonominė aplinka: taupymas nebuvo valstybės 
tarnybos reformą stumianti jėga. Galiausiai ir apklausos duomenų 
analizė rodo, kad tarnautojai neprieštaravo reformoms, o nusistaty-
mas priešintis nebuvo „didžiausia velniška detalė“. 

280 Maeder Ch., “The Poetics of Management, and the Politics of Organiztional Cul-
tures. A Sociological view on NPM – Reform in Switzerland”, Schedler K., Proel-
ler I. (eds.), Cultural aspects of public management reform, Elsevier, 2007, p. 70.

281 Interviu, EKSP6, 2011 m. kovas.
282 Interviu, EKSP13, 2011 m. birželis.
283 Interviu, EKSP13, 2011 m. birželis; interviu, EKSP7, 2011 m. kovas; interviu, 

KANC9 ir KANC10, 2011 m. birželis.
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Apibendrinimas

Atsižvelgiant į teoriją, faktus, nuomonių analizę, galima daryti 
išvadą, kad veiklos kontraktai su vadovais kaip Lietuvoje pradėtos 
vykdyti valstybės tarnybos reformos priemonė sulaukė neviena-
reikšmių vertinimų. Pastebėta, jog sumanymai Lietuvos valstybės 
tarnyboje (vadovų lygmuo) sukurti sutartinius santykius ir kaitumą 
stabdė reformos dokumentų rengimą, įnešė įtampos ir sumaišties. 
Taigi radikalių reformų priemonių sumanytojams teko atsitraukti, 
iš esmės atsisakant sumanymų sukurti kontraktinius santykius su 
aukštesniaisiais vadovais. 

Kontraktinių santykių įvedimas, kaip rodo atlikto kokybinio ty-
rimo duomenys, lėmė valstybės tarnautojų pasipriešinimą. Kritika 
spaudoje, viešos diskusijos, tiesioginis ir netiesioginis spaudimas 
reformos rengėjams buvo akivaizdūs. Ypač jaustas spaudimas iš 
ministerijų administracinio elito bei kai kurių veikėjų (teisininkų). 
Išvada – reformatoriai neturėjo reikšmingo palaikymo tarp minis-
terijų administracinio elito. Šis veiksnys, įgyvendinant ir rengiant 
pertvarkas, laikomas kritiniu.

Kita vertus, paradoksalu tai, kad daugumos tarnautojų nuomo-
nė dėl kontraktų ir kitų vadybinių reformų priemonių įvedimo nėra 
neigiama. Apskritai, didesnė dalis palankiai vertina pertvarką. Tai 
rodo atliktos apklausos duomenys, atskleidžiantys, kad toks požiū-
ris susiformavo ir dėl tarnybos laiko. Trumpai sistemoje dirbantys 
palankiai žvelgia į sutartinių santykių įvedimą. Taip pat nepasitvir-
tino hipotezė, kad reformos vertinimus lemia amžius ir su juo susi-
jusios nuostatos. Tokie apklausos rezultatai yra paradoksalūs, mat 
nederėtų pamiršti kitų aplinkos veiksnių: reformos siekio, grįsto 
didėjančiu piliečių nepasitikėjimu valstybės tarnyba, nuo 2011 m. 
sumažėjusio ekonominės krizės spaudimo bei nesupratimo, kad 
egzistuoja alternatyvos vadybinėms reformoms.
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Remigijus Civinskas

Per paskutinį dešimtmetį daugelyje valstybių aukštesniosios valsty-
bės tarnybos (toliau – AVT) sistemos buvo reformuojamos, o Rytų 
ir Vidurio Europos šalyse naujai sukuriamos. Tai keitė ne tik šio va-
dovų korpuso sistemos elementus, jo valdymą, bet ir formavo nau-
jas tapatybes (tarnybines, asmenines, socialines) bei santykius su 
politikais. AVT sukūrimo idėjos pasiekė ir Lietuvą. 2011 m. pirmi-
nės idėjos apie aukštesnių vadovų išskyrimą sistemoje bei vadybinį 
jų įgalinimą vėliau keitėsi ir peraugo į atskiro AVT korpuso sukū-
rimo planus. 2013–2014 m. vyko aktyvus AVT reformos rengimas 
Lietuvoje. Pastebėta, kad dažnai ambicingi reformos sumanymai 
yra lydimi ne tik viešų diskusijų, kritikos, bet ir sulaukia politinio 
bei administracinio pasipriešinimo. Iš dalies tai yra dėsningas reiš-
kinys, kurį lėmė natūralus siekis išlaikyti tęstinumą, išsaugoti ins-
titucinių interesų status quo valstybės institucijų sąrangoje284. Kita 
vertus, AVT steigimui bei tolimesnėms reformoms kildavo ideolo-
ginių-politinių, vadovų priešinimosi bei kontekstinių veiksnių, ku-
rie dažnai tapdavo sunkiai peržengiamomis kliūtimis285. 
284 Bourgault J., Van Dorpe K., “Managerial reforms, Public Service Bargains and 

top civil servant identity”, International Review of Administrative Sciences 79 (1), 
2013, p. 49–52; White G., Dennison P., Farnham D., Horton S., “Public Mana-
gement Reform and Employee Voice in UK Public Services”, Steijn B., Leisink P., 
Veersma U. (eds.), Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integra-
tion and Reform, Edward Elgar, 2007, p. 211. 

285 Lavertu S., Lewis Moynihan, D., “Administrative Reform, Political Ideology, and 
Bureaucratic Effort: The Case of Performance Management in the Bush Adminis-
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Svarbu išanalizuoti šios reformos rengimo paskatas bei truk-
džius, nagrinėjant Lietuvos AVT steigimą dviem poveikių aspek-
tais: reformos rengimo veiksmingumo (kiek pasiseka įgyvendin-
ti pirminius sumanymų tikslus) bei vadovų sampratos. Vadovų 
(dalies (AVT) veikėjų) požiūris į sistemą, kaip galimos tapatybės 
pagrindą, gali paveikti vyriausybės darbotvarkę ir su ja susijusios 
sistemos kūrimą.

Konceptualus tyrimo pagrindas yra viešojo sektoriaus veiksnių 
analizė. Pirmiausia susijusių politinių-administracinių priežasti-
nių faktorių / jėgų išskyrimas bei jų poveikio reformai inicijuoti ir 
rengti analizė286. Ją papildo reformų kontekstinių faktorių nagri-
nėjimas. Tai leidžia susieti politinius-administracinius, socialinius-
ekonominius bei visuomenės poveikius į visumą. Todėl galima 
nuosekliau analizuoti reformų rengimo ir įgyvendinimo procesą287. 
Kita vertus, kontekstinė reformų teorija suteikia galią susieti makro- 
bei mikro- lygio veiksnių analizę. Šioje vietoje svarbi suinteresuotų 
veikėjų (pvz., ministrų, kitų pareigūnų), tarnautojų nuostatų, prii-
mamų sprendimų, tarpusavio santykių analizė288.

Valstybės tarnybos reformos veiksnių analizei skirta pakanka-
mai nedaug studijų, tad šioje dalyje be teorinės medžiagos, moksli-

tration”, Typescript, Ohio State University, 2013, p. 2–3; Horton S., “Participation 
and involvement of senior staff in the reform of the British civil service”, Review 
of Public Personnel Administration 1 (25), 2005, p. 56–58.

286 Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analysis – 
New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State, Oxford: Ox-
ford University Press, 2011, p. 32–37.

287 Christensen T., Lægreid P., “Contexts and administrative reforms: a transforma-
tive approach”. Pollitt, Ch. (ed.), Context in public policy and management: the 
missing link?, Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. 131–139; Ongaro E., “Explai-
ning contextual influences on the dynamics of public management reforms: ref-
lections on some ways forward”, Pollitt, Ch. (ed.), Context in public policy and 
management: the missing link?, Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. 198–201.

288 Pollitt Ch., “Second link”, Pollitt, Ch. (ed.), Context in public policy and manage-
ment: the missing link? Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. 198–201.
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nių tyrimų aptarimo bus pasirinktos analizės kategorijos, pristatyta 
atliktų tyrimų metodologija, pateiktos išvados. 

Valstybės tarnybos reformos veiksnių koncepcija

Viešojo sektoriaus reformų procesų studijose priežastinių veiks-
nių analizė užima reikšmingą vietą. Išsamiausiai šiuos veiksnius 
savo darbuose konceptualizavo G. Bouckaertas bei Ch. Pollittas, 
naudodami socialinių-ekonominių bei politinės sistemos jėgų ka-
tegorijas289. Šias kategorijas jie sėkmingai išskleidė keliose lygina-
mosiose reformų studijose. Kita vertus, jų poveikis buvo ne kartą 
analizuotas atvejų ar siauresnėse lyginamosiose studijose290. Šiuose 
darbuose į veiksnių analizę dažnai žvelgiama iš funkcinės, instituci-
onalizmo, kontekstualumo koncepcijos ar istoristinės perspektyvos. 
Tai ne tik keičia reformų poveikių ir paskatų konceptualizavimą, 
bet ir empiriškai nagrinėjamų reiškinių interpretacijas. 

Kontekstinių veiksnių koncepcija praplečia priežastinių veiks-
nių sampratą. Tiesa, galima pastebėti, kad tai priklauso nuo ka-
tegorijų pasirinkimo. Pastebėta, jog akademikai dažnai renkasi 
skirtingus konceptus ir jų operalizaciją291. Pati veiksnių koncepcija 

289 Pollitt, Bouckaert, 2011, p. 32–35. 
290 Nemec J., “Public Management Reforms in CEE: Lessons Learned”, Bouckaert 

G. (ed.), Public Management Reforms in Central and Eastern Europe, Bratislava: 
NISPAcee Press, 2008, p. 346–347; Heyse L., Lettinga B., Groenleer M., “Explai-
ning Reform in Europe: Comparisons, Patterns, and Reflections”, Heyse L. (ed.), 
Reform in Europe Breaking the Barriers in Government, Aldershot: Ashgate, 
2006, p. 171–173; Ongaro E., Public Management Reform and Modernization: 
Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and 
Spain, Cheltenham: Edward Elgar, 2009, p. 213–215; Heyse L., Lettinga B., Gro-
enleer M., “Explaining Reform in Europe: Comparisons, Patterns, and Reflecti-
ons”, Resodiharjdo S., Lantink T., Lettinga B. (eds.), Reform in Europe: breaking 
the barriers in government, Aldershot: Ashgate, p. 176–180.

291 Pollitt Ch., “Context: what kind of missing link?”, Pollitt Ch. (ed.), Context in 
Public Policy and Management: the Missing Link?, Cheltenham: Edward Elgar, 
2013, p. 407–413. 
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yra kiek komplikuota, kadangi ji yra multikauzalinė, apimanti skir-
tingus mechanizmus bei procesus. Daugumoje studijų kontekstas 
suprantamas kaip schemos pagrindas, kuriame telpa ir viešosios 
politikos administravimas bei reformos. Dažnai akademikai teigia, 
kad kontekstas yra esminis reformų rengimo ir įgyvendinimo eta-
pe292. Kontekstinių veiksnių sąrašas ilgas ir neapibrėžtas. Jis apima 
visą eilę kategorijų, kurios yra „trūkstama jungtis“293, analizuojant 
reformų ir sistemų pokyčių reiškinius. Pavyzdžiui, reformų kon-
tekstinių veiksnių tipologijos dažniausiai apima su pokyčių mas-
tu, laiku, trajektorijomis (apibrėžtomis institucinių konfigūracijų), 
kultūra ir kliūtimis bei paskatomis susijusius veiksnius294. 

Tyrimui itin svarbūs kliūčių ir paskatų bei pavienių pokyčių 
procesų konceptai. Šios kategorijos leidžia suprasti reformos ar 
sistemos tobulinimą kaip kaitos procesus. Pirmiausia, analizuo-
jant pokyčių tęstinumą arba jo nebuvimą, reiškinio reprodukavimą, 
transformacijas ir pan.295.

Reformų rengimo ir įgyvendinimo procesų kontekste svarbų 
vaidmenį mikro- lygyje atlieka ir personaliniai bei instituciniai vei-
kėjai. Trajektorijų priežastinius pagrindus atskleidžia tarnautojų, 
vadovų, pareigūnų interesų bei požiūrių analizė. Dažniausiai čia 
analizuojamos motyvacinės struktūros, interesai (kaip nepriklau-
somas kintamasis gali būti suprantamas priešinimasis arba refor-
mų pripažinimas, pavyzdžiui, kalbant apie kaitumą, užmokestį už 
292 Newman J., “Constituting context?”, Pollitt Ch. (ed.), Context in Public Policy and 

Management: the Missing Link?, Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. 36; Pollitt Ch., 
“Preface: Context – a missing link?”, Pollitt Ch. (ed)., Context in public policy and 
management: the missing link? Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. XVII–XVII.

293 Ši metafora dažnai taikoma kontekstiniams veiksniams apibūdinti viešosios poli-
tikos ir analizės kontekstinėse studijose (Pollitt, 2013, p. XVIII).

294 Christensen, Lægreid, 2013, p. 134.
295 Streck W., Thelen K., “Introduction: Institutional Change in Advanced Politi-

cal Economies”, Streck W., Thelen K. (eds.), Beyond Continuity. Institutional 
Change in Advanced Political Economies, Oxford: Oxford University Press, 2005, 
p. 3–15.
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rezultatus ir pan.). Tuo tarpu, nuostatos reformų požiūriu, vienas iš 
svarbiausių veiksnių (priklausomas kintamasis) – kultūrinė dimen-
sija (vertybinės nuostatos)296. Aišku, šis teorinis prielaidų pagrindi-
mas reikalauja empirinio patikrinimo.

Lietuvos AVT reformos rengimas 2009–2010 m.

Aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimo sumanymas, per-
tvarkant Lietuvos VT, atsirado dėl kelių giluminių priežasčių. 
Pradėti galima nuo tiesioginio, politinio pobūdžio paskatų, kurios 
tapo pokyčių atspirties pagrindu. XV vyriausybė, vadovaujama 
Andriaus Kubiliaus, aptarė bei parengė koncepcinius reformos pa-
grindus. Tai patvirtina kokybinis tyrimo duomenys. Interviu metu 
buvę ministrai, aukšti pareigūnai bei esamos reformos rengėjai 
pastebėjo šį reformos sumanymo tęstinumą (mažiau kalbėta apie 
turinio elementus ir pan.)297, kurį užtikrino politinės idėjos. 2012 
m. rinkimų programoje socialdemokratų partija (koalicijos suda-
rytoje vyriausybėje ji turėjo daugumą ir pagrindines galias) numatė 
AVT sukūrimą298. Pastebėta, kad polinės programos retorika, arti-
kuliuojant AVT kūrimą, buvo vadybinio pobūdžio. Tiesa, pats turi-
nys partijos dokumente nebuvo išplėtotas. Paradoksalu, bet minėta 
programinė nuostata neperkelta į XVI vyriausybės (dominuojamą 
socialdemokratų) programą299. Vis dėlto šios idėjos neatsisakyta.

296 Ongaro, 2013, p. 198; Christensen T., Lægreid, P., “New public management: Design, 
resistance, or transformation? A study of how modern reforms are received in a civil 
service system”, Public Productivity & Management Review, 1999, p. 169–173.

297 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas; POLIT8, 2014 m. balandis; POLIT2, 2014 m. 
sausis; EKSP2, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. vasaris. 

298 Programoje vienareikšmiškai numatyta įteisinti AVT, siekiant užtikrini vadovų 
vadybinius gebėjimus ir aukštesnę jų vadovavimo kokybę. (Lietuvos socialde-
mokratų partijos 2012 m. rinkimų į LR Seimą programa, patvirtinta 2012 05 01, 
<http://lsdp.lt/apie-partija/programos>, 2014 02 21).

299 Interviu metu prasitarta, kad programos rengėjai apsižioplino „praleisdami“ šias 
nuostatas. Tuo tarpu programą sudarė pakankamai deklaratyvus tikslų rinkinys 
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AVT sistemos kūrimo sumanymų tęstinumą įprasmino ne tik 
politinis veiksnys, bet ir institucinis. Pirmiausia, VTD, kaip admi-
nistracinė institucija, iš dalies atsakinga už reformos rengimą, siekė 
sustiprinti galias viešojo valdymo reikalų srityje. Tai atskleidžia ju-
ridinės formos pasikeitimai (faktiškai ji tampa dalinai savarankiš-
ka agentūra), padidėjęs finansavimas, vadovybės kaita bei siekiai 
išbalansuoti santykius300 su už viešojo valdymo politiką atsakinga 
VRM. Be to, tęsdama ankstesnės vyriausybės pradėtą valstybės tar-
nybos tobulinimą, susijusį su priėmimu, VTD išplėtė funkcijas ir 
gavo daugiau įgaliojimų. Taigi AVT sistemos kūrimas tarsi buvo 
natūralus tolimesnis žingsnis. Reformą turėjo įteisinti VRM pa-
rengtas svarstyti Valstybės tarnybos pakeitimų įstatymo projektas. 
Jis LR Seimui buvo pateiktas iš karto po rinkimų, 2012 m. rudenį301. 
Reformos pakete iš esmės apibrėžta AVT sistema bei atskiri jos ele-
mentai: priėmimas, kaitumas, klasės (3 klasių hierarchinė sistema), 
vertinimas bei mokymo ir atlyginimo sistemos.

Reformos tęstinumą turėjo užtikrinti dar ir XV vyriausybės pri-
imtas politikos dokumentas – „Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa“302. Programoje numatyti aukštesnių vadovų 
korpuso kūrimo tikslai ir atskirų elementų įvedimas. Taigi admi-
nistraciniu ir instituciniu lygmeniu palaikymas buvo atitinkamas. 
Tai pagrindžia keli interviu su šios institucijos atstovais, kuriuose 

bei retoriniai aprašymai. (XVI vyriausybės programa 2012–2016 m., Nr. XII-51, 
2012 12 13, LR Seimo nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės progra-
mos, Valstybės žinios, 2012 12 20, Nr. 149-7630).

300 Interviu, POLIT2, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. vasaris.
301 LR Valstybės tarnybos įstatymo 2, 6, 9, 10, 14, 16, 21, 222, 25, 311, 41, 43, 44, 

45, 46, 47 straipsnių 3 priedo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 
131, 182, 201, 211, 221 straipsniais įstatymas, įstatymo projektas, Nr. 12-3971-01, 
2012 11 28, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164164&p_
query=&p_tr2=&p_org=12&p_fix=y>, 2014 06 30.

302 Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa, LR Vyriausybės nutari-
mas Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos patvirtinimo, 
Nr. 171, 2012 02 07.
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beveik neabejota sumanymo reikalingumu, nauda valstybės tarny-
boms ir viešojo valdymo sistemoms303. Rengiant reformą formalių 
įgaliojimų nepasidalijimo niuansų kilo tarp VTD304 ir VRM, kaip 
institucijos, tiesiogiai atsakingos už sritį ir politiką. Abi šios insti-
tucijos 2013 m. pradžioje rengė pasiūlymus dėl AVT sukūrimo ir 
teikė juos įvairaus lygio svarstymams305.

AVT sistemos kūrimo klausimas perduotas svarstyti Vyriausybei. 
2013 m. gauti įpareigojimai VTD tęsti reformos ruošimą306. AVT 
dokumentams (Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai) parengti 
skirti vieneri metai. Kaip rodo kokybinis tyrimas, reformos rengi-
mas turėjo du etapus: sistemos kūrimo įstatyminio paketo rengi-
mo bei reformos sumanymų viešinimo. Reformos rengimas buvo 
pakankamai intensyvus. Į pokyčių planavimą įsitraukė VTD, VRM 
atstovai, o taip pat suinteresuoti valstybės bei akademinių instituci-
jų žmonės307. Pastebėta, kad šiame procese sistemos apmatų krista-
lizavimas dažnai buvo klampus, suvokiamas kaip rizikingas. Antai, 
vienas iš respondentų taip apibūdino šį procesą: 

Tarp kitko tos detalės yra svarbios ir mes čia turime skirtingų 
nuomonių. [...] Mes tarp kitko tarpusavyje visai neseniai, po penkių 
metų nuo tada kai jau kalbama pradėjom diskutuoti apie tai. Kilo 
klausimas: o ką mes čia tokio padarysime ir tas klausimas kilo dėl to, 

303 Interviu, EKSP6, 2014 m. kovas; EKSP1, 2014 m. sausis; EKSP5, 2014 m. kovas; 
EKSP2, 2014 m. sausis.

304 Pastebėta, kad interviu metu buvo ne kartą akcentuota, jog prisiimti atsakomy-
bės už tolimesnį AVT valdymą VTD nesiekia (interviu, EKSP6 2014 m. kovas; 
EKSP1, 2014 m. sausis; EKSP2, 2014 m. sausis).

305 Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa, LR Vyriausybės nutari-
mas Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos patvirtinimo, 
2012 02 07, Nr. 171.

306 Viešojo valdymo tobulinimo komisijos protokolas, 2013 05 09, Nr. 63-5.
307 Interviu, EKSP 6, 2014 m. kovas; EKSP5, 2014 m. kovas; EKSP2, 2014 m. sausis.; 

LR Vyriausybės 2013 m. veiklos ataskaita, LR Vyriausybės nutarimas, 2014 04 26, 
Nr. 257; VTD 2014 m. veiklos planas, patvirtintas VTD direktoriaus 2014 03 31 
įsakymu Nr. 27V-63. 
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kad yra AVT projektas. Kai žiūrime, ką mes prirašėme, kyla klausi
mas: ar čia mes iš tikrųjų to ir norėjome.308 

Šis interviu fragmentas atskleidžia abejones dėl reformos tu-
rinio paketo, atitinkančio pirminius sumanymus ir pan. Tai tarsi 
atliepia konceptualizuotą G. Bouckaerto bei Ch. Pollitto požiūrį: 
pastebima, kad pateikus reformų paketą dažnai tenka grįžti prie 
pirminių sumanymų, eilės pataisų dėl politinio-administracinio 
proceso veiksnių309. Kita vertus, patį reformos rengimą kompli-
kavo ir tai, kad kartu buvo vykdomos ir kitos svarbios valstybės 
sistemos pertvarkos. Reformų paketas baigtas 2014 m. sausio–va-
sario mėnesiais. Reikalingų valstybės tarnybos pataisų tobulinimas 
kiek užsitęsė ir buvo pateiktas Seimui tik 2014 m. pavasarį. Tiesa, 
esminiams sumanymams Lietuvos vyriausybės strateginis komite-
tas pritarė dar 2013 m. gruodžio 16 dieną. Beje, pasak kokybinio 
tyrimo dalyvio, reformų paketo rengimą palaikė vyriausybė, ypač 
ministras pirmininkas310.

Kitame reformos rengimo proceso etape aptarti sumanymai, 
vyko derybos, pradedant žinybiniu311, instituciniu312 aspektu ir 
baigiant susitikimais su interesų grupėmis, pristatymais akademi-
nei visuomenei, NVO bei valstybės ir savivaldybių institucijų at-

308 Interviu, EKSP6, 2014 m. kovas.
309 Pollitt, Bouckaert, 2011, p. 32–35. 
310 Interviu, KANC3, 2014 m. kovas. 
311 2014 m. reformos sumanymai aptarti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių 

komiteto, Personalo valdymo komisijos bei Viešojo valdymo komisijų posė-
džiuose (Personalo valdymo komisijos posėdis, 2014 04 25, <http://www.vtd.lt/
index.php?-564797654>; Pasiūlymai dėl valstybės tarnybos tobulinimo pristatyti 
Viešojo valdymo tobulinimo komisijoje, 2014 04 18, <http://www.vtd.lt/index.
php?-1924836334>; VTD direktorius Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių 
komitetui pristatė informaciją apie Valstybės tarnybos aktualijas, 2014 03 26, 
<http://www.vtd.lt/index.php?-1151271352>, 2014 05 22).

312 Siūlymai dėl VT tobulinimo buvo pristatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų personalo administravimo tarnybų vadovams, 2014 01 14, <http://www.
vtd.lt/index.php?593053071>, 2014 06 30.
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stovams313. 2014 m. pavasario pabaigoje – vasaros pradžioje pra-
sidėjo reformos kritika ir aktyvesnės viešos diskusijos bei kritika 
dėl AVT kūrimo ir kitų VT pertvarkų. Šioje fazėje iškilo pirmųjų 
kliūčių politiniame-administraciniame lauke. Administracinio 
aparato dalyvių interesai, nuostatos dažnai tampa veiksniu, pa-
skatinančiu arba kiek sustabdančiu reformas, tad jų analizei yra 
skiriamos tolimesnės dalys. 

Vadovų nuostatų poveikiai reformos įgyvendinimui

Reformų studijose dažnai tyrinėjami vadovų požiūriai į viešo-
jo sektoriaus reformas314. Paprastai tai atliekama taikant atskirus 
instrumentus. Pavyzdžiui, analizuojama, kaip aukštesniojoje vals-
tybės tarnyboje priimamas apmokėjimas už rezultatus, tarnybiniai 
sandėriai arba žvelgiama kiek plačiau – motyvacijos, pasitenkini-
mo darbu aspektais315. Kita vertus, platesniame kontekste yra ana-
lizuojami vadovų požiūriai į įgyvendinamas reformas. Šiuo aspektu 
išsiskiria europinis projektas: ES šalyse nagrinėti vadovų požiūriai 

313 Konferencijoje pristatytos valstybės tarnybos naujovės, 2014 04 11, <http://
www.vtd.lt/index.php?193102649>, 2014 05 22; Nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje įvyko diskusija, skirta aktualiems valstybės tarnybos reformos 
klausimams aptarti, 2014 03 27, <http://www.vtd.lt/index.php?-880619066>, 
2014 05 22.

314 Huber J. D, Shipan Ch. R., “Deliberate Discretion? The Institutional Foundati-
ons of Bureaucratic Autonomy”, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 
p. 17–24; Cerase F. P., Farinella D., “Public Service Motivation How Does it Re-
late to Management Reforms and Changes in the Working Situation of Public 
Organizations? A Case Study of the Italian Revenue Agency”, Public Policy and 
Administration 3(24), 2009, p. 281–305. 

315 Daley D. M., “Pay-for-performance and the senior executive service: Attitudes 
about the success of civil service reform”, The American Review of Public Admin-
istration 4(25), 1995, p. 355–372; Yang K., Kassekert A., “Linking management 
reform with employee job satisfaction: Evidence from federal agencies”, Journal 
of Public Administration Research and Theory, 2009, p. 201; White, Dennison, 
Farnham, Horton, 2007, p. 200; Lavertu, Lewis, Moynihan, 2013, p. 15.
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į vadybines reformas316. Šioje studijoje aptariami ne tik požiūriai į 
reformos turinį, bet ir į reformos procesus, rezultatus, vertybinės 
nuostatos. Tyrimas patvirtino, kad administracinis elitas pakanka-
mai gerai suvokia vadybinių reformų procesus, o jų, kaip veikėjų, 
reikšmė yra unikali. 

Šiame skyriuje remtasi pagrindine prielaida, kad AVT reformos 
sumanymai, planuojami įgyvendinti elementai (pavyzdžiui, kaitu-
mas) vadovų yra suvokiami neigiamai, kadangi riboja jų karjeros 
galimybes bei mažina garantijas. Taip pat tokios pertvarkos kritiš-
kai veikia viešojo sektoriaus vadovų autonomiją, elgsenos modelius 
bei ilgalaikį pasitenkinimą vaidmenimis. Dėl to šie veikėjai gali būti 
pasyvūs, siekti nusišalinimo ar tapti oportunistais.

Kiekybinio tyrimo duomenys ir metodai

Šioje dalyje tyrinėjami Lietuvos viešojo administravimo siste-
mos aukštesniųjų vadovų317 požiūriai (2014 m. internetu ir tele-
fonu apklausta 260 respondentų). Buvo pateikti klausimai, susiję 
su požiūriais į AVT reformą, jos kliūtis ir paskatas, o taip pat ra-
dikaliausią turinio elementą – kaitumą. Taip pat analizuotos nuo-
monės dėl aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimo, vadovų 
vertinimo. Klausimyną sudarė tipiniai socialiniai-demografiniai 
klausimai. Pirmoje lentelėje – pagrindinių kintamųjų aprašomoji 
statistika.

316 Hammerschmid G., Oprisor A., Vid V Š., COCOPS Executive Survey on Public 
Sector Reform in Europe, 2013, p. 33–44; Van de Walle S., Hammerschmid G., 
Štimac V., Oprisor, A. How do top public officials evaluate public sector reforms? 
findings from the COCOPS Top Executive survey, <http://www.kozminski.edu.
pl/fileadmin/www/seminarium_interdyscyplinarne/Kozminski_COCOPS_sur-
vey_0403.docx>, 2014 05 19. 

317 Vadovai, įgyvendinantys viešąją politiką ir prisidedantys prie jos formavimo. 
Pagrindą sudarė ministerijoms ir Vyriausybei pavaldžių įstaigų vadovai, vidinių 
ministerijų departamentų vadovai, ministerijų kancleriai. 
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1 lentelė. Pagrindinių kintamųjų aprašomoji statistika

N Min. Maks.
Standartinis. 
nuokrypis Vidurkis

AVT tikslai: bendros valdymo 
kultūros sukūrimas 259 1 7 5,5 1,4
AVT tikslai: institucijos veiklos 
vadybos gerinimas 258 1 7 5,3 1,6
AVT sąlygų veiksmingesnei AV 
sąveikai su ministrais ir Vyriausybe 
sudarymas 259 1 7 3 1,3
Grėsmė AVT: AV skyrimas ir atleidi-
mas pagal politikų norus 259 1 7 2,9 1,3
Grėsmė AVT: profesionalaus įstai-
gų veiklos valdymo sumažėjimas 259 1 7 3,4 1,2
Grėsmė AVT: galios sukoncentravi-
mas administracinio elito rankose 259 1 7 2,5 1,3
Grėsmė AVT: vadovavimo kokybės 
susilpninimas 259 1 7 5,3 1,4
Grėsmė AVT: nepadarys realaus 
poveikio viešajam administra-
vimui 259 1 7 5,5 1,3
Kliūtys: politikų nepasitikėjimas 
aukštesniaisiais vadovais valsty-
bės tarnyboje 260 1 7 5,5 1,2
Kliūtys: nepalankus visuomenės 
požiūris 259 1 7 4,6 1,6
Kliūtys: viešojo administravimo 
sistemos nelankstumas Lietuvoje 260 1 7 5,9 4
Kliūtys: viešojo administravimo 
reformų tęstinumo nebuvimas 260 1 7 5,3 1,3
Kliūtys: nestabili ekonominė ir 
politinė aplinka 258 1 7 4,8 1,6
Kliūtys: sovietinio paveldo reiški-
niai (favoritizmas, klientelizmas, 
konformizmas) 259 1 7 4,7 1,6
Rimta grėsmė sėkmingam AVT 
veikimui: profesionalaus įstaigų 
veiklos valdymo sumažėjimo 259 1 7 5 1,6
Rimta grėsmė sėkmingam AVT 
veikimui: sukurta sistema nepa-
darys realaus poveikio viešojo 
administravimo veiksmingumui 260 1 7 4,7 1,4
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Duomenų analizė

Kaip rodo apklausos duomenys, vadovaujančias pareigas einan-
čių respondentų požiūriai į vykdomą AVT sistemos kūrimą yra 
akivaizdžiai teigiami (žr. 2 lentelę). Net 59,5 proc. vadovų remia 
rengiamą reformos sumanymą (nepritaria tik 14,6 proc.)318. Beje, 
lyginant 2011 m. apklausos duomenis galima pastebėti, jog į vals-
tybės tarnybos reformas žvelgiama kiek atsargiau319. Paradoksalu, 
tačiau šie duomenys priešingi „Cocops“ tyrimo projekto duome-
nims, kur buvo nagrinėjami vadovų ir (arba) pareigūnų požiūriai 
į A. Kubiliaus vadovaujamos XV vyriausybės reformas. Šioje ap-
klausoje didesnė dalis apklaustųjų manė, kad minėtos vyriausybės 
reformos buvo atsitiktinės, nevientisos bei dalinės, orientuotos į 
taupymą ir pan.320. „Cocops“ pateiktą informaciją interpretavę au-
toriai tai sieja su ekonomine krize bei neigiamais požiūriais į vady-
bines reformas. 

Tai lėmė keli veiksniai. Viena vertus, pasibaigus krizei vado-
vų nuostatos galėjo tapti kiek nuosaikesnės (patvirtina ir 2014 m. 
atlikta apklausa). Net 62 proc. respondentų manė, kad AVT sis-
temos veikimui gali tapti kliūtimi ekonominė ir politinė aplinka. 

318 Pastebėta, kad apklausos rengimo metu buvo pristatytos tik reformos sumany-
mo gairės, nepateikiant įstatymo projekto kaip reformos dokumento. Kita viena-
reikšmio duomenų interpretavimo išimtis susijusi su tuo, kad ne visi responden-
tai eina įstaigų vadovų pareigas (ministerijų vidinių departamentų direktoriai).

319 Plg. Civinskas R., “Can a Senior Civil Servant Adapt to Managing by Contract? 
Reform and Civil Servants’ Preferences in Lithuanian Government”, Baltic Jour-
nal of Law & Politics 2 (4), 2011, p. 154–186. 

320 Minėto tyrimo imtis yra sunkiai palyginama su šiame darbe naudota apklausos 
imtimi. Nagrinėjamoje studijoje buvo analizuojamos visų, net žemiausių gran-
džių, 450 vadovų požiūriai (Šarkutė L., Gaulė E., Buškevičiūtė J., Šnapštienė R., 
Morkevičius V., Rauleckas, R., “Public Administration Reforms during Fiscal 
Crisis in Lithuania: Perceptions of Senior Civil Servants”, Viešoji politika ir admi-
nistravimas 3 (12), 2013, p. 350–362).



149 5 skyrius.  Lietuvos aukštesniosios valstybės tarnybos sistemos reforma: 
aukštesniųjų vadovų požiūriai ir laikysenos

Stabilumo, kaip veiksnio, išryškinimas galimai sustiprina argumen-
tą dėl tvaraus reformų konteksto.

2 lentelė. Požiūriai į AVT sistemos kūrimą

Dažnis Procentai

Visiškai nesutinku 13 5,0

Nesutinku 11 4,2

Iš dalies nesutinku 14 5,4

Nei sutinku, nei nesutinku 67 25,9

Iš dalies sutinku 75 29

Sutinku 66 25,5

Visiškai sutinku 13 5,0

N 259 100,0

Kokybinio tyrimo duomenys rodo, kad teigiamas nuostatas ga-
lėjo formuoti sampratos, susijusios su vadovų korpuso profesiona-
lizacijos, kaitos poreikių suvokimu. Tiesa, teigiamas preferencijas 
apie kuriamą AVT sistemą galėjo lemti ir neįsigilinimas į jos galimas 
sudėtines dalis. Pavyzdžiui, kiek didesnė dalis respondentų išreiškė 
neigiamą nuomonę dėl rotacijos kaip AVT priemonės įvedimo (vi-
siškai nereikalinga – 18,5 proc., nereikalinga – 15,4 proc.). Žinoma, 
tokia nuomonė apie tobulinimo instrumentus susiaurina atsakymų 
paiešką. 

Požiūrių į aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimą 
variacijos

Hipotetiškai galima teigti, kad aukštesniųjų vadovų (ar jų dalies) 
pozicija palankesnė reformai, kuri gali sukurti jų tapatybes, susti-
printi statusą ir pan. Taigi svarbu panagrinėti, kiek tai priklauso 
nuo pozicijų / struktūrų (darbo stažas, vadovavimo patirtis, parei-
gybių lygiai kaip kintamieji), demografinių charakteristikų (amžius 
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kaip kintamasis) bei susitapatinimo su vaidmenimis einant parei-
gas (administraciniai ir kultūriniai kintamieji)321. 

Analizuojant apklausos duomenis remtasi prielaidomis, kad: 
1) aukštesnieji vadovai, besitapatinantys su viešosios politikos ren-
gimo ir įgyvendinimo vaidmenimis ir užimantys tuos vaidmenis 
atspindinčias pareigas (ministerijų kancleriai, įstaigų vadovai), pa-
lankiau vertina AVT sistemos sukūrimą, negu tai darytų kiti vadovai 
(jiems potencialiai didesnė galimybė gauti AVT statusą, siejant su 
nauja tapatybe); 2) respondentai, turintys politinės patirties (buvę 
politikai, partijų veikėjai ir pan.), yra kritiškiau nusiteikę reformos 
atžvilgiu; 3) vadovai, susitapatinantys su generalistų vaidmenimis, 
palankiau vertiną reformą (dėl numatomo kaitumo, kompetenci-
jų tobulinimo mechanizmų). Šiuo atveju nepriklausomi kintamieji 
yra pagrindas, analizuojant priklausomą kintamąjį, požiūrį į AVT 
statuso pritaikymą Lietuvos valstybės tarnyboje (faktiškai šis kinta-
masis atspindi reformos vertinimą). 

Atlikus analizę aiškėja, kad pasirinkti kintamieji nepagrindžia 
kai kurių statistiškai reikšmingų sąryšių. Kita vertus, AVT sistemos 
kūrimą galima paaiškinti remiantis struktūrinių kintamųjų povei-
kiais. Statistiškai reikšmingais tiesiniais ryšiais su požiūriu į refor-
mą yra susijęs darbo stažas (Kendalo koeficientas tau_b = –0,512, 
P < 0,001) bei darbo vadovaujančiose pareigose patirtys (Kendalo 
koeficientas tau_b = –0,945, P < 0,001). Panagrinėjus duomenis de-
taliau galima pastebėti, kad trumpesnį darbo stažą322 ir atitinkamai 
trumpesnę vadovavimo patirtį turintys respondentai (iki 15 metų) 
geriau vertina siūlomą sistemos tobulinimo iniciatyvą. Duomenys 
321 Susitapatinimas su vaidmenimis analizuotas ne normatyviniu aspektu (vertybės 

ar pan.), bet aiškinantis atliekamus vaidmenis. Buvo klausiama, kaip savo vado-
vavimo vaidmenį supranta aukštesnieji vadovai? Šį kintamąjį kultūrinių kinta-
mųjų grupei galima priskirti tik santykinai, kadangi jis rodo ne tik vaidmenų 
supratimą, bet ir atliekamas funkcijas. 

322 Tai patvirtina ir sąryšiai su demografiniu kintamuoju – amžiumi (Kendalo koefi-
cientas tau_b = –0,889, P < 0,001). 
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rodo, kad reformos visiškai nepalaiko daugiau vadovavimo prakti-
kos turintys bei vyresnio amžiaus aukštesnieji vadovai. 

Tokia informacija nėra netikėti. Kaip rodo požiūrius į reformas 
analizuojanti mokslinė literatūra, dažnai amžius lemia negatyvius 
požiūrius į reformą323. Be to, vyresnio amžiaus vadovų nuomones 
gali paveikti asmeniniai interesai, susiję su siekiu išsaugoti postą, 
tęsti karjerą ir pan.

Požiūriui į AVT sukūrimą Lietuvoje įtakos turi ne tik adminis-
traciniai-kultūriniai kintamieji, bet ir požiūris tų respondentų, ku-
rie savo vaidmenis supranta kaip viešosios politikos įgyvendinimą 
(Kendalo koeficientas tau_b = –0,998, P < 0,001), o taip pat kaip 

„vadovų-specialistų“ vaidmenį (siauros srities specialistai, profesi-
onalai; Kendalo koeficientas tau_b = –0,449, P < 0,001). Išskirtinai 
pozityviai AVT reformą vertino apklausos dalyviai, tapatybę siejan-
tys su politikos įgyvendinimu. Atrodo, kad tokį supratimą galėjo 
paveikti siekis sustiprinti tapatybę (didesnė sprendimų autonomija), 
o kartu ir faktinį statusą. Tai galima aiškinti šių vadovų įsivaizduo-
jamų pokyčių svarbos supratimu. Kita vertus, aukštesniųjų vadovų 
požiūriai į naujo korpuso kūrimą yra nevienareikšmiai, atsižvel-
giant į kultūrinį-administracinį tapatybių kontekstą. Nei „vadovo-
vadybininko“, nei „vadovo-paslaugų piliečiams teikėjo“, nei „insti-
tucijos vadovo“ tapatybės nekoreliavo su reformos vertinimais. 

Aukštesniųjų vadovų kultūrinės tapatybės leidžia dekonstruoti 
požiūrius į AVT kaip naujos kultūros sistemos kūrimo pagrindą. 
1 paveiksle pateikti duomenys akivaizdžiai parodo, kad dauguma 
respondentų kultūrą supranta kaip galimos tapatybės su sistema 
pagrindą. 

323 Van de Walle S., Hammerschmid G., Štimac V., Oprisor A., How do top public of-
ficials evaluate public sector reforms? Findings from the COCOPS Top Executive 
survey, (Draft), 2014, <http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/www/seminarium_
interdyscyplinarne/Kozminski_COCOPS_survey_0403.docx>, 2014 05 19.
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1 paveikslas. Požiūriai į AVT kaip bendra kultūra pasižymintį korpusą 

*7 – ypatingai reikšmingas, 1 – visiškai nereikšmingas.

Tuo pat metu sovietinę tradiciją, paženklintą klientelizmo, fa-
voritizmo reiškiniais bei elgsenomis, dalis respondentų supranta 
kaip reikšmingą kliūtį (žr. 4 lentelę). Šios nuomonių raiškos vari-
acijos leidžia kalbėti apie kultūros, kaip pagrindo AVT kūrimui, 
būtinumą.

Aukštesniųjų vadovų tyrimas negali vienareikšmiškai remtis 
kontekstinių veiksnių analize. Šioje vietoje buvo daryta prielaida, 
kad aukštesnieji vadovai, kaip politinės-administracinės sistemos 
dalyviai, geriau supranta šios sistemos veikimą, grėsmes ne tik dėl 
to, kad turi daugiau informacijos, geriau išmano institucinių ir po-
litinių-administracinių santykių sklaidą, pokyčių procesus, bet ir 
gali projektuoti savo galimas elgsenas. 

Nagrinėjant respondentų nuomones apie kontekstinių veiks-
nių poveikius, pastebima, jog nei nestabili ekonominė aplinka, 
nei visuomenės požiūris netampa kliūtimi (žr. 3 lentelę). Dalis 
apklausos dalyvių aktualizavo visuomenės palaikymą kaip svarbų 
veiksnį324. Tai aktualizuojama ir reformų studijose325. Tiesa, jose 
jis išryškinamas platesnio spektro reformų rengimo ir įgyvendi-

324 Interviu, EKSP1, 2014 m. sausis; EKSP5, 2014 m. kovas; POLIT9, 2014 m. balan-
dis; POLIT8, 2014 m. balandis.

325 Christensen, Lægreid, 1999, p. 173–180. 
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nimo procesuose. Ekonomikos veiksnių reikšmė objektyviai ne-
pabrėžiama atsižvelgiant į tai, kad AVT sukūrimas kaip reforma 
gali nereikalauti didelių finansinių resursų, o jos poveikiai ūkiui 
būtų netiesioginiai.

3 lentelė. Kliūtys AVT sistemos kūrimui 

Aplinkos veiksniai
Politinės-administracinės siste-
mos veiksniai

Tradicijos 
veiksniai

Nepa-
lankus 
visuo-
menės 
požiū-
ris

Ne-
stabili 
ekono-
minė ir 
politinė 
aplinka

Viešojo 
adminis-
travimo 
sistemos 
nelanks-
tumas 

Refor-
mų tęs-
tinumo 
nebuvi-
mas

Politikų 
nepasiti-
kėjimas 
vadovais, 
autono-
mijos 
nesutei-
kimas

Sovietinis 
paveldas, 
favoritiz-
mas, klien-
telizmas

N
258 258 260 260 260 258

Vidurkiai* 4,6023 4,8682 5,8769 5,3861 5,5731 4,7410

* Vertinama septynių balų skalėje, kai 1 – visiškai netrukdytų, o 7 – ypač rimta kliūtis.

Remiantis apklausos duomenimis galima teigti, kad aukštesnieji 
vadovai kiek svarbesniais laiko politinės-administracinės sistemos 
veiksnius. Respondentų atsakymuose itin sureikšmintas adminis-
travimo sistemos nelankstumas bei nepasitikėjimas politikais (žr. 
3 lentelę). Aiškinantis šias preferencijas derėtų palyginti priežas-
tinius veiksnius su poveikio galimai sukurtai sistemai rizikomis. 
Regis, kad tokį atsargų sistemos vertinimą lemia vadovų skyrimo 
ir atleidimo rizika, kuri, atrodo, itin svarbi, lyginant su vadovavimo 
poveikiais (žr. 4 lentelę). Akivaizdu, jog aukštesnieji vadovai bai-
minasi politinių-administracinių santykių transformacijų ir iš to 
išplaukiančių neigiamų pasekmių. 



154 VALSTYBĖS TARNYBOS SISTEMOS TOBULINIMAS LIETUVOJE: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai

4 lentelė. Požiūriai į grėsmes AVT sistemos kūrimui

Vadovų 
skyrimas 
ir atlei-
dimo 
pagal 
politikų 
norus

Profesi-
onalaus 
įstaigų 
veiklos 
valdymo 
sumažėji-
mas

Galios su-
koncen-
travimas 
adminis-
tracinio 
elito 
rankose

Vado-
vavimo 
koky-
bės 
susil-
pnini-
mas

Realaus 
poveikio 
viešojo 
administra-
vimo veiks-
mingumui 
nebuvimas

Atsakiusių 
skaičius

260 259 259 260 260

 Vidurkiai* 6,0846 5,0772 5,0425 4,2731 4,75

* Vertinama septynių balų skalėje, kai 1 – visiškai nerimta grėsmė, o 7 – ypač rimta grėsmė.

Politizacijos grėsmė yra vertinama dalies aukštesniųjų vadovų 
kaip reikšmingas veiksnys. Nuodugniau analizuojant respondentų 
nuomones, galima teigti, kad, atsakydami į klausimus apie politi-
zacijos raiškas, jie pastebėjo partinio patronažo reiškinius skiriant 
vadovus (vidurkis 5,1737326). Politizacijos reiškinį iš dalies patvir-
tina ir kokybinis tyrimas. Kita vertus, tai priklauso nuo pasirinktos 
ministerijos ar atėjusio pareigūno327. Galima klausti, ar tradicija, 
susijusi su klientelizmo-favoritizmo kultūra, bendros aukštesniųjų 
vadovų kultūros nebuvimas suprantama kaip „trūkstama grandis“ 
galimai reformai įgyvendinti. Žinoma, analizuoti galimybių lygme-
niu yra sunku, tačiau akivaizdu, kad tai yra reikšminga grėsmė.

Reformos vertinimus galėjo veikti ne tik tapatybės, kultūriniai 
ar kiti kontekstiniai veiksniai, bet ir reformų turinys. Tiesa, 2009–
2014 m. plačiai viešai bei instituciniu lygmeniu buvo diskutuota 
apie siūlomus bei faktiškai daliai vadovų įvestus kaitumo elemen-
tus. Taigi požiūriai į privalomą rotaciją galėjo determinuoti ir refor-
mos vertinimus. Nors reikšmingų statistinių sąryšių tarp reformos 
vertinimo bei rotacijos pasibaigus kadencijai nėra, analizuojant ap-
rašomosios statistikos duomenis galima pastebėti, kad privalomą 
326 Atsakymai (1 – visiškai nepaplitę, 7 – itin paplitę). 
327 Interviu POLIT5, 2014 m. kovas; POLIT8, 2014 m. balandis. 
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rotaciją dalis respondentų vertino pakankamai neigiamai (neigia-
mai – 38,5 proc., teigiamai – 46,5 proc., neutraliai – 15 proc.). Tuo 
tarpu kitas kaitumo elementas, t. y. kadencijos, vertintas kiek pozi-
tyviau (žr. 5 lentelę). 

5 lentelė. Galimų AVT sistemos elementų vertinimas (statistiniai vidurkiai*)

Privaloma rotacija pasibaigus kadencijai 3,9192

Į AVP atranką pritraukiant daugiau vadovų iš privataus sektoriaus 4,2054

Atrankai specialiai sudaromas rezervo sąrašas 4,2779

Ribotos kadencijos 4,3846

Diferencijuotas (nustatomas pagal realiai vykdomas funkcijas ir joms 
reikalingas kompetencijas) darbo užmokestis

5,3807

Kasmetiniai veiklos planai su numatytomis veiklos užduotimis ir jų 
pasiekimo priemonėmis

5,4208

* Vertinama septynių balų skalėje, kai 1 – visiškai nereikia, 7 – ypač reikia.

Patirties ir reformos elementų suvokimą, atsakant į apklausos 
klausimus, atskleidžia ir veiklos planų vertinimai. Kaitumo ar pri-
ėmimo priemonių vertinimai ženkliai palankesni (žr. 5 lentelę). 
Kita vertus, požiūris į dvi iš dalies konceptualiai priešingas (rezer-
vo sąrašas sietinas su uždarumu, o verslo patirtį turinčių vadovų, – 
atvirumu ir mobilumu) nuomonių preferencijas panašus. Tai gali 
rodyti neįsigilinimą į AVR mechanizmų veikimą. Bet kokiu atveju, 
šis reiškinys reikalauja gilesnės analizės, kurią atlikti paskatino ko-
kybinio tyrimo duomenys. 

Aukštesniosios valstybės tarnybos reformos rengimas: 
kliūtys, paskatos ir konteksto veiksniai

Individualių interviu duomenimis, keli kontekstiniai veiksniai 
yra svarbūs ne tik rengiant naują reformą, bet ir įgyvendinant esa-
mą. „Trūkstama jungtimi“ (kontekstinis veiksnys) gali būti politi-
nė-administracinė kultūra. Respondentai, reflektuodami politinės-
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administracinės kultūros (iš dalies politinės sistemos) raiškas, jas 
siejo su labilumu, klienteliniais santykiais ir vertybėmis bei politi-
kų nepasirengimu pertvarkyti valstybės tarnybą, rezultatų kultūros, 
bendrų vertybinių nuostatų nebuvimu tarp aukštesniųjų vadovų 
ir pan.328. Interviu diskursų analizė atskleidžia, kad politinės bei 
administracinės kultūros, administracinė tradicija buvo supran-
tamos kaip duotybės arba kaip kultūros kaitos būtinybė (teorinėje 
plotmėje sutaptų su organizacinės arba reformų kultūros tipo kate-
gorijomis329). Svarbu tai, kad kultūros pokyčiai buvo sieti su aukš-
tesniaisiais vadovais kaip lyderių korpusu. Kitaip sakant, adminis-
tracinio elito kultūrinės nuostatos susietos su viešojo sektoriaus ar 
valstybės tarnybos esminiais pokyčiais330.

Nagrinėjant kultūros raiškas pastebime kai kurių vyresniųjų va-
dovų, politikų kritiškai vertinamus XV vyriausybės valstybės tarny-
bos reformatorių (atstovavo Ministro pirmininko tarnybą) siekius 
VT sistemą pakeisti kultūros pagrindu331. Vienas iš respondentų šį 
sumanymą pavadino „gražia, tačiau tik idėja fiks“. Kritiniai paste-
bėjimai buvo argumentuojami perdėtu idealistiškumu, neatsižvel-
giant į tai, kad kultūriniams pokyčiams reikia laiko. Be to, minėtas 

328 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas; POLIT1, 2014 m. sausis; POLIT6, 2014 m. ko-
vas; EKSP1, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. vasaris. 

329 Schedler K., Proeller I., “Public management as a cultural phenomenon: Revital-
izing societal culture in international public management research“, International 
Public Management Review 1(8), 2007, p. 186–189; Nica E., “Organizational Cul-
ture in the Public Sector“, Economics, Management, and Financial Markets 2, 
2013, p. 179–180.

330 Organizacinės kultūros klasikas Edgar Schein lyderystės ir kultūros sąsajas jau 
seniai yra konceptualizavęs. Šie aspektai yra perkelti į aukštesniųjų vadovų ty-
rimus kultūros poveikių perspektyvoje (Schein E. H., Organizational culture 
and leadership, San Francisco: John Wiley & Sons, 2010, p. 223–250; Ketelaar 
A., Manning N., Turkisch E., “Performance-based Arrangements for Senior Ci-
vil Servants OECD and other Country Experiences”, OECD Working Papers on 
Pub lic Governance, Paris: OECD Publishing, 2007, p. 21, 44).

331 Interviu, POLIT1, 2014 m. sausis.
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apklausos dalyvis aiškino, kad pradėtų realizuoti sumanymų įgy-
vendinimui „sistema“ (turėta galvoje ministerijų aparatas) sugebėjo 
pasipriešinti. Tuo tarpu kitas respondentas (buvęs vienas iš pagrin-
dinių XV vyriausybės reformų rengėjų) tarsi oponuodamas aiškino, 
kad be esminių kultūrinių pokyčių jokios reformos negali pasiekti 
galutinių tikslų. Jis atkreipė dėmesį: 

Bendrai ta reforma turėtų tapti kultūrinių pokyčių reforma, tuo
met ji įvyktų. Bet jeigu mes turime tarpusavyje nekomunikuojančius, 
nebendraujančias ir kariaujančias organizacijas, tai toje vietoje... 
Taigi AVT arba vadovų korpuso sutvarkymas turėtų pakeisti sistemą, 
t. y. vadovai konstruotų hierarchinę sistemą, ant kurios laikosi visa 
valstybė, visos organizacijos. 332

 Reflektuotos ne tik pertvarkų vizijos, bet ir projektuota galima 
reformos sėkmė, sieta su instituciniu bendradarbiavimu. Taigi kul-
tūra turėjo tapti institucinio bendradarbiavimo pagrindu atlikda-
ma klijų funkciją. 

Nuodugniau nagrinėjant interviu galima pastebėti, kad išskiria-
mas rezultatų (literatūroje vadinamas vadybiniu333) kultūros tipas 
kaip pokyčių orientyras (tradicinė / biurokratinė vs vadybinė / rezul-
tatų kultūra334). Tai yra liberali vertybinė orientacija, kuriai reformos 
rengėjai iš dalies (ar bent kai kurie iš apklaustųjų) prieštarauja, tiesa, 
nepateikdami aiškios konceptualios alternatyvos335. Derėtų paminėti 
ir AVT (ar aukštesnių lyderių), kaip kultūros pernešėjų bei įgyven-
dintojų, svarbą pokyčiams visam viešajam sektoriui336. 

332 Interviu, POLIT2, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. sausis. 
333 Schedler, Proeller, 2007, p. 190. 
334 Ją akivaizdžiai dėl politinių bei ideologinių preferencijų rėmė dalis respondentų. 

Tai galima laikyti tyrimo ribotumu, kita vertus, skirtingi normatyviniai žvilgsniai 
į reiškinį parodė ir skirtingas nuostatas.

335 Interviu, EKSP1, 2014 m. sausis. 
336 Pastebėta, kad dabartiniai reformatoriai, dalyvavę interviu, AVT reformos su 

esmingais, kardinaliais pokyčiais visame viešajame sektoriuje nesiejo (Interviu, 
KANC3; EKSP1; EKSP3; POLIT3). 
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Galima būtų kiek kritiškai žvelgti į kultūros argumentų naudo-
jimą. Žinia, dažnai politiniuose-administraciniuose diskursuose 
ji eksploatuojama kaip retorinis argumentas arba deterministinė 
pozicija, kurią išreiškia pastebėjimas: „Tokia yra kultūra, sunku 
ką nors pakeisti.“ Pastebėta, jog tokie ekskursai buvo tik keliuose 
gautos tyrimo medžiagos fragmentuose. Priešingai bent keli res-
pondentai reflektavo kultūrinių pokyčių modelius ir net jų galimus 
turinius. Jie AVT bei naujos kultūros susikūrimą siejo su tinka-
mų žmonių atėjimu į VT, o taip pat su naujais priėmimo į sistemą, 
kompetencijų tobulinimo modeliais337. Kita vertus, respondentai 
neiškėlė instrumentų kaip savaime reikšmingų. Diskutuota plačiau 
apie kultūros kaitos kaip reiškinio sudėtingumą. Viename interviu 
buvo taikiai pastebėta: „Arba reforma padaro kultūrinį pokytį arba 
ne. Tai nėra lengva. Aš kepurę nukelčiau prieš bet ką, kas kultūrinį 
judesį ir pokytį padarytų.“338

Vis dėlto administracinės kultūros veiksnys buvo kiek sureikš-
mintas. Kita dalis apklaustųjų atkreipė dėmesį į tai, kad ne tik 
administracinė kultūra, tradicija vaidina vaidmenį, bet, nagrinė-
jant AVT reformos kontekstus, reikia žvelgti ir iš politinės kultūros 
perspektyvos339. Politinė kultūra respondentų buvo suprantama 
kaip vertybinių principų ir veiklos standartų (dažniausiai nekom-
petencija) neatitikimas. Antai, vienas respondentas taip mąstė apie 
šį reiškinį: 

Aš taip gerai pažįstu politikus, kad man net verkti norisi, kai pa
klausau ką jie kalba. Nes, kol jie patys nežino ko jie nori žmonėms 
padaryti tai jiems atrodys. Kas baisiausia, kad žmonėms irgi taip at
rodo. Čia tokia politinė kultūra, kad yra kažkur tokie žmonės, tokie 
stebukladariai kažkur, tiek jų matosi, bet jeigu suriktumėm ir duo

337 Interviu, POLIT2, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. vasaris; EKSP6, 2014 m. kovas. 
338 Interviu, EKSP4, 2014 m. vasaris.
339 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas; POLIT1, 2014 m. sausis; POLIT2, 2014 m. sau-

sis; POLIT6, 2014 m. kovas; EKSP4, 2014 m. vasaris. 
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tumėm optimizavimo uždavinį, kaip automatiniam programavime, 
duotumėm inputą ir mums išmestų outputą pagal kurį visi laimingi 
ir patenkinti. Nu nebūna taip, nebūna. Jeigu tu esi visuomenėje, ku
rioje yra susitarimas, diskusijos kažkokios, konsensusas, tai eini šituo 
keliu, o neini anuo. Tuo keliu eidamas tu niekada nerasi kanclerio 
tau pasakys, kaip visiems duoti, iš nieko neimti ir dar nesiskolinti. Nu 
nėra šitaip.340 

Čia galime įžvelgti kelias kultūros raiškos dimensijas. Viena ver-
tus, visuomenės politiniai orientyrai grįsti neracionaliais lūkesčiais 
bei vertybiniais orientyrais. Kita vertus, pastebima, kad ministrų 
vertybinė bei profesinė nekompetencija „nekultūringa ir necivili-
zuota“ (kultūra suprantama kaip neartikuliuoti vertybiniai elgsenos 
standartai). Taip pat respondentas, turintis tiek ministro, tiek aukš-
tesniojo tarnautojo patirties, pastebi, kad aparato elitas gali paveikti 
ministrus, vadovaudamasis savo supratimu ir interesais341. Kartu 
daryta išimtis, pabrėžiant, kad tai priklauso nuo atėjusio į pareigas 
ministro kompetencijų, o kartu ir aukštesniojo tarnautojo interesų 
bei nuostatų. Atrodo, kad tokios kultūros raiškos elgsenos nėra ti-
piškos, ne visuomet turi aiškiai siejančias struktūras ir kita.

Interviu metu atkreiptas dėmesys ir į legalistinę tradiciją, kuri 
tiesiogiai susijusi su AVT, o ypatingai domėtasi didesnius įgalioji-
mus turinčiais teisininkais. Teisininkų subkultūros raiška šioje vie-
toje suvokta kaip oponuojanti vadybininkiškai kultūrai. 

Visuomenės politinio bei administracinio elito kultūros sąsa-
jos atskleidžia, kad reiškinys poveikių aspektu yra kompleksiškas, 
susietas tarpusavio ryšiais. Viena vertus, tai yra politinės-admi-
nistracinės praktikos dalis, kita vertus, – duotybė kaip kultūrinis 
reiškinys. Tiek kokybinis, tiek kiekybinis tyrimas rodo, kad politi-
kai, pareigūnai bei aukštesnieji tarnautojai supranta šią „klampios“ 
kultūros problemą, rengiant AVT reformą ir užtikrinant būsimos 
340 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas.
341 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas; POLIT 6, 2014 m. kovas. 
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sistemos veikimą, tačiau beveik neturi įžvalgų, receptų, kaip tai ga-
lima pakeisti. Ambicingi XV vyriausybės siekiai pakeisti VT kultū-
rą vertinami kritiškai bei skeptiškai. Galima pastebėti, kad nemaža 
dalis studijų atskleidžia, kad reformų rengimas bei įgyvendinimas 
yra priklausomas nuo politinių, administracinių bei visuomenės 
kultūrų342. Kita vertus, akivaizdu, kad politinė-administracinė kul-
tūra Lietuvoje yra multikauzalinė bei daugialypė.

Politikos poveikiai, favoritizmo, klientelizmo formos sietinos 
su kultūros raiška. Taip pat jas galima laikyti kontekstiniu politi-
kos veiksniu (pirmiausia suvokiama kaip politinio-administracinio 
paveldo reiškinys). Mokslinėse studijose akcentuojama, kad aukš-
tųjų tarnautojų politizacija yra pakankamai išplitęs reiškinys Rytų 
ir Vidurio Europoje. Kita vertus, Lietuva lyginamosiose studijose 
(2007–2008 m.) patenka į „vidutiniškai“ politizuotų šalių sąrašą. 
Tiesa, šių studijų patikimumu dėl empirinio pagrįstumo galima 
kiek abejoti. Vis dėlto visapusiškai ištirti šį komplikuotą reiškinį 
yra sudėtinga343. 

Atlikta kokybinio tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad po-
litizaciją galima vertinti kaip grėsmę galimos AVT reformos įgy-
vendinimui bei sistemos veikimui344. Tuo pat metu respondentai, 
aukštesnieji tarnautojai ir dalis buvusių ministrų pastebėjo, kad su 

342 Hammerschmid G., Meyer R. E., Cultural Aspects of Public Management Re-
form. “Public administration modernization: Common reform trends or differ-
ent paths and national understandings in the EU countries”, Cultural Aspects of 
Public Management Reform, JAI Press, p. 145–169. 

343 Meyer-Sahling J. H., Veen T., “Governing the post-communist state: government 
alternation and senior civil service politicisation in Central and Eastern Europe”, 
East European Politics, 1 (28), 2012, p. 4–22; Nakrošis V., Gudžinskas L., “Party 
Patronage and State Politicisation in The Post-Communist Countries of Central 
and Eastern Europe: A Game Theory Approach”, NISPAcee Journal of Public Ad-
ministration and Policy 2 (5), 2012, p. 89–110; Meyer-Sahling J. H., Sustainability 
of civil service reforms in Central and Eastern Europe five years after EU acces-
sion (No. 44), Paris: OECD Publishing, 2009, p. 34.

344 Interviu, EKSP4, 2014 m. vasaris; EKSP3, 2014 m. sausis.
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politizacija (politinio ar asmeninio favoritizmo, politinio spaudimo 
formomis) jie tiesiogiai nesusidūrė345. Kiti respondentai nedrįso 
kalbėti apie politizacijos apimtis, dažnumą bei raiškos elementus346. 
Kokybinio tyrimo duomenų analizė išryškino kelis pasipriešinimo 
reformoms veiksnius: politinio proceso (pirmiausia susijusio su 
procesais parlamente) bei aukštųjų vadovų nuostatų. Kalbant apie 
pastarąjį, reikėtų paminėti, jog respondentai (tiek esami ar buvę 
politikai pareigūnai (ministrai, seimo nariai), teik aukštesni tar-
nautojai) pastebėjo, kad pasipriešinimas kaip reakcija yra savaime 
suprantamas dalykas. Tai buvo išsakyta keliais aspektais.

KANC2 respondentas: „Aš manau, kad nei visuomenės, nei pa-
čių valstybės tarnautojų pasipriešinimo didelio nebūtų, bet kur yra 
baimė, visą laiką praktika rodo, kai ateina viena valdžia šluoja vie-
nus, ateina kita, šluoja kitus ir panašiai.“ 

EKSP1 respondentas: „Kiekviena reforma, jinai iššaukia pasi-
priešinimą. Jau pati savaime, kad tai yra reforma. Iš tiesų galbūt gali 
būti tam tikras nesupratimas, o kam valstybės tarnybos viduje dar 
būtina išskirti dar vieną papildomą grupę? Tačiau aš manau, kad 
tai reikia didesnio aiškinamojo darbo, kuris parodytų tą teigiamą 
aspektą visų pirma.“

Šiuose pastebėjimuose nuomonės grįstos bendra argumentų 
logika (II interviu epizodas) bei personalijų pokyčiais Lietuvos re-
formų istorijoje. Pasipriešinimas (ar tiksliau neigiamos nuostatos) 
veikiamas politikos procesų bei neigiamų visuomenės reakcijų. 

Didesnė dalis respondentų (tiek politikai, tiek tarnautojai) ban-
dė reiškinį vertinti iš platesnės perspektyvos išskirdami atskirus 
pasipriešinimo veiksnius. Vienas iš jų susijęs su galimu instituciniu 
pasipriešinimu AVT reformoms ir įvertintas kaip pats intensyviau-

345 Interviu, EKSP3, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. vasaris; POLIT5, 2014 m. kovas; 
POLIT2, 2014 m. sausis. 

346 Interviu, EKSP6, 2014 m. kovas; EKSP5, 2014 m. kovas; POLIT10, 2014 m. balan-
dis; POLIT1, 2014 m. sausis. 
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sias bei sudėtingiausias („didžiulis“, „milžiniškas“347). Apklausos 
dalyviai tai grindė instituciniais interesais (siekiu išlaikyti galias348) 
arba argumentavo žinybiškumu349. Tiesa, dėl savaime suprantamų 
priežasčių neįvardytos institucijos, konkretūs jų interesai. Taigi, re-
miantis atskirais bendrais pasvarstymais, sunku apčiuopti gilumi-
nius, o kartu konkretesnius užmojus. 

Daug aiškesni buvo respondentų ir ypatingai tyrimui reikšmingi 
aukštų tarnautojų svarstymai apie individualias reformos įgyvendi-
nimo kliūtis. Vienas departamento vadovas netiesiogiai atsakingas 
už reformos rengimą ir stebėjęs ankstesnių rengimą situaciją verti-
no taip: Daug mačiau šitų dalykų, tai esmė yra kai žmonės neįtrau
kiami į kūrybinį procesą ir teškiamas faktas po nosim tai gali atnešti 
auksinį dalyką, superinį, pasipriešinimas bus vien todėl, kad su ta
vim nesiskaito. Tai yra labai žmogiška. Ne todėl, kad blogas dalykas. 
Labai geras. Tu jį atstumsi vien todėl, kad su tavim chamiškai elgiasi. 
Viskas. Netgi ne indėlio. Gal vieniems indėlio reikia, ne, tiesiog pa
prasčiausiai nu nesiskaito, neįtraukia, nesidalina. Galbūt viena kita 
pastabėlė, bet nu, o ko tu čia lendi ir ko tau čia reikia, padarysiu 
pamatysi. Tada atsiranda politinis nesusitarimas. Todėl, kad nepasi
tarei prieš darydamas, prieš siūlydamas. O dabar net nenoriu žiūrėt, 
grynai prieštarauju, tai kaip su balsavimu, žmonės balsuoja ne už o 
prieš, prieš viską. Tai tiek.350 

Šiame interviu aukštesnių vadovų pozicija grindžiama asme-
ninėmis nuoskaudomis. Tokį požiūrį galima vertinti kaip nereikš-
mingą. Tačiau derėtų atsižvelgti į tai, kad buvo akcentuotas politinis 
motyvas, kuris asmenines nuoskaudas paversdavo politiniu intere-
su. Atkreiptinas dėmesys, kad tyrime dalyvavo keli politikai kaip 

347 Interviu, KANC3, 2014 m. kovas; POLIT2, 2014 m. sausis; EKSP4, 2014 m. vasaris. 
348 Interviu, EKSP4, 2014 m. vasaris; POLIT5, 2014 m. kovas; POLIT10, 2014 m. 

balandis. 
349 Interviu, POLIT2, 2014 m. sausis.
350 Interviu, EKSP3, 2014 m. sausis.
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faktiniai anksčiau cituoto tarnautojo vadovai. Jų pozicija, reflektuo-
jant pasipriešinimo reformoms temą, buvo kiek kitokia. Minėtas 
respondentas, einantis viceministro pareigas, pastebėjo, kad: 

Ir valstybės tarnautojai labai gudrūs yra, jie mato, kiek tu žinai, 
arba kiek tu gali, na ta prasme, išsiaiškinti per trumpą laikotarpį. Tai 
jeigu pačioje pradžioje viską neigia, po pusmečio jau iš tikrųjų dings
ta tas pasipriešinimas, nes jie puikiai mato, kaip tu va reiškia, apimi 
vis daugiau sričių, pradedi kontroliuoti daugiau sričių ir jie tiesiog 
negali blefuoti.351

Taigi interesai, nulemti žmogiškųjų nuostatų, nuoskaudų ir (ar) 
baimių352, gali peraugti į priešpriešas, kurios, kaip liudija interviu 
duomenys, tampa kliūtimi reformai įgyvendinti353. Tai parodo, kad 
šiuose santykiuose matyti vien tik aukštesnių vadovų lojalumas po-
litikams – (ministrams) negalima. Kita vertus, aukštesnių tarnau-
tojų požiūriai dėl AVT sistemos, remiantis analize, yra palankūs. 
Prieinama prie išvados, kad aptarti individualūs interesai gali tapti 
trukdžiu reformai įgyvendinti.

Pagrindine reformos įgyvendinimo kliūtimi, kaip atskleidė atlik-
tas tyrimas, yra reformos procesas. Jau teigta anksčiau, jog priešiškų 
reformos nuostatų būta pačioje vyriausybėje354. Pasak respondentų, 
tokia yra ir dalies parlamento narių nuomonė. Daugelis apklaustųjų 
konstatavo, kad reforma gali strigti dėl skirtingų požiūrių į kuriamą 
sistemą Seime355. Argumentuodami minėjo skirtingus Seimo narių 
požiūrius į AVT sistemą tiek koalicijoje, tiek tarp tos pačios partijos 

351 Panašios pozicijos apie tarnautojų siekį pasinaudoti politinių pareigūnų nekom-
petencija išsakė ir kiti buvę ar esami pareigūnai bei tarnautojai (interviu, POLIT2, 
2014 m. sausis; POLIT5, 2014 m. kovas; EKSP2, 2014 m. sausis).

352 Interviu, KANC2, 2014 m. sausis. 
353 Apie mobingo, kerštavimo, individualių konfliktų raiškas kalbėjo ir kiti respon-

dentai (interviu, POLIT8, 2014 m. balandis; POLIT6, 2014 m. kovas).
354 Interviu, KANC3, 2014 m. kovas. 
355 Interviu, POLIT2, 2014 m. sausis; POLIT6, 2014 m. kovas; POLIT5, 2014 m. ko-

vas; EKSP4, 2014 m. vasaris.
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narių. Taip pat pastebėta, kad kai kurie politikai gerai nesuvokia 
AVT turinio ir reikšmės VT sistemai, kad visuomenės nuostatos ir 
vieša kritika kelia tik netiesiogines grėsmes reformai. Viena vertus, 
buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog terminai, eksplikuojantys elitis-
tinį darinį, politikų populistų kritika neišvengiamai gali stabdyti 
reformų įgyvendinimą. Kita vertus, pateiktas argumentas, susijęs 
su pastebėjimais apie tai, kad reformos sėkmė gali priklausyti nuo 
politinės konjunktūros bei Seimo daugumos politinės valios. 

Apibendrinimas

Remiantis nuomonių analize, galima teigti, kad AVT pradėta re-
forma sulaukė akivaizdaus pritarimo (net 59,5 proc. vadovų remia 
rengiamą reformos sumanymą, nepritaria – 14,6 proc.). 

Kiekybinio tyrimo duomenys patvirtina vieną iš hipotezių – su 
viešosios politikos rengimo ir įgyvendinimo vaidmenimis besita-
patinantys respondentai palankiau vertina AVT sistemos sukūri-
mą negu kiti vadovai. Minėtas tapatinimasis stiprina ne tik siekius 
įtvirtinti statusą (sprendimų autonomija, saugumas ir pan.), bet 
ir naują tapatybę su galimai sukurtu korpusu, susietu kultūriniais 
ryšiais. Kita vertus, aukštesnių vadovų preferencijas ir kultūrines 
tapatybes galėjo lemti ir gynybinė pozicija. Akivaizdu, kad aukš-
tesnieji vadovai baiminasi politinių, administracinių santykių 
transformacijų ir iš to išplaukiančių neigiamų pasekmių, susijusių 
su valstybės tarnybos sistemos nelankstumu (AVT), galima poli-
tizacija ir vadovų atleidimais. Baimindamiesi jie neigiamai ir kiek 
atsargiai vertina reformų turinio elementus (rotacija, priėmimas). 
Tokiems pasirinkimams įtakos turi suvokimas, jog administravimo 
sistema nėra lanksti. Vis dėlto vyresnieji tarnautojai, užimdami gy-
nybinę poziciją, nepasitiki ir baiminasi politikų bei neveiksmingų 
pertvarkų, transformacijų.
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Kokybinio tyrimo duomenimis, tokią padėtį gali lemti specifi-
nė Lietuvos valstybės tarnybos bei viešojo administravimo kultūra, 
veikianti kaip kontekstinis veiksnys. Priešiškumas, nebendradar-
biavimas, tęstinumas, legalistinės vertybės (taip pat teisininkų sub-
kultūra) yra tie bruožai, kuriais galima charakterizuoti šią kultū-
rą. Ji veikia kaip neigiama pokyčių (reformos ir būsimos sistemos 
veikimo) terpė. Kita vertus, – kultūros kontekste: būdingi siauri 
interesai bei politikų (ministrų) nekompetencija einant pareigas. 
Vis dėlto pagrindine kliūtimi reformos tolimesniam rengimui ir 
galimam tvirtinimui turi politiniai valdančių partijų sprendimai. 
Interviu metu akcentuota, kad vyresniųjų tarnautojų pasiprieši-
nimas yra neišvengiamas dėl asmeninių interesų, pertvarkų ir jų 
pasekmių baimių, politinių interesų. Tačiau tai neturėtų tapti neį-
veikiama kliūtimi reformų rengėjams.
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 6 skyrius.  Ar aukštesniosios valstybės 
tarnybos kūrimas įtvirtina vadybinį valstybės 
tarnybos sandėrį Lietuvoje?

Saulius Pivoras

Pagrindinė alternatyva, įteisinant aukštesniąją valstybės tarnybą 
kaip formalią žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, yra vieno iš 
aukštesniosios tarnybos modelių pasirinkimas: aukštesnioji valsty-
bės tarnyba kaip tradicinės valstybės tarnybos sistemos dalis ar va-
dybiškai orientuota aukštesnioji valstybės tarnyba. Šiame skyriuje 
siekiama išsiaiškinti, kokios yra prielaidos, pirmiausia požiūrių ir 
esamos situacijos lygmeniu, vienam ar kitam modeliui įtvirtinti.

Teorinis modelis

Šiame studijos skyriuje, analizuojant aukštesniosios valstybės 
tarnybos vadybinės krypties ar pobūdžio prielaidas, sąlygas ir ypa-
tybes, remtasi gerai žinomo britų tyrinėtojo Ch. Hoodo plėtota vie-
šojo valdymo stilių ir valstybės tarnybos sandėrių teorija. Knygoje 

„Valstybės menas“ ir vėlesniuose darbuose Ch. Hoodas taikė tinkle-
lio – grupės (angl. grid/group) kultūrinę teoriją, įvardijant pagrindi-
nius alternatyvius viešojo valdymo stilius (hierarchistinį, egalitarinį, 
individualistinį ir fatalistinį), kurių kiekvienas savaip traktuoja pri-
vačiame sektoriuje taikomų organizacinių-vadybinių priemonių ir 
būdų naudojimą viešajame sektoriuje. Pokyčių reformas viešajame 
valdyme Ch. Hoodas aiškino kaip tam tikrą viešojo valdymo sti-
lių kaitą, perėjimą iš vienos alternatyvios viešojo valdymo formos į 
kitą, taip pat kaip tam tikrą ciklinį procesą, kuriame seniai pamiršti 
tradiciniai viešojo valdymo variantai atgaivinami modifikuota for-
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ma ir pateikiami kaip revoliucinės naujovės, paneigiant ir atmetant 
kitus viešojo valdymo variantus356. Viešosios tarnybos sandėrių 
teoriją, kurios sudėtine dalimi tampa įvairių sandėrių tipologijos, 
Ch. Hoodas išplėtojo kartu su bendraautoriu M. Lodge357. Pasak 
Ch. Hoodo ir M. Lodge, valstybės tarnybos sandėris – numano-
mas ar tam tikra dalimi artikuliuotas pastovaus bendradarbiavimo 
(sąveikos) būdas ar susitarimas dėl jo tarp valstybės tarnautojų ir 
tų, kuriems jie tarnauja, t. y. politikų, politinių partijų, klientų ir vi-
suomenės apskritai358. Valstybės tarnybos sandėriai ne tik sąlygoti 
kultūriškai, jie daugiausia gyvuoja ne dėl formalios prievartos, o dėl 
bendrų pažiūrų ar įsitikinimų359.

Pirmąjį valstybės tarnybos sandėrių tipologijos variantą pateikė 
Ch. Hoodas360. Tačiau vėliau, bendradarbiaujant su M. Lodge, jis 
buvo atnaujintas ir patikslintas. Šiame studijos skyriuje remiamasi 
būtent šia tipologija. Ch. Hoodas ir M. Lodge išskyrė bendruosius 
(ar skėtinius; angl. overall) valstybės tarnybos sandėrius (2 tipai, 
kurie dalijami į 4 potipius ir 8 variantus) ir dalinius (ar turininius, 
nors tokio įvardijimo britų autorių nenaudoja). Kita vertus, svar-

356 Hood Ch., The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management, New 
York: Oxford University Press, 1998; Hood Ch., “Can Cultural Theory Give us a 
Handle on the Difference Context Makes to Management by Numbers?”, Pollitt 
Ch. (ed.), Context in Public Policy and Management: the Misisng Link?, Chelten-
ham: Edward Elgar, 2013, p. 115–123.

357 Hood Ch. and Lodge M., “The Politics of Public Service Bargains: Reward, Com-
petency, Loyalty – and Blame”, New York: Oxford University Press, 2006; Hood 
Ch. And Lodge M., “Into an Age of Multiple Austerities? Public Management 
and Public Service Bargains across OECD Countries”, Governance 25 (1), 2012, 
p. 79–101.

358 Hood Ch. and Lodge M., “The Politics of Public Service Bargains”, p. 6. 
359 Ten pat, p. 22.
360 Hood Ch., “Paradoxes of Public-Sector Managerialism, Old Public Management 

and Public Service Bargains”, International Public Management Journal, 1 (3), 
2000, p. 1–22; Hood Ch., “Public Service bargains and Public Service Reform”, 
Peters Guy B., Pierre J. (eds.), Politicians, Bureaucrats and Administrative Re-
form, London and New York: Routledge, 2001, p. 12–21.
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bu atkreipti dėmesį, kad valstybės tarnybos sandėriai gali apimti 
visą valstybės tarnybos sistemą (angl. systemwide) arba tik jos dalį. 
Taigi įmanomi specifiniai tik aukštesniosios valstybės tarnybos 
sandėriai, savo pobūdžiu besiskiriantys nuo toje pačioje šalyje ga-
liojančių valstybės tarnybos sandėrių. Bendrieji valstybės tarnybos 
sandėriai – tai patikėtinio ir įgaliotinio sandėriai. Patikėtinio san-
dėris remiasi dideliu viešosios administracijos arba biurokratijos 
veiklos autonomiškumu, paprastai įtvirtintu teisinio reguliavimo, 
t. y. daugiausia legalistiniais instrumentais. Vienas iš tokio sandėrio 
variantų taikliai įvardijamas kaip „teisėjo tipo sandėris“. Įgaliotinio 
sandėrio pagrindas – vadinamoji principalo–agento (įgaliotojo–
įgaliotinio) santykių samprata, kur įgaliotinis yra nuodugniai ir 
griežtai tiesiogiai kontroliuojamas įgaliotojo („šeimininko“, „vir-
šininko“). Kontrolė vykdoma daugiausia pasitelkus įvairias vady-
bines priemones ir būdus, bet per „ištiestos rankos atstumą“, t. y. 
užtikrinant pakankamą įgaliotinio savarankiškumą bei atskirumą 
nuo įgaliotojo361. Tie valstybės tarnybos sandėriai, kurie yra ben-
drųjų sandėrių tam tikra dalis (nors nebūtinai susieta griežtais są-
ryšiais su kitomis) yra valstybės tarnybos sandėriai dėl kompeten-
cijų, atlygio ir lojalumo. Ch. Hoodas ir M. Lodge skyrė po keturis 
pagrindinius kompetencijų, atlygio bei lojalumo sandėrių valstybės 
tarnyboje tipus. Keturių tipų skyrimas nėra atsitiktinis, jis atitinka 
tinklelio – grupės teoriją, remiantis pagrindiniais sisteminiais vie-
šojo valdymo stiliais.

Kompetencijų sandėrių valstybės tarnyboje tipai yra tokie: „pe-
danto“, „išminčiaus“, „tarpininko“ ir „rezultatų davėjo“. „Pedanto“ 
sandėris reikalauja iš valstybės tarnautojų pirmiausia siaurai spe-
cializuotų gebėjimų (Fachkompetenzen): susitelkiama į specia-
lizuotus profesinius (dažnai techninio pobūdžio) ar į bendruo-
sius (kiekvienam tarnautojui reikalingus) gebėjimus bei žinias. 

361 Plg. Hood Ch. and Lodge M., “The Politics of Public Service Bargains”, p. 24–59. 
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Tinklelio – grupės kultūros teorijos supratimu, šis sandėris yra hie-
rarchistinio pobūdžio. Kalbant apie „tarpininko“ sandėrį, svarbu 
akcentuoti derybininko gebėjimus, t. y. gebėjimų siekti rezultato 
tinklaveikos būdu, nesinaudojant hierarchiniais valdžios įgalioji-
mais. „Išminčiaus“ sandėris nurodo daugiausia intuityvius gebėji-
mus, kurių negalima išmokti, pasižymi originaliomis netradicinė-
mis pažiūromis. „Rezultatų davėjo“ sandėris yra individualistinio 
pobūdžio, reikalauja ne paklusti taisyklėms, įgyvendinti teisės ak-
tus, o užtikrinti konkrečių rezultatų pasiekimą362.

Atlygis Ch. Hoodo ir M. Lodge teorijoje suprantamas platesne 
reikšme, nei atlygis yra traktuojamas žmogiškųjų išteklių valdymo 
literatūroje. Turint galvoje ne tik algą ar kitas naudas, bet ir, tarki-
me, karjerą (paaukštinimą). Atlygio sandėrių tipai: 
– „Noblesse oblige“. Dėl altruistinių ar panašių vertybinių motyvų 

tarnaujama už gerokai mažesnį atlygį nei priklauso. 
– „Piramidžių ir eskalatorių“. Atlygis didėja tam tikra reguliaria 

seka, priklauso nuo nuopelnų, vyresniškumo, praktinės patir-
ties valstybės tarnyboje ir pan. Šis sandėris remiasi aiškiai hie-
rarchiškai grįsta atlygio sistema.

– „Loterijos“. Nurodo nenuspėjamumo elementą ir pakankamai 
ryškias jo apraiškas atlygio praktikoje. 

– „Kalakutų lenktynių“. Svarbi ryški ir kartais negailestinga konku-
rencija dėl didesnio atlygio, kur tos konkurencijos išdavos yra ne 
visada prognozuojamos. Toks atlygis dažnai vadinamas „atlygi-
nimu pagal rezultatus“ (angl. pay for performance) ir yra skiria-
mas po tarnautojo veiklos rezultatų vertinimo, todėl laikomas ar-
timu privataus sektoriaus praktikai ir, vadinasi, labiausiai atitinka 
vadybinio sandėrio sampratą363.

Tam tikras sandėrių kombinacijas Ch. Hoodas įvardija kaip va-
dybinį sandėrį. „Rezultatų davėjo“ tipo kompetencijos sandėris ge-
362 Ten pat, p. 92–93.
363 Plg. ten pat, p. 77–81.



171 6 skyrius.  Ar aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimas įtvirtina vadybinį 
valstybės tarnybos sandėrį Lietuvoje?

riausia dera su „kalakutų lenktynių“ ir su „vykdytojo“ tipo lojalumo 
sandėriu. Būtent ši sandėrių dėlionė sudaro vadybinį sandėrį. Kitos 
sandėrių kombinacijos gali atnešti nenumatytų padarinių, sukelti 
priešingą efektą lauktajam ar tiesiog sukelti daugiau problemų, vesti 
į aštrias konfliktines situacijas ir kt. Pavyzdžiui, ryškiai individualis-
tinės orientacijos „kalakutų lenktynių“ atlygio sandėris sunkiai sude-
rinamas su egalitarinio pobūdžio („tarpininko“) ar fatalistinių („iš-
minčiaus“) kompetencijų sandėriais364. Be to, ne visi dalinių sandėrių 
elementai dera su bendraisiais valstybės tarnybos sandėriais, pavyz-
džiui, „kalakutų lenktynių“ atlygio dalinis sandėris nesuderinamas 
su „patikėtinio“ tipo bendruoju valstybės tarnybos sandėriu365.

Kaip matome, galimos skirtingos sandėrių kombinacijos: san-
dėrio pakeitimas, perėjimas nuo vieno sandėrio tipo prie kito ir 
pan. Tačiau pastangos įtvirtinti naują sandėrį gali baigtis nesėkme. 
Pasipriešinimą sandėrio keitimui Ch. Hoodas ir M. Lodge aiškina 

„išsisukinėjimo“ elgsenos perspektyvoje. Sandėris gali būti keičia-
mas formalios prievartos didinimo būdu, t. y. teisinio reguliavimo 
mastu ir priemonėmis. Tačiau, kaip pabrėžia britų tyrinėtojai, tei-
sinį reguliavimą (kitaip tariant, formalias taisykles) galima apeiti 
(„išsisukti“) įvairiais būdais. Vienas žinomiausių yra vadinamasis 

„kūrybinis prisitaikymas“ (angl. creative compliance). Beje, britų 
tyrinėtojai pateikia būtent šio reiškinio pavyzdžių sovietinėje pla-
ninėje ekonomikoje, kaip sovietinio planavimo sistemai būdingus 

„išsisukinėjimo“ pavyzdžius, iš principo neskirdami jų nuo panašių 
rinkos ekonomikos šalyse sutinkamų pavyzdžių366.

Toliau šiame studijos skyriuje nagrinėsime tik kompetencijų ir at-
lygio sandėrius valstybės tarnyboje, aptarsime, kokie jų variantai yra 
prigiję Lietuvos aukštesniųjų valstybės tarnautojų praktikoje, kaip dera 
su numatomais pokyčiais, įteisinant aukštesniąją valstybės tarnybą. 

364 Ten pat, p. 136.
365 Ten pat, p. 137.
366 Ten pat, p. 185.
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Pirmiausia bus žiūrima, kiek Lietuvoje yra vadybinei valstybės tarny-
bos sandėrių dėlionei tipiškų „rezultatų davėjo“ bei „kalakutų lenkty-
nių“ tipo sandėrių apraiškų ir kokios jų perspektyvos, įteisinant aukš-
tesniąją valstybės tarnybą, kaip specialią žmogiškųjų išteklių valdymo 
valstybės tarnyboje posistemę. Lojalumo sandėris nusipelno didesnio 
dėmesio, todėl bus nagrinėjamas atskirai kitoje studijos dalyje.

Geroji praktika: Belgijos ir Nyderlandų atvejai

Viešojo sektoriaus reformų procese išsivysčiusiose Vakarų šalyse 
buvo iškeltas naujo tipo viešųjų organizacijų vadovo, skirtingai nuo 
tradicinio aukštesniojo valstybės tarnautojo, poreikis: aukščiausio 
lygio viešojo vadovo-vadybininko poreikis. Jis susijęs su poreikiu 
kitaip valdyti didesnę autonomiją nuo centrinės vykdomosios 
valdžios (vyriausybės ir ministerijų) ir kartu lankstesnės vadybos 
galimybes įgijusias viešąsias organizacijas, vadybine prasme tapu-
sias kvazi- autonominėmis. Kaip teigia Sandra van Thiel, idealaus 
aukščiausio lygio vadybininko portreto savybės yra šios: 1) daugiau 
patirties privačiame, o ne viešajame sektoriuje; 2) įgytas vadybos 
ar jai artimų krypčių išsilavinimas; 3) veiklos pobūdis yra daugiau 
vadybinis, palyginus su tradiciniais aukštesniaisiais valstybės tar-
nautojais; 4) teisinis statusas yra mažiau saugus, palyginus su tra-
diciniu aukštesniuoju valstybės tarnautoju; 5) atlyginimas dažniau 
grindžiamas atlyginimo pagal rezultatus principu, palyginus su tra-
diciniu aukštesniuoju valstybės tarnautoju367.

Būtent tokio tipo vadybininkams pasitelkti iš privataus sekto-
riaus ar sudaryti sąlygas jiems išugdyti buvo skirtas aukštesniosios 
valstybės tarnybos kūrimas kai kuriose Vakarų Europos šalyse. 

367 Van Thiel S., Steijn B. and Allix M., “New Public Managers in Europe: Changes 
and Trends”, Pollitt Ch., Van Thiel S. and Homurg V. (eds.), New Public Manage-
ment in Europe: Adaptation and Alternatives, Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 
2007, p. 94.
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Toliau aptarsime Belgijos ir Nyderlandų patirtį, kurią nagrinėjant 
remtasi interviu su Belgijos ir Nyderlandų ekspertais duomenimis. 

Belgijoje aukštesniosios valstybės tarnybos federalinėje tarny-
boje sukūrimas vyko kartu su plataus masto viešojo administravi-
mo reforma, pavadinta „Koperniko reforma“, pradėta įgyvendinti 
2000 metais. Bet jau XX a. dešimtame dešimtmetyje vykdyti per-
tvarkymai, kurių pobūdis buvo nuosaikesnis. Vienas iš svarbiausių 
administracinės reformos tikslų Belgijoje – būtent žmogiškųjų ište-
klių valdymo funkcijos modernizavimas368. Reforma taip pat įvedė 
kontraktinius santykius, atsisakant tradicinio tiesioginio adminis-
travimo bei priežiūros tarp atskirų viešojo valdymo organizacijų. Iš 
ministerijų administracijų vadovų, pavadintų federalinių tarnybų 
prezidentais, buvo tikimasi didesnės atskaitomybės už išteklių nau-
dojimą, nes už ministerijoms skirto biudžeto ir žmogiškųjų išteklių 
paskirstymą joms pavaldžioms įstaigoms tapo atsakingi būtent jie369. 
Buvo vykdomas ir esamos institucinės sandaros keitimas, atskiriant 
strategines ir operatyvines veiklas, keičiant ministerijų funkcijas, 
netgi apskritai atsisakant ministerijų pavadinimo, kur buvusios 
ministerijos imtos vadinti „federalinėmis vyriausybės tarnybomis“. 
Kaip teigia belgų tyrinėtojai, Belgija buvo viena iš šalių, kur buvo 
būtina reformuoti institucinę viešojo administravimo sandarą prieš 
imantis vadybinės reformos370. Tačiau net ir praėjus 10 metų nuo 

„Koperniko reformos“ pradžios Belgijoje manoma, kad jos origina-
368 Hondeghem A., “The National Civil Service in Belgium”, Van der Meer F. M. (ed.), 

Civil Service Systems in Western Europe. Second edition, Cheltenham: Edward 
Elgar, 2011, p. 118–119; Brans M., De Visscher Ch., Vancoppenolle D., “Admin-
istrative Reform in Belgium: Maintenance or Modernisation?”, West European 
Politics, vol. 29, no. 5, 2006, p. 986.

369 Montuelle C. Et al., The Asssessment of the Belgian Mandate System: First Re-
sults of Survey Among Top Civil Servants, EGPA conference, 2009, p. 11, <http://
soc.kuleuven.be/io/egpa/HRM/malta/Montuelle_et_al2009.pdf>, 2014 06 06.

370 Brans M., Steen T., “From Incremental to Copernican Reform?: Changes to the 
Position and Role of Senior Civil Servants in the Belgian Federal Administration”, 
Page E. C., Wright V. (eds.), From the Active to the Enabling State. The Changing 
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lūs pradiniai tikslai nebuvo iki galo pasiekti ir aukštesnieji valstybės 
tarnautojai vis dar neturi reikiamo savarankiškumo, valdant finan-
sinius ir žmogiškuosius išteklius371.

Aukštesniesiems vadovams institucinė-struktūrinė reforma 
turėjo užtikrinti sąlygas didesnei atsakomybei, t. y. didesniu sava-
rankiškumu pasižyminčiai veiklai. Vadybinį aukščiausių vadovų 
savarankiškumą pirmiausia turėjo užtikrinti didesni įgaliojimai 
savarankiškai tvarkyti vadovaujamos institucijos biudžetą ir perso-
nalą. Kita vertus, buvo laukiama iniciatyvos iš pačių aukštesniųjų 
vadovų pusės, – elgsenos, turinčios įrodyti, kad jie yra tikri vady-
bininkai, orientuoti į rezultatus, o ne į procesą372. Iš vadovų imta 
reikalauti konkretesnio atsiskaitymo už savo veiklą, tačiau jiems 
suteikta ir didesnė operatyvinės veiklos laisvė, išlaikant kontrolę, 
remiantis kitokiomis nei tradicinis administravimas priemonėmis. 
Belgijoje tai buvo įvardyta kaip atskaitomybės-atsakomybės klau-
simas, t. y. atskaitomybės didinimas suprantamas kaip procesas, 
neatskiriamas nuo lygiagretaus atsakomybės didinimo, vadybinės 
atsakomybės, vadybinio vadovų įgalinimo. Tą itin pabrėžė respon-
dentai per interviu 2013 m. Belgijos federalinėje personalo ir orga-
nizacijos tarnyboje373.

Belgijoje pradedant reformą buvo planuojama, kad didesnę 
AVT pareigybių dalį galėtų užimti asmenys iš privataus sekto-
riaus. Tai buvo motyvuojama siekiu perkelti privataus sektoriaus 
stiliaus vadybos praktiką į viešąjį sektorių. Tačiau įvyko atvirkš-
čiai – didesnę Belgijos aukštesniosios valstybės tarnybos dalį, re-

Role of Top Officials in European Nations, Houndmill, Basingstoke: Palgrave, 
2007, p. 69.

371 Visscher Ch. De., Randour R., “The Reform of the Belgian Federal Administration 
10 years on: What Balance has been Achieved Between Operational Autonomy of 
Top Managers and the Supervision Carried out by the Horizontal Ministerial De-
partments?”, International Review of Administrative Sciences 80 (1), 2014, p. 46.

372 Ten pat, p. 72.
373 Interviu, Belgija, FOD P&O, 2013 m. gruodis.



175 6 skyrius.  Ar aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimas įtvirtina vadybinį 
valstybės tarnybos sandėrį Lietuvoje?

miantis 2008–2009 m. atlikto tyrimo duomenimis, sudarė atėję iš 
valstybės tarnybos. Visgi išoriniai kandidatai (atėję į aukštesniojo 
vadovo pareigas ne iš valstybės tarnybos) sudarė palyginus nemažą 
dalį (beveik 20 proc.). Nyderlanduose išoriniai kandidatai, patekę 
į aukštesniąją valstybės tarnybą, sudarė apie 10 proc. visų aukštes-
niųjų tarnautojų374. Tačiau 2013 m. gruodį atlikus interviu buvo 
teigiama, kad apie 10 proc. vadinamųjų mandatinių pozicijų (AVT 
pozicijų) Belgijoje užima ateinantys iš privataus sektoriaus375, tad 
šiuo požiūriu, atrodo, Belgijos ir Nyderlandų praktika panaši.

Nyderlandų viešojo administravimo sistemoje vadybiškumas 
jau buvo įdiegtas prieš sukuriant aukštesniąją valstybės tarnybą. 
Au tonomiškos centrinės vykdomosios valdžios agentūros, valdo-
mos vadybiniais metodais, remiantis veiklos kontraktais, veikė nuo 
1994 m.376. O žmogiškųjų išteklių valdymo decentralizacija valstybės 
tarnyboje buvo vykdoma nuo devinto dešimtmečio. Nyderlandų AVT, 
sukurta (įteisinta) 1995 m., buvo labiau decentralizuotos ir suskaidy-
tos viešojo valdymo sistemos defragmentacijos bandymas, grįžimas 
prie tradicinės sistemos, kai pats aukštesniosios valstybės tarnybos 
modelis įvertintas kaip karjeros modelis, skirtingai nuo likusios vals-
tybės tarnybos, kuriai būdingesni postų modelio bruožai377.

374 Dorpe K. van. et al., Het mandaatsysteem in de Belgische federale overheid in een 
internationaal perspectief. Rapport final, Leuven, 2011, p. 37, <http://soc.kuleu-
ven.be/io/pubpdf/VanDorpe-Hondeghem_2011_Rapport_Mandaatsysteem_B.
pdf>, 2014 05 19.

375 Interviu, Belgija, FOD P&O, 2013 m. gruodis.
376 Van Thiel S. and Pollitt Ch., “The Management and Control of Executive Agen-

cies: an Anglo-Dutch Comparison”, Pollitt Ch., Van Thiel S. and Homurg V. (eds.), 
New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives, Houndmills, 
Basingstoke: Palgrave, 2007, p. 53.

377 Van der Meer F. M., Dijkstra G. S. A., “The Civil Service System of the Nether-
lands”, Van der Meer F. M. (ed.), Civil Service Systems in Western Europe. Second 
edition, Cheltenham: Edward Elgar, 2011, p. 164, 180; Steen T. and Van der Meer 
F. M., “Public Service Bargains in Dutch Top Civil Service”, Public Policy and 
Administration 26 (2), 2011, p. 212–213.
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Nyderlanduose gana anksti po AVT įkūrimo (1999 m.) aukš-
tesniosios valstybės tarnybos sudėtyje buvo išskirta speciali aukš-
čiausio lygio vadybininkų grupė. Būtent joje įvesta privaloma ro-
tacija į kitas pareigas, ištarnavus tose pačiose pareigose maksimalų 
7 metų laiką, kas lėmė vadinamojo generalisto tipo aukščiausio 
lygmens vadovo-vadybininko valstybės tarnyboje susiformavi-
mą378. Aukštesnieji vadovai ar aukštesnieji valstybės tarnautojai 
Nyderlanduose tapo generalistais vadybininkais, būtent vadyba 
tapo generalistinio profilio pagrindiniu bruožu379. Iki aukštesnio-
sios valstybės tarnybos sukūrimo aukštesniųjų vadovų postuose 
dominavo teisinį išsilavinimą turintys asmenys. AVT panaikinus 
šį teisininkų dominavimą buvo atsisakyta ir ryškaus legalistinio 
akcento pačios AVT funkcionavime380. Tačiau ryški vienpusiška 
orientacija į generalistus aukščiausio lygio vadovus-vadybininkus 
ir jų mobilumą sulaukė gana aštrios pačių Nyderlandų specialis-
tų kritikos, teigiančios, kad pernelyg dažna kaita ir profesionalios 
ekspertizės stoka aukščiausioje vadovų grandyje gali prisidėti prie 
vadinamosios institucinės atminties praradimo, nepakankamo ins-
titucijos veiklos profesionalumo lygio užtikrinimo381. Reikalingas 
tam tikras kompromisas. Kaip teigė Nyderlandų ekspertas: 

Tai tebevykstanti diskusija. Manau tai priklauso nuo [valdymo] 
lygio ir nuo konkrečių pareigybių. Kuo aukštesnis lygis, tuo labiau 
reikalingas generalistas ir tai užfiksuota keturiuose reikalavimų 
[kandidatams į AVT] kriterijuose. Reikia, kad žmogus būtų dirbęs 

378 Steen T. and Van der Meer F. M., “Dutch Civil Service Leadership: Torn Between 
Managerial and Policy-oriented Leadership Roles”, Raffel J., Leisink P., Middle-
brooks A. E. (eds.), Public Sector Leadership: International Challenges and Per-
spectives, Cheltenham: Edward Elgar, 2009, p. 100–101.

379 Van den Berg C., Transforming for Europe: the Reshaping of National Bureaucracies 
in a System of Multi-level Governance, Leiden: Leiden University Press, 2011, p. 282.

380 Ten pat, p. 294.
381 OECD-PUMA, The Senior Civil Service in National Governments of OECD 

Countries, GOV/PGC/PEM(2008)2, Paris, p. 87.
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skirtingose vietose, to reikia aukščiausiame lygmenyje. Kuo žemiau, 
net ir vadybinėse pozicijose, tuo labiau yra reikalingas specialistas. 
Bet kita vertus aš pastebiu, kad iš ministro, kuris taip pat yra gene
ralistas iš principo, reikalaujama detalių iš tos srities, už kurią jis at
sakingas. Tas klausimas perduodamas jo [ministerijos] generaliniam 
sekretoriui ar generaliniam direktoriui, kurie taip pat yra generalistai, 
o atsakymas pageidaujamas nedelsiant, taigi yra tam tikras spaudi
mas tapti tam tikra dalimi specialistu toje pozicijoje, kurią užimi.382

Už Nyderlandų AVT valdymą (įskaitant mobilumo užtikrinimą) 
atsakinga institucija (ABD biuras) yra tos nuomonės, kad tam tikra 
specializacija yra naudinga, tačiau šiuolaikinio, greitai besikeičiančio 
pasaulio sąlygomis reikalingas platesnis požiūris, mobilumas iš vienos 
valdymo srities į panašią, o ne bet kokią kitą383. Nyderlanduose aukš-
tesniosios valstybės tarnybos kūrimas buvo grindžiamas aukščiausio 
lygmens vadybininkų ugdymo poreikio retorika, tikintis „vadybininko“ 
samprata apsisaugoti nuo visuomenės neigiamos reakcijos „biurokrato“ 
atžvilgiu, kokia galėjo atrodyti tradicinė aukštesnioji valstybės tarnyba, 
labiau akcentuojanti profesionalumą, o ne vadybininko gebėjimus. Iš 
dalies tradicinės sistemos kūrimas viešajai nuomonei buvo pateikia-
mas retoriškai. Tačiau olandų tyrinėtojų požiūriu, Nyderlanduose rea-
liai neįsitvirtino grynai vadybinis valstybės tarnybos sandėris384. 

Atlyginimas Belgijoje visiškai vienodas to paties aukščiausio ran-
go tarnautojams, tačiau žemesnio rango tarnautojams atlyginimas, 
kuris mokamas to paties rango tarnautojams, gali skirtis385. Bet 

382 Interviu, Nyderlandai, Vidaus reikalų ministerija, 2013 m. spalis.
383 Interviu, Nyderlandai, ABD biuras, 2013 m. spalis.
384 Hansen M. B., Steen T., Jong M. de., “New Public Management, Public Service 

Bargains and the Challenges of Interdepartmental Coordination: a Comparative 
Analysis of Top Civil Servants in State Administration”, International Review of 
Administrative Sciences 79(1), 2013, p. 40.

385 Brans M., “Rewards at the Top in Belgium”, Brans M. and Peters Guy B. (eds.), 
Rewards for High Public Office in Europe and North America, Lond and New 
York: Routledge, 2012, p. 137.
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skirtumas priklauso ne nuo veiklos rezultatų. Vadinamasis atlygini-
mas pagal veiklos rezultatus Belgijoje niekada nebuvo įvestas vals-
tybės tarnyboje. Atlyginimų skirtumas priklauso nuo darbo krūvio, 
nuo tarnautojui priskirtų vykdyti funkcijų apimties. Vienodo atly-
ginimo to paties aukščiausio rango tarnautojams priežastys politi-
nės. Kaip interviu metu atskleidė Belgijos Personalo ir organizaci-
jos federalinės tarnybos tarnautojas, skirtingi atlyginimai skirtingų 
ministerijų administracijų vadovams gali būti suprantami kaip tų 
ministerijų reikšmės skirtingas vertinimas, o politiškai taip negali 
būti, visos ministerijos turi būti laikomos lygiavertėmis386.

Nyderlanduose buvo taikomas atlyginimas pagal veiklos rezul-
tatus aukštesniesiems vadovams, tačiau 2012 m. jo atsisakyta, nu-
rodant, kad toks atlyginimas nepasiteisino kaip motyvavimo prie-
monė, siekiant geresnių veiklos rezultatų, o taip pat dėl neigiamo 
visuomenės požiūrio į panašus atlyginimo priedus aukštesniesiems 
valstybės tarnautojams, kuo pasinaudojo politikai, priimdami la-
bai griežtą įstatymo normą apie maksimalius aukščiausio lygmens 
vadovų atlyginimus, prie kurių nenumatomi priedai už veiklos re-
zultatus ir kurie negali viršyti ministro pirmininko atlyginimo387. 
Pasak vieno Nyderlandų eksperto:

Mes pastebėjome, kad savarankiškumą turinčiose įstaigose, bet 
taip pat agentūrose, ir aukščiausio lygio vadybininkų grandyje, kad 
žmonės siekia gauti vis daugiau ir daugiau. Tai ne visada iš tikro buvo 
susiję su veiklos rezultatais, o veikiau yra ekstra bonusas pritraukti 
žmones ar skatinti dirbti, bet galiausiai ne pinigai motyvuoja žmones 
atlikti tokį darbą. Taigi darėsi vis labiau absurdiška, kad daugybė 
žmonių uždirba daugiau nei mūsų ministras pirmininkas.388

386 Interviu, Belgija, FOD P&O, 2013 m. gruodis.
387 Interviu, Nyderlandai, ABD biuras, 2013 m. spalis.
388 Interviu, Nyderlandai, Vidaus reikalų ministerija, 2013 m. spalis.
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Buvo pabrėžta, kad ne piniginis atlygis, o nefinansinio atlygio 
priemonės veikia geriausiai kaip aukščiausio lygmens vadovų mo-
tyvavimo ir angažavimo veiksnys389.

Apibendrinant Belgijos ir Nyderlandų gerąją praktiką, galima 
įvardinti ir Lietuvos praktikai reikšmingiausius ir aktualiausius 
tobulintinus dalykus: aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimas 
pasiteisina tada, kada yra aiškiai apibrėžtas to kūrimo santykis su 
platesne administracine reforma (Belgijos atvejis) ar bent pats AVT 
kūrimas bando spręsti viešojo administravimo sistemos uždavinius 
ar problemas (Nyderlandų atvejis).

Pati aukštesnioji valstybės tarnyba, kaip rodo Belgijos ir 
Nyderlandų duomenys, yra atskira sistema, ji gali būti unifikuota 
(Nyderlandų atvejis) arba departamentinė (Belgijos atvejis). Svarbu 
tai, kad abiem atvejais aukštesnioji valstybės tarnybos sistema yra 
priešinga valstybės tarnybos sistemai, tarnauja kaip tam tikra ats-
vara: Belgijos atveju departamentinė AVT yra atsvara unifikuotai 
VT, o Nyderlandų atveju – unifikuota AVT atsvara departamentinei 
VT. Tačiau bet kuri sistema nėra visiškai vienalytė, todėl ir joje tai-
komi santykinai skirtingi kompetencijų reikalavimai ir atlyginimo 
principai, ar, kalbant valstybės tarnybos sandėrių teorijos terminais, 
galioja nevisiškai vienodi kompetencijų ir atlygio sandėriai. Atlygio 
politika šiuo metu Belgijoje ir Nyderlanduose yra aiškiai paveikta 
nusivylimo ta praktika, kuri buvo taikant atlyginimą pagal veiklos 
rezultatus, „sukčiavimo“ apraiškomis nesilaikant atlygio sandėrio, 
kas lėmė tokio tipo atlygio atsisakymą.

Kompetencijų ir atlygio sandėriai ir jų kaitos projekcijos 
Lietuvos aukštesniojoje valstybės tarnyboje

Esamoms kompetencijoms, kiek jas pirmiausia atspindi tapati-
nimasis su tam tikrais vaidmenimis einamose aukštesniojo vadovo 

389 Ten pat.
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pareigose, išsiaiškinti pirmiausia buvo skirta 2014 metų vasario–
kovo mėn. atlikta apklausa. Duomenys analizuoti atsižvelgiant, kiek 
tai atskleistų dabartinio sandėrio kompetencijų pobūdį ir prielai-
das šiam kisti vadybine („rezultatų davėjo“) kryptimi. Taigi keliame 
klausimą, kiek ir kaip vadybiškai orientuotos aukštesniosios valsty-
bės tarnybos suformavimas priklauso nuo vadybininko vaidmens 
reikšmės aukštesniųjų valstybės tarnautojų veikloje? Šis klausimas 
gali būti skaidomas į smulkesnius:

1. Kiek aukštesniųjų vadovų vaidmens tapatybės priklauso nuo 
kompetencijų (išsilavinimo ir patirties)?

2. Kiek vadybinių aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimo 
tikslų palaikymas priklauso nuo aukštesniųjų vadovų tapa-
tinimosi su vadybininko ir politikos įgyvendintojo vaidme-
nimis?

Apklausta 260 aukštesniųjų vadovų. Analizuojant jų išsilavini-
mo kryptis negalima teigti, kad kuri nors iš jų dominuojanti. Kiek 
didesnė respondentų dalis nurodė, kad yra įgiję ne humanitari-
nių-socialinių mokslų išsilavinimą. Viešojo administravimo bei 
vadybinį išsilavinimą turinčių buvo mažiausia. Kita vertus, teisinį 
išsilavinimą nurodė tik vienu respondentu daugiau nei vadybinį. 
Iš socialinių mokslų daugiausia buvo įgijusių ekonomikos išsilavi-
nimą. Dauguma apklausos dalyvių, turinčių vadybinį išsilavinimą, 
yra ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovai. Vidiniuose ministerijų 
departamentuose tokių mažai. Panašiai ir su darbo patirtimi: pri-
vačiame sektoriuje jos daugiausia turi ministerijos pavaldžių įstai-
gų vadovai, o tarp vidinių departamentų direktorių, turinčių tokią 
patirtį, yra retenybė.

Analizuojant labiausiai paplitusias vaidmens tapatybes, kaip 
matyti iš 1 lentelės, populiariausi vaidmenys arba tie vaidmenys, su 
kuriais dažniausia tapatinasi aukštesnieji vadovai, yra veiksmingo 
darbo užtikrintojo vadovaujamoje įstaigoje ir savo srities profesio-
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nalo vaidmuo, t. y. tradiciniai viešojo administravimo vaidmenys 
(literatūroje – biurokrato vaidmuo arba biurokrato vaidmens ta-
patumas). Palyginti didelė dalis respondentų savo veiklą supranta 
kaip politikos įgyvendinimą, nors tokia ji neturėtų būti būdinga, 
sakykim, ministerijų vidinių departamentų vadovams. Tačiau net 
63 proc. apklaustųjų ministerijų vidinių departamentų vadovų savo 
darbo esme nurodė politikos įgyvendinimo užtikrinimą. Matyt, 
kad klausimą apie politikos įgyvendinimo užtikrinimą jie suprato 
kaip politikos įgyvendinimo kontrolės ar priežiūros klausimą.

1 lentelė. Aukštesnių vadovų vaidmens tapatybės

Nesitapatina Laikosi neutraliai Tapatinasi

Vadovas-vadybininkas 13,51 % 17,00 % 69,49 %

Politikos įgyvendintojas 15,12 % 12,79 % 72,09 %

Profesionalas, savo 
srities specialistas

3,47 % 6,92 % 89,61 %

Paslaugų piliečiams teiki-
mo užtikrintojas

30,74 % 9,73 % 59,53 %

Institucijos veiksmingo 
darbo užtikrintojas 
[Institucijos vidaus admi-
nistratorius]

5,06 % 3,89 % 91,05 %

N = 260

Kita vertus, ta pati dalis apklaustųjų tarp ministerijų vidinių 
departamentų direktorių savo vaidmenį nurodė kaip vadovo-va-
dybininko. Tai, regis, kiek netikėta, nes einant šias pareigas darbo 
pobūdis turėtų būti daugiau organizacinis-administracinis ar ko-
ordinacinis, o ne vadybinis. Tai reiškia, kad vadybos ir organiza-
vimo-administravimo vaidmenis respondentai mažai skiria vieną 
nuo kito. Galima atkreipti dėmesį, kad jeigu ministerijų vidinių 
departamentų direktoriai labiau tapatinasi su vadybininko vaidme-
niu nei laukiama, ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovai su tokiu 
vaidmeniu tapatinasi mažiau (žr. 2 lentelė).
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2 lentelė. Vaidmens tapatybės vidinių departamentų ir įstaigų prie minis-
terijų vadovų grupėse

Tapatinasi su vadovo-vady-
bininko vaidmeniu

Tapatinasi su politikos įgy-
vendintojo vaidmeniu

Ministerijų vidinių de-
partamentų vadovai 
(N = 49)

63 % 63 %

Ministerijoms paval-
džių įstaigų vadovai 
(N = 110)

74 % 80 %

Ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovų santykinai žemas ta-
patinimasis su vadybininko vaidmeniu turėtų būti aiškinamas tuo, 
kad įstaigų vadovų orientacija į rezultatus yra palyginti neryški. Vis 
dėlto šių įstaigų uždaviniai ir funkcijos skirtingos, ne visos šios įs-
taigos įgyvendina politiką, orientuotą į rezultatus, nors jų formalus 
teisinis statusas yra vienodas, formaliai jos visos dalyvauja formuo-
jant politiką bei ją įgyvendina. Kitaip tariant, Lietuvos institucinė 
sistema nėra optimali, išgryninant aukščiausio lygmens vadovų 
funkcijas (ypač vadybines ir politikos įgyvendinimo), kaip rezul-
tatų davimo, savarankiškai organizuojant ir vykdant veiklą. Taip 
pat paplitęs požiūris į viešojo administravimo veiklas kaip į pro-
cedūras, jų užtikrinimą, o ne kaip į rezultatus duodančias veiklas. 
Apklausos duomenimis, didesnė dalis respondentų pritarė, kad 
aukštesniesiems vadovams reikia apibrėžti kasmetinius veiklos re-
zultatus. Tačiau veiklos rezultatų, kaip iš principo nesuderinamų su 
esama viešojo administravimo sistema, vertinimą galima iliustruo-
ti remiantis vienos iš savivaldybių atsiliepimu į 2014 m. pateiktą 
derinti su suinteresuotomis institucijomis naują Valstybės tarnybos 
įstatymo redakciją:

Dėl profesinės kompetencijos pasisakytina, kad tai turėtų būti nu
statoma priimant į pareigas, todėl neaišku, kaip asmuo, atliekantis pri
skirtas funkcijas ne vienerius metus, gali nebeatitikti šių reikalavimų. 
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Taip pat vėl orientuojamasi į veiklos rezultatus, tačiau, kaip ir dabar 
esančiame teisiniame reglamentavime, manome, kad toks vertinimo 
kriterijus iš esmės yra ydingas, kadangi valstybės tarnyba yra sietina 
su viešojo administravimo funkcijų atlikimu. Tuo tarpu viešasis admi
nistravimas apima specialiuose teisės aktuose numatytų funkcijų atli
kimą, tačiau viešojo administravimo subjektai realiai nesukuria jokio 
produkto, kurį būtų galima vertinti kiekybės/kokybės ribose.390

Aukštesniųjų vadovų tapatinimasis su tam tikrais vaidmenimis 
pagal vadovų turimą išsilavinimą matomas 3 lentelėje. 

3 lentelė. Vaidmens tapatybės skirtingos krypties išsilavinimą turinčių 
respondentų grupėse

Išsilavinimo sritis Politikos įgyven-
dintojo vaidmuo

Vadovo-va-
dybininko 
vaidmuo

Savo srities 
specialisto, 
profesionalo 
vaidmuo

Teisė (N = 42) 50 % 67 % 88 %

Vadyba (N = 41) 71 % 68 % 83 %

Viešasis administravimas 
(N = 31)

77 % 81 % 94 %

Humanitariniai mokslai (N = 50) 78 % 60 % 96 %

Ekonomika (N = 60) 75 % 73 % 90 %

Kiti mokslai (115) 71 % 76 % 86 %

Tapatinimasis pakankamai ryškiai išsiskiria politikos įgyven-
dintojo vaidmens atžvilgiu. Iš turinčių teisinį išsilavinimą su šiuo 
vaidmeniu tapatinasi 50 proc., o iš turinčių vadybinį išsilavinimą – 
71 procentas. Žymiai didesnė dalis, turinčių teisinį išsilavinimą, ta-
patinasi su savo srities profesionalo vaidmeniu, negu su visais kitais 
vaidmenimis. Tapatinimasis su vaidmenimis, atsižvelgiant į darbo 
patirtį, pateiktas 4 lentelėje.

390 X savivaldybės raštas Lietuvos savivaldybių asociacijai, 2014 05 15, iš LSA gauta 
medžiaga (savivaldybės duomenys laikomi konfidencialiais LSA prašymu).
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Vaidmens tapatybių pasiskirstymas santykyje su darbo patirtimi 
yra kiek netikėtas, ypač tai, kad turintys vadovaujančio darbo patirtį 
privačiame sektoriuje (palyginus ne tokia didele dalimi) tapatinasi 
su vadovo-vadybininko vaidmeniu, o dirbę politinio pasitikėjimo 
tarnautojais (nelauktai didele dalimi) jaučiasi vadybininkais, kas 
rodo, kad patirtis privačiame sektoriuje nebūtinai skatina vadybi-
nes nuostatas ir jų perkėlimą į viešąjį sektorių Lietuvoje.

4 lentelė. Vaidmens tapatybės skirtingą darbo patirtį turinčių responden-
tų grupėse

Politikos 
įgyven-
dintojo 
vaidmuo

Vadovo-va-
dybininko 
vaidmuo

Savo srities 
specialisto 
profesionalo 
vaidmuo

Vadovaujamo darbo privačiame 
sektoriuje patirtis (N = 76)

87 % 61 % 88 %

Politinio pasitikėjimo tarnautojo 
patirtis (N = 55)

59 % 93 % 93 %

Aukštųjų mokyklų dėstytojo ar 
mokslo darbuotojo patirtis (N = 63)

75 % 70 % 94 %

Kaip ir buvo numanoma, vadovo-vadybininko vaidmens tapa-
tybė koreliuoja su amžiumi, darbo stažu ir vadovaujamojo darbo 
patirtimi (žr. 5 lentelę). Tačiau nėra statistiškai reikšmingo ryšio 
tarp demografinių kintamųjų ir politikos įgyvendintojo vaidmens 
tapatybės.

5 lentelė. Vaidmens tapatybių sąryšiai su demografiniais kintamaisiais 
(Spirmeno koreliacijos koeficientai)

Amžius Darbo stažas Vadovaujamojo darbo 
patirtis metais

Vadovas-vadybininkas ,190 ,195 ,362

Politikos įgyvendintojas – – –

N = 258, p ≤ 0,01
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Tai duoda pagrindą manyti, kad vadybininko vaidmuo ar pats 
vadybos supratimas yra gana specifinis ir siauras. Toliau panagri-
nėkime vaidmens tapatybių sąryšius, pateiktus 6 lentelėje. Vienas 
įdomiausių dalykų yra tas, kad nėra jokio statistiškai reikšmingo 
sąryšio tarp vadybininko ir politikos įgyvendintojo vaidmens tapa-
tybių. Politikos įgyvendintojas, mūsų manymu, atitinka „rezultatų 
davėją“ pagal Ch. Hoodo kompetencijų sandėrių skirstymą. Tokį 
turėtų atitikti ir vadovas-vadybininkas. Tačiau, kaip minėta, šių 
vaidmenų nesieja statistiškai reikšmingas ryšys, nors vadybininko 
vaidmenį statistiškai reikšmingas ryšys sieja su paslaugų teikimu ir 
su veiksmingu institucijos darbu.

Iš dalies tai galbūt yra suvokimo, kas yra politikos įgyvendi-
nimas apskritai, politikos įgyvendinimo kaip rezultatų pasiekimo 
(ne)supratimo problema. Nors statistinis ryšio stiprumas ir yra 
žemas, vadybininko vaidmuo siejamas su profesionalo vaidmeniu 
ir su veiksmingu institucijos darbo užtikrinimu. Tačiau, kadangi 
vadybininko vaidmens tapatybė nėra siejama su institucijos darbo 
indėliu politikos įgyvendinimo perspektyvoje, galima teigti, kad 
vadybininko vaidmuo nemaža dalimi suprantamas kaip vidaus 
administravimo veiklos vaidmuo.

6 lentelė. Vaidmens tapatybių tarpusavio sąryšiai (Spirmeno koreliacijos 
koeficientai)

Vadybininkas Politikos įgy-
vendintojas

Savo srities 
profesionalas

Politikos įgyvendintojas – 1,000 –

Profesionalas ,166 – 1,000

Paslaugų piliečiams teikimo 
užtikrintojas

,347 ,207 –

Institucijos vidaus adminis-
tratorius

,213 – ,168

Vadybininkas 1,000 – ,166

N = 259, p ≤ 0,008
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Kaip minėta, vadybininko vaidmuo mažai tapatinamas su pro-
fesionalo. Vadinasi, vadybininkas daugiau tik vidaus darbo organi-
zatorius, o ne veiklos, kaip politikos įgyvendinimo, vadybininkas, 
t. y. „vadybininkas“ pagal pavadinimą, o realiai – specialistas-admi-
nistratorius. Tokį aiškinimą patvirtintų ir tai, kad nėra jokio sta-
tistiškai reikšmingo sąryšio tarp vadovo-vadybininko vaidmens ir 
pritarimo požiūriui, kad atrenkant į aukštesniąją valstybės tarnybą 
reiktų pritraukti kuo daugiau asmenų, turinčių privataus sektoriaus 
patirties. Statistiškai reikšmingas sąryšis neegzistuoja tarp vadovo-
vadybininko vaidmens tapatybės ir metinių veiklos tikslų nustaty-
mo aukštesniajam vadovui reikalingumo.

Nagrinėdami vaidmens tapatybės santykį su aukštesniosios 
valstybės tarnybos kūrimo tikslais, pažiūrėkime į sąryšius tarp vai-
dmens tapatybės ir tikslų kintamųjų (7 lentelė). Įsidėmėtina, kad 
nėra statistiškai reikšmingo sąryšio tarp veiksmingo darbo užti-
krinimo vaidmens ir vadybinių AVT kūrimo tikslų, o dar labiau 
gluminantis rodiklis yra tas, kad nėra koreliacijos tarp vadybininko 
vaidmens tapatybės ir tikslo, kuriant aukštesniąją valstybės tarny-
bą, plėsti įstaigų vadovų veiklos savarankiškumą, kai kitose šaly-
se vykdomos viešojo valdymo reformos pasižymėjo šūkiais „leis-
kite vadybininkams vadovauti“ (angl. let the managers manage) 
ar „priverskite vadybininkus vadovauti“ (angl. make the managers 
manage)391. Lietuvos aukštesnieji vadovai, nors tapatinasi su va-
dybininko vaidmeniu, tačiau veikti vadybiškai visiškai nenori. Tai 
arba neadekvati reakcija, arba vadybininko vaidmens tapatybės ne-
adekvatus supratimas. Šie duomenys iš esmės atitinka KTU moksli-
ninkų gautus 2013 m. apklausos rezultatus, rodančius, kad vadovai 
reikšmingiausiais prioritetais savo veikloje įvardijo nešališką teisės 
aktų įgyvendinimą bei ekspertinį ir techninį išmanymą (tik trečioje 

391 Peters Guy B., The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Pub-
lic Administration, 6th edition, London and New York: Routledge, 2009, p. 335.
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vietoje nurodė rezultatų pasiekimą)392. Aukštesnių vadovų apklau-
sos, atliktos VDU tyrėjų 2014 m., o ir, apskritai, viso atlikto tyri-
mo duomenys patvirtina, kad vadovų Lietuvos valstybės tarnyboje 
nuostatos (vaidmens tapatybės) yra artimos ir tipiškos tradiciniam 
viešajam administravimui, o ne iš privataus sektoriaus perimtam 
požiūriui, pabrėžiančiam orientacijos į rezultatus, lankstumo svar-
bą ir kt.393.

7 lentelė. Sąryšiai tarp vaidmens tapatybių ir aukštesniosios valstybės tar-
nybos kūrimo tikslų (Spirmeno koreliacijos koeficientai)

Didesnio 
veiklos sa-
varankišku-
mo įstaigų 
vadovams 
užtikrini-
mas

Didesnė 
vadovų 
atskaito-
mybė už 
įstaigų 
veiklos 
rezultatus

Sąlygų 
lyderystei 
viešajame 
adminis-
travime 
sudary-
mas

Insti-
tucijos 
veiklos 
vady-
bos 
gerini-
mas

Ge-
resnis 
tarpins-
titucinis 
veiklos 
koordi-
navimas

Vadybininkas – – – ,188 ,179

Institucijos vidaus 
administratorius

– – – – –

Politikos įgyven-
dintojas

– – – – –

Profesionalas – – – – ,245

N = 259, p ≤ 0,004

Menką vadybinės orientacijos ar netgi vadybinio išsilavinimo 
supratimą tarp respondentų, einančių aukštesniųjų vadovų parei-
gas, aiškiai parodo interviu duomenys. Pavyzdžiui, vienas valstybės 

392 Rauleckas R., Gaulė E., Šnapštienė R., Morkevičius V., Šarkutė L., Buškevičiutė J., 
“Public Administration Reforms during Fiscal Crisis in Lithuania: Perceptions of 
Senior Civil Servants”, Viešoji politika ir administravimas 12 (3), 2013, p. 355.

393 Šiugždinienė J., Gaulė E., Rauleckas R., “Reshuffling the Strategic-Management 
System to Develop Capacity for Strategic Agility: The Case of Lithuania”, Joyce 
P., Drumaux A., (eds.) Strategic Management in Public Organizations: European 
Practises and Perspectives, New York and London: Routledge, 2014, p. 290.
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tarnybos ekspertas, turintis didelę patirtį valstybės tarnyboje (nuo 
žemiausio iki aukščiausio karjeros laiptelio) tvirtino:

Žiūrint į ateitį, gal... Gal dėl to, kad pas mus tie vadybininkai, ku
rie buvo rengiami ir yra turbūt rengiami, jie neturi pas mus vardo 
Lietuvoje. Bent aš nesusidūriau, kad būtų labai aukštai kotiruojamas 
žmogus, baigęs Lietuvoje vadybą arba vien tik viešąjį administravi
mą. Aš pavyzdžiui esu pati baigusi viešojo administravimo magistrą, 
bet aš nežinau, ar aš būčiau ką nors gyvenime pasiekusi, jeigu aš 
turėčiau tik tą diplomą.394

Lietuvoje generalisto suvokimas yra gana specifinis, nesutam-
pantis su tradiciniu anglosaksišku supratimu, kur generalistai buvo 
artes liberales absolventai, taip pat nuvertinantis vadybą, t. y. prie-
šingas įsitvirtinusiam, Nyderlanduose sukūrus AVT:

 Generalistai, tai yra lyg ir tokios profesijos, ne vadybininko, o pa
vyzdžiui teisininkai ar ekonomistai. Jie kažkur tai tinka visur.395

Nyderlandų tipo generalistas aukštesnysis vadovas-vadybinin-
kas lietuviams yra aiškiai nepriimtinas. Tą parodo statistinio ryšio 
tarp vaidmens tapatybių ir požiūrių į privalomą rotaciją, pasibaigus 
kadencijai, analizė (žr. 8 lentelę). 

8 lentelė. Vaidmenų ir požiūrių į privalomą rotaciją sąryšiai (Spirmeno ko-
reliacijos koeficientai)

Privaloma rotacija iš vienos institucijos į kitą, 
pasibaigus kadencijai

Vadovas-vadybininkas –,150*

Politikos įgyvendintojas –

Profesionalas –,335**

Institucijos vidaus administratorius –,250**

Paslaugų piliečiams teikėjas –

* – koreliacija reikšminga, kai p ≤ 0,05; ** – koreliacija reikšminga, kai p ≤ 0,01;

394 Interviu, EKSP7, 2014 m. balandis.
395 Ten pat.
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Viena vertus, pats požiūris į privalomą rotaciją yra gana prieš-
taringas, pritariančiųjų yra beveik tiek pat kiek prieštaraujančiųjų. 
Tarp profesionalo vaidmens ir požiūrio į privalomą rotaciją yra 
vidutinio stiprumo neigiamas statistinis ryšys. Kaip ir laukta, kuo 
labiau tapatintasi su profesionalo vaidmeniu, tuo mažiau pritarta 
privalomai rotacijai iš vienos institucijos į kitą. Tačiau pakankamai 
paradoksalu, kad labiau besitapatinantys su vadybininko vaidme-
niu mažiau pritaria privalomai rotacijai, nors statistinio ryšio sti-
prumas šiuo atveju yra žemas.

Kai kurie interviu dalyviai teigė, kad aukštesnioji valstybės tar-
nyba negalės pasitenkinti vien tam tikras bendras kompetencijas 
turinčiais tarnautojais, įsivaizdavo ją kaip nevienalytę ir sudarytą iš 
kelių sluoksnių, kur vieni asmenys galėtų eiti siauresnių profesinių 
gebėjimų reikalaujančias pareigas, o kiti galėtų dirbti įvairiose par-
eigose ir būti mobilesni:

Siekiamybė būtų, kad tokie asmenys galėtų rotuoti į įvairias vietas, 
ir kuo daugiau jis galėtų rotuoti, tuo jis galbūt būtų vertingesnis kaip 
tam tikra prekė. Bet jei jis yra truputėlį ribotesnis, jam turėtų būti 
siūloma tai, ką jis geba. Bet šiaip manau, kad nereikėtų nuvertinti tų 
vadinamųjų dalykinių, profesinių kompetencijų. Šiandien dieną per 
mažai į tai kreipiamas dėmesys. Aš manau, kad [vadybinis nepasi
rengimas] turėtų būti kompensuojamas adaptavimo arba pradinio 
mokymo, įvadinio mokymo pagrindu.396

Toliau panagrinėkime apklausos rezultatus, lygindami įstaigų 
prie ministerijų ir vidinių departamentų vadovų požiūrius dėl va-
dovų veiklos savarankiškumo didinimo. Gauti duomenys, vaizduo-
jami 1 paveikslėlyje, buvo laukti ir tikėtini. Vadovų veiklos savaran-
kiškumo didinimą labiau palaiko įstaigų prie ministerijų vadovai, 
o itin didelė santykinai tuo abejojančių (rezervuotai palaikančių) 
dalis (51 proc.) yra tarp vidinių departamentų vadovų, kurių bet 

396 Interviu, POLIT7, 2014 m. balandis.
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kokiu atveju nelabai paliestų toks veiklos didinimas, ryškiai neper-
tvarkant ministerijų struktūros. 

1 paveikslas. Požiūriai į įstaigų vadovų veiklos savarankiškumo didinimą

Kai kurie respondentai, valstybės tarnybos ekspertai-praktikai, iš 
pradžių deramai nesuprato klausimo apie įstaigų vadovų veiklos sa-
varankiškumo didinimą, o tokį savarankiškumą sutapatinę su pačios 
įstaigos didesniu savarankiškumu teigė iš principo pritariantys, bet ne-
matantys tam galimybių esamoje viešojo administravimo sistemoje:

Su tais savarankiškumais, tai įstaigų savarankiškumą reikia di
dint. Bet vėlgi gyvename labai vokiškos biurokratijos šalyje.... Na ru
siškos reikėtų sakyti, bet tai ta pati vokiška, ne kitokia kokia nors. 
Tai ten viskas labai kietai, aiškiai, griežtai. Punktais, taip toliau. 
Pabandykite ką nors padaryti be apskaitos sistemos, tokios kokią esat 
įsidiegę. Ką ten laisviau padarysi? Ištrauksi iš kišenės 5 litus, kam 
nors duosi. Taip nebus.397

Interviu metu buvo gauti gana išsamūs įsivaizduojamos tei-
singo atlygio struktūros ir apskritai atlygio politikos apibūdini-

397 Interviu, POLIT6, 2014 m. kovas.
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mai. Interviu respondentai, valstybės tarnybos ekspertai-prak-
tikai, iš esmės palaiko „piramidžių ir eskalatorių“ tipo sandėrį, 
pritardami ir diferencijuoto pagal funkcijų ar darbo krūvio ap-
imtį atlyginimo toms pačioms pareigybėms idėjai. Dalis interviu 
dalyvių nurodė didelį subjektyvumą Lietuvos valstybės tarny-
bos praktikoje skiriant priedus, susietus su kvalifikacine klase, 
t. y. oficialiai siejamus su veiklos rezultatais. Įstaigų vadovų vals-
tybės tarnyboje atlyginimams nustatyti sunku rasti objektyvius 
kriterijus:

Turėtų būti vienodas visiems vadovams. Nes įvertinti atsako
mybę ir darbo krūvį – labai sudėtinga. Jeigu tu vadovauji įstaigai, 
kurioje yra 300 žmonių, neva tai tau turėtų būti didesnis krūvis. 
Bet tu turi ir daugiau pavaldinių. Logiška. Jeigu tu vadovauji dvi
dešimčiai žmonių, tai turi mažiau pavaldinių, bet tokį pat krūvį, 
tokią pat atsakomybę. Tai aš nebeskirstyčiau nuo žmonių skaičiaus. 
Labai sudėtinga.398

Buvo nurodyta ir tam tikra „sukčiavimo“ elgsena, orientuota į 
tokių ar panašių atlyginimo priedų gavimą:

Nepriverčia vadovų dirbti geriau, priedas ar piniginė priemoka. 
Nepriverčia. Tiesiog jis ruošia metus, kaip pateikti dokumentus mi
nistrui tam, kad gautų priedą arba priemoką. Bet nesirūpina geru 
darbu, o tiesiog jis skaičiuoja etatus, pasilieka pinigus, atėjęs pasako 
štai žiūrėkite liko tiek ir tiek šimtų tūkstančių sutaupyta, reikia išmo
kėti premijas. Ir ta mintis ar viltis visą laiką dominuoja.399

Ši elgsena labai primena tą, dėl kurios Nyderlanduose atsisaky-
ta atlyginimų už veiklos rezultatus priedų. Apklausos respondentai 
išreiškė labai ryškų palaikymą (žr. 9 lentelę) dėl diferencijuoto atly-
gio aukštesniesiems vadovams idėjos. Dažniausia teiktas atsakymas 
(moda reikšmė) skalėje nuo 1 iki 7 buvo 6 (pritariu).

398 Interviu, POLIT9, 2014 m. balandis.
399 Ten pat.
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9 lentelė. Pritarimas diferencijuotam aukštesniųjų vadovų atlyginimui 
(skalėje nuo 1 iki 7)

Atsakiusių skai-
čius (N)

Procentai

Visiškai nepritariu 8 3,1

Nepritariu 17 6,5

Labiau nepritariu, nei pritariu 6 2,3

Nei pritariu, nei nepritariu 24 9,2

Labiau pritariu, nei nepritariu 57 21,9

Pritariu 78 30,0

Visiškai pritariu 70 26,9

Standartinis nuokrypis 1,58334

Vidurkis (Mean) 5,3808

Moda 6,00

Tačiau tokį atlyginimą numatoma diferencijuoti pagal kompe-
tencijas ir vykdomas funkcijas (Belgijos atlyginimų sistemos va-
riantas). Tad toks atlyginimas, aišku, nepriskirtinas nei „loterijos“, 
nei „kalakutų lenktynių“ tipo sandėriui, veikiau, tai yra tam tikra 

„eskalatorių ir piramidžių“ atlyginimo sandėrio atmaina.
„Kalakutų lenktynės“. Ar tokio tipo sandėris aktualus Lietuvos 

valstybės tarnyboje? Valstybės tarnautojai, kaip suinteresuota pusė, 
dažnai turi rimtų motyvų ir priežasčių priešintis tokiam sandėriui 
(ir ne tik Lietuvoje). Lietuvos valstybės tarnyboje, įskaitant ir aukš-
tesniuosius vadovus, veikianti priedų už kvalifikacines klases siste-
ma jau nuo 2003 m. oficialiai siejama su veiklos rezultatais. Tačiau 
realiai to nebuvo net ir nuo 2011 m., įvedus kasmetinių veiklos už-
duočių nustatymą, veikiau tai tebuvo „loterijos“ tipo atlygio sandė-
ris. Kvalifikacinių klasių sistemą kai kurie respondentai kritikavo 
būtent dėl su kvalifikacinėmis klasėmis susijusių priedų vienkarti-
nio skyrimo faktiškai visam laikui:
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Jeigu tiesioginis vadovas įvertina praėjusių metų veiklą labai gerai 
ir tokią rekomendaciją pateikia komisijai, komisija gali priimti tokį 
sprendimą. Tvarkoj, suteikia, o kas toliau? Toliau valstybės tarnau
tojas dirba baziniu lygmeniu ir jis vis tiek gauna, ta prasme, ne už 
rezultatus gauna, o už vienkartinį gerą pasirodymą gauna. Tai čia 
turėtų lyg ir premija būti, bet ne, bet jeigu yra santykiai tokie susiklos
tę, kad kažkiek tai na, kaip pasakyt, vienam departamentui duoda 
galimybę, paskui kitam duoda galimybę ir tokiu atveju, jie gauna kla
sę ir tai yra paveldas, jau yra iš esmės prarandama motyvacija toliau 
efektyviai dirbti ir pradirbus kaip ir minėjau baziniam lygmenyje iš 
esmės išlieka klasė.400 

Atlygio klausimas yra vienas iš jautriausių. Tą galima matyti re-
miantis dokumentų analizės duomenimis, išnagrinėjus atsiliepimus į 
2014 m. gegužės mėn. derinimui su suinteresuotomis šalimis pateiktą 
naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją401, kurioje numatytas ir 
aukštesniosios valstybės tarnybos bei tam tikro jos modelio įteisini-
mas. Atlygio didinimo ar mažinimo, kylančio dėl prastos tarnybinės 
veiklos kokybės, galimybė, kuri numatyta minėtoje VTĮ redakcijo-
je, suinteresuotų institucijų ar jų vadovų (tiek centrinių institucijų, 
tiek savivaldos lygmeniu) yra aiškiai suprantama vien kaip tarnybi-
nė nuobauda402, o ne vadybinė geresnių rezultatų siekio priemonė. 
Remiantis Ch. Hoodo teorija, įsivaizduojama, kad valstybės tarnau-
tojų atlyginimas yra ne laikas nuo laiko peržiūrimas (ne tik didėjimo, 

400 Interviu, POLIT2, 2014 m. sausis.
401 „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nr. VIII-1316 pakeitimo įsta-

tymas“, įstatymo projektas nr. 14-5103, 2014 05 07, <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=236041%20>, 2014 06 23.

402 LR Krašto apsaugos ministerija, „Dėl valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo 
įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimo įstatymų projektų“, 
2014 06 06, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240907&p_
org=&p_fix=y&p_gov=n>, 2014 06 16; Y savivaldybės raštas Lietuvos savival-
dybių asociacijai, 2014 05 16, iš LSA gauta medžiaga (savivaldybės duomenys 
laikomi konfidencialiais LSA prašymu).
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bet ir mažėjimo linkme), o nustatomas visam laikui ir gali tik didėti, 
panašiai kaip teisėjų, nes turi užtikrinti tam tikrą jų nepriklausomu-
mą. Toks įsivaizdavimas yra būdingas „teisėjo“ tipo valstybės tarny-
bos sandėriui, kuriame vadybiškumui vietos nėra.

2014 m. pateiktas naujos valstybės tarnybos įstatymo projektas 
įveda „kalakutų lenktynių“ tipo atlygio sandėrio elementus aukštes-
niojoje tarnyboje, tačiau jie daugiau susiję su aukštesniųjų vadovų 
karjera negu su tiesioginiu finansiniu atlyginimu. Su alga tiesiogiai 
susiję „kalakutų lenktynių“ ar „loterijos“ tipo sandėrio elementai 
stiprinami kitiems valstybės tarnautojams. Tas buvo įvardinta kaip 
nenuoseklumas ar nelogiškumas viename iš suinteresuotų institu-
cijų atsiliepimų į derinimui pateiktą VTĮ projektą: 

Aiškinamojo rašto teiginiai nepakankamai pagrindžia, kodėl 
Projekte siūloma nustatyti pareiginių algų intervalus tik žemesnių 
pareigų valstybės tarnautojams, o A skalės ir įstaigų vadovų parei
gas einantiems B skalės valstybės tarnautojams numatoma fiksuota 
pareiginė alga (be intervalo), nors šių valstybės tarnautojų darbo ko
kybė, rezultatai ir kompetencijos taip pat gali sistemiškai blogėti, o jų 
funkcijas dažnai sugeba atlikti ir žemesnio lygio valstybės tarnautojai. 
Manytume, kad tokia darbo užmokesčio sistema nėra motyvuojanti ir 
galimai ne tik nepasieks Projekto rengėjų nurodomo tikslo pritraukti 
aukštos kvalifikacijos specialistus, bet gali paskatinti šiuo metu dirban
čius patyrusius specialistus pasitraukti iš valstybės tarnybos.403 

Besiskiriantys atlygio sandėriai skirtingoms valstybės tarnybos 
dalims suinteresuotos pusės požiūriu atrodo kaip įtartinas, nepatei-
sinamas dalykas.

Kaip rodo apklausos duomenys, Lietuvoje dabartinei, faktiškai 
egzistuojančiai (nors teisiškai kaip tokia neapibrėžta) aukštesniajai 

403 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl valstybės tarnybos įstatymo 
pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimo įstaty-
mų projektų“, 2014 05 23, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=238524&p_org=&p_fix=y&p_gov=n>, 2014 06 16.
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valstybės tarnybai būdingas iš esmės Fachkompetenzen, t. y. „pe-
danto“ tipo, kompetencijų sandėris. Siekis jį keisti gali būti įgyven-
dintas tik per ilgesnį laiką. Tai reikalaus nemažai pastangų. Atlygio 
sandėris kol kas iš esmės yra „piramidžių ir eskalatorių“ tipo, nors 
yra ir „loterijos“ tipo sandėrio elementų.

Apibendrinimas

Aukštesniųjų vadovų pasirengimas suformuoti būtent vadybiš-
kai orientuotą aukštesniąją valstybės tarnybą Lietuvoje, kaip rodo 
tyrimo duomenys, yra nedidelis. Jį tiesiogiai lemia pirmiausia patys 
aukštesnieji vadovai, jų išsilavinimas, patirtis ir vaidmens tapatumai. 
Pačius vaidmens tapatumus veikia tradicinė viešojo administravimo 
institucinė sandara. Vaidmens tapatumus galima keisti, tačiau tada 
atsiras vaidmens tapatumo suderinimo su realios veiklos pobūdžiu 
problema. Ar tai reiškia, kad negalima kurti vadybiškai orientuotos 
AVT? Galima. Tačiau reikia įvertinti pasekmes. Žmogiškųjų ište-
klių valdymo požiūriu, siekiant per trumpą laiką sukurti vadybiškai 
orientuotą AVT, reiks pakeisti ar bent adaptuoti didelę dalį aukštes-
niųjų valstybės tarnautojų. Bet ir tai dar negarantuos sėkmės, nes rei-
kia ir apytikriai lygiagrečių institucinių reformų. Todėl realistiškesnis, 
o taip pat lengviau bei greičiau įgyvendinamas variantas, įteisinant 
aukštesniąją valstybės tarnybą Lietuvoje, būtų orientuotas į profesi-
onalią aukštesniąją tarnybą (karjeros, arba, tiksliau, unifikuotos tar-
nybos tipo). Todėl reikėtų sustiprinti aukštesniųjų vadovų, kaip pro-
fesionalių aukštesniųjų valstybės tarnautojų, grandį, remiantis labiau 
tradicine valstybės tarnyba, t. y. vystant patikėtinio tipo valstybės tar-
nybos sandėrį. Tačiau toks galimas pasirinkimas nereiškia vieningos 
sistemos įskaitant aukštesniąją tarnybą, vystymo krypties neginčija-
mo poreikio ar būtinybės. Sukūrus tinkamas prielaidas, aukštesnioji 
valstybės tarnyba galėtų tapti sandėrio pakeitimo atskaitos vienetu, 
tiksliau, tolesnių vadybinio pobūdžio pertvarkymų baze ir atrama.
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Ernesta Buckienė
 

Valstybės tarnybos sandėrių perspektyva daugiausia yra paremta 
aiškiais ir numanomais rezultatais, kai politikai iš valstybės tarnau-
tojų gauna tam tikrą lojalumo laipsnį ir kompetencijas, o valstybės 
tarnautojai – vietą valdymo struktūroje, atsakomybę ir atlygį404, 
todėl lojalumas tampa būtinu kiekvieno sandėrio elementu. Iš tie-
sų yra tikimasi, kad valstybės tarnautojai, pradėdami eiti tarnybą, 
duos kokios nors formos „lojalumo priesaiką“. Pasikeitus valdžiai 
iš naujo kyla ankstesnei valdžiai dirbusių ir su ja lojalumo san-
dėrių turėjusių valstybės tarnautojų politinio lojalumo klausimas. 
Pertvarkų iniciatyvos ir reformų vykdymas taip pat turi poveikį 
valstybės tarnybos sandėriams.

Atsižvelgiant į Lietuvoje vykdomas valstybės tarnybos sistemos 
pokyčių iniciatyvas, šiame skyriuje siekiama išanalizuoti lojalumo 
sandėrių kaitos galimybes, kuriant aukštesniąją valstybės tarnybą. 
Daroma prielaida, jog specialių sąlygų aukštesniesiems tarnauto-
jams įforminimas pakeis susiformavusių sandėrių pobūdį. 

2014 m. aukštesniųjų vadovų apklausos respondentų nuomonių 
suderinamumo vertinimui pasirinktas Kendalo konkordacijos koe-
ficientas (toliau – W). Skaičiuojant W koeficientą, kartu atliekamas 
ir Friedmano testas, kurio metu apskaičiuojami vidutiniai rangai. 
Reikšmingą skirtumą tarp rangų parodo gautoji patikimumo reiš-

404 Hood Ch., Lodge M., The Politics of Public Service Bargains: Reward, Compe-
tency, Loyalty and Blame, New York: Oxford University Press, 2006, p. 6–7.
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mė (toliau – p). Jei p reikšmė mažesnė už 0,05, bus laikoma, kad 
yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp rangų. Friedmano kri-
terijaus p reikšmė rodo skirtumo tarp tiriamųjų reikšmingumą, o 
Kendalo konkordancijos koeficientas – ekspertų sutarimo laipsnį. 
Ryšių tarp teiginių reikšmingumui įvertinti naudojamas Spirmeno 
ranginės koreliacijos koeficientas (toliau – ρ) ir jo patikimumą nu-
rodanti p reikšmė. Jei p reikšmė mažesnė už 0,05, bus laikoma, kad 
yra statistiškai reikšminga koreliacija tarp teiginių. 

Remiantis valstybės tarnybos sandėrių koncepciniu pagrindu, 
šiame studijos skyriuje aprašoma ministerijų valdymo modelių 
kaita, išryškinant pokyčių tendencijas valdžių kaitos laikotarpiais ir 
atitinkamai identifikuojant lojalumo sandėrių pobūdį. Atlikus ko-
kybinio tyrimo duomenų analizę, pristatomi pagrindiniai trišalių 
santykių (ministro, viceministro ir kanclerio) bruožai ir išskiriami 
probleminiai aspektai. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus ir koky-
binio tyrimo duomenis, nagrinėjami lojalumo sandėrių pokyčiai 
aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimo konteste.

Valstybės tarnybos lojalumo sandėriai

Ch. Hoodas valstybės tarnybos sandėrius apibūdino kaip „bet 
kokį numanomą ar aiškų sandėrį tarp (aukštesniųjų) valstybės tar-
nautojų ir kitų politinės sistemos aktorių dėl jų pareigų bei teisių, 
susijusių su atsakomybe, autonomija ir politiniu identitetu, kuris 
numatytas konvencijoje ar formaliuose įstatymuose ar abejuose“405. 
Vėlesniame darbe politinius-administracinius santykius Ch. Hoodas 
ir M. Lodge traktuoja kaip numanomus arba konkrečius sandėrius, 
kuriuos realizuodami politikai tam tikru laipsniu įgyja valstybės tar-
nautojų lojalumą ir kompetenciją, o valstybės tarnautojai gauna vietą 

405 Hood Ch., “Paradoxes of public-sector managerialism, old public management and 
public service bargains”, International Public Management Journal, 3, 2000, p. 8.
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valdžios struktūroje, atsakomybę ir atlygį406. Kitaip tariant, sandėris 
suprantamas kaip tarp šalių vykstantys mainai. Valstybės tarnybos 
sandėriuose gali dalyvauti dvi ar daugiau šalių407. Ménage à trois yra 
tokie trišaliai sandėriai, kuriuose aukštesnieji valstybės tarnautojai 
tarnauja dviem skirtingiems politiniams vadovams arba politiniam 
vadovui tarnauja daugiau nei viena grupė tarnautojų408. Tokio pobū-
džio sandėriai gali egzistuoti tarp ministrų, aukštesniųjų valstybės tar-
nautojų ir ministro komandos narių (politinio (asmeninio) pasitikė-
jimo valstybės tarnautojų). Ministro komandos narį laikant trečiuoju 
susitarimo dalyviu galima analizuoti ne tik ministrų ir aukštesniųjų 
valstybės tarnautojų santykius, tačiau tirti, kokį poveikį trečioji ša-
lis gali turėti politiniams-administraciniams santykiams. Šiuo atveju 

„trečiosios“ šalies vaidmuo yra priskiriamas viceministrams. 
Kiekvieną sandėrį sudaro trys pagrindiniai elementai: atlygis – 

tai, ką aukščiausio rango valstybės tarnautojai gauna mainais už 
jų darbą, ir kompetencijos bei lojalumas, kuriuos jie turi pasiūlyti 
mainais už atlygį. Įgaliotinio tipo sandėriuose (angl. agency bar
gains) egzistuoja du valstybės tarnybos lojalumo tipai. Ji gali būti 
lojali arba vėlesniems (serijinis lojalumas, angl. serial loyalist), 
arba konkretiems ministrams (asmeninis lojalumas, angl. personal 
loyalist).409 Abiem atvejais iš valstybės tarnautojų tikimasi, kad jie 
elgsis taip, kaip nurodys jų vadovai410.

Lojalumo sandėriai gali būti skirstomi į atskirus tipus. Teisėjo 
tipo lojalumo sandėriuose (angl. judgetype bargains) valstybės tar-
nautojai yra nepriklausomi ir autonomiški teisingumo vykdytojai, 
savarankiškai priimantys sprendimus. Tarnautojai neprivalo vyk-
406 Hood, Lodge, p. 6–7.
407 Hood, 2000, p. 10–11; Hood Ch., “Public service bargains and public service re-

form”, Peters G.B., Pierre J. (eds.), Politicians, Bureaucrats and Administrative 
Reform, London; New York: Routledge, 2001, p. 20–21.

408 Hood, 2000, p. 10.
409 Hood, 2001, p. 16; Hood, Lodge, p. 21.
410 Hood, Lodge, p. 53.
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dyti vadovų nurodymų, kadangi jie yra lojalūs tam tikram jų pačių 
suvoktam abstrakčiam subjektui: departamentui, įstatymams, kons-
titucijai, visuomenei411. Priešingo tipo lojalumu nei teisėjo pasižymi 
partnerio tipo lojalumo sandėriai, kuriuose valstybės tarnautojai ne-
turi jokios formalios nepriklausomybės nuo tų, kuriems tarnauja, ir 
todėl neturi jokios galimybės veikti autonomiškai. Vykdytojo tipo lo-
jalumo sandėriuose tarnautojai yra identifikuojami kaip individua-
lūs veikėjai, tačiau politine prasme neturi laisvės veikti412. Priešingai 
nei valstybės tarnautojai, dirbantys pagal partnerystės tipo sandėrius, 
vykdytojai turi tam tikrą formaliai individualią „asmenybę“, tačiau 
jų laisvė yra apribota. Priešingai nei valstybės tarnautojai, dirbantys 
pagal teisėjo tipo lojalumo sandėrius, vykdytojai privalo įvykdyti 
savo vadovų nurodymus vienokia ar kitokia forma413. Valstybės tar-
nybos sandėryje dalyvauja šalys, kurios arba jį vykdo, arba sukčiau-
ja. Šios dvi alternatyvos taikomos visoms susitariančioms šalims. 
Jeigu šalys vykdo sandėrį, tuomet tai yra subalansuotas sandėris, 
pasižymintis abipusiu pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir pagarba. 
Atvirkštinėje situacijoje sandėris pasižymi nepasitikėjimu ir konf-
liktu. Nepasitikėjimas taip pat lemia dvi paskutines baigtis, kuomet 
viena šalis sukčiauja, o kita vykdo sandėrį, tačiau tokie sandėriai ne-
būtinai turi pasižymėti konfliktu414.

Serijinio įgaliotinio tipo sandėriuose aukštesnieji valstybės 
tarnautojai gali sukčiauti keliais būdais. Jie gali būti nelojalūs da-
bartiniam ministrui, veikdami pagal asmenines politines-partines 
preferencijas, institucinius ar biurokratinius interesus, sukurdami 

„politinį sabotažą“415, nutekindami informaciją spaudai ar netgi 
411 Ten pat, p. 112.
412 Hood, Lodge, p. 114.
413 Ten pat, p. 121.
414 Visscher de Ch., Salomonsen H. H., “Explaining differences in ministerial me-

nages a trois: multiple bargains in Belgium and Denmark”, International Review 
of Administrative Sciences 1 (79), 2012, p. 75–76.

415 Hood, 2001, p. 19.
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opozicijai arba mobilizuodami interesų grupes ir kitus veikėjus 
prieš ministro pasiūlytą politiką. Jie taip pat gali rodyti nenorą pa-
klusti ministrų nurodymams, pavyzdžiui, vilkindami vykdymą416. 
Ministrų sukčiavimas iš dalies gali būti partinės-politinės prigim-
ties, jeigu priėmimo ir paaukštinimo sprendimai nuopelnais grįs-
toje sistemoje yra vykdomi pagal partinius-politinius kriterijus. 
Ministro komandos nariai taip pat gali demonstruoti nelojalumą 
ministrui, nutekindami žiniasklaidai ir kitiems asmenims su minis-
tro vykdoma politika ir jo asmeniu susijusią jautrią informaciją417. 
Ministrai sukčiauti gali arba suversdami politinio (asmeninio) pa-
sitikėjimo tarnautojams kaltę už savo nesėkmes418, arba nustodami 
remti savo protežė419.

1 paveikslas. Trišaliai valstybės tarnybos sandėriai

Sudaryta remiantis Visscher de Ch., Salomonsen H. H., “Explaining differences in ministe-
rial menages a trois: multiple bargains in Belgium and Denmark”, International Review of 
Administrative Sciences 1 (79), 2012, p. 73.

Sukčiavimo galimybės tarp ministrų ir jiems pavaldžių tarnau-
tojų yra analizuojamos valstybės tarnybos sandėrių teorijos pagrin-
416 Visscher, Salomonsen, p. 76.
417 Hood, 2001, p. 19; Hood, Lodge, p. 165.
418 Hood, Lodge, p. 165.
419 Hood, 2001, p. 19.
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du420, o valstybės tarnautojų ir ministro komandos narių tarpusavio 
nesąžininga elgsena gali būti analizuojami administracinės politi-
zacijos literatūros pagrindu421, parodant, kaip ministro komandos 
nariai gali paveikti aukštesniųjų valstybės tarnautojų ministrams 
teikiamus patarimus422. Kai santykiai tarp aukštesniųjų valstybės 
tarnautojų ir ministro komandos narių pasižymi administracine 
politizacija, aukštesniojo valstybės tarnautojo patarimai minis-
trui yra mažesnės svarbos nei ministro komandos narių patarimai. 
Administracinė politizacija gali būti susijusi ir su politikos proce-
su, ir su politikos turiniu. Taigi pati koncepcija turi dvi dimensijas: 
procedūrinę ir substancinę423. Procedūrinėje dimensijoje ministro 
komandos nariai trukdo aukštesniesiems valstybės tarnautojams 
teikti patarimus ministrams „laisvu, atviru ir bebaimiu būdu“ (angl. 
a free, frank, and fearless manner), o substancinėje dimensijoje mi-
nistro komandos nariai „nuspalvina“ valstybės tarnautojo patari-
mus partinėmis spalvomis424, pavyzdžiui, pakeisdami parengto pa-
siūlymo turinį arba tiesiogiai įsikišdami į institucijos veiklą425. 

Valstybės tarnybos sandėriai gali skirtis turiniu (kas į ką yra 
mainoma) ir forma. Kai kurie valstybės tarnybos sandėriai yra nu-
matyti konstitucijose, statutuose ar teismų praktikoje, tačiau dau-
gelis sandėrių yra nerašytos konvencijos, todėl juos galima suvokti 
ir kaip formalią, ir neformalią instituciją. Valstybės tarnybos san-

420 Hood Ch., “Control, bargains, and cheating: the politics of public service reform”, 
Journal of Public Administration Research and Theory, 3 (12), 2002; Hood, 2001; 
Hood, Lodge, 2006.

421 Eichbaum C., Shaw R., “Ministerial Advisers, Politicization and the Retreat from 
Westminster: The Case of New Zealand”, Public Administration, 3 (85), 2007; Eich-
baum C., Shaw R., “Revisiting politicization: Political advisers and public servants 
in Westminster Systems”, Governance 3 (21), 2008; Visscher, Salomonsen 

422 Eichbaum, Shaw, 2008, p. 343.
423 Ten pat.
424 Ten pat, p. 343–344.
425 Visscher, Salomonsen, p. 76.
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dėriai yra ne tik kultūros atspindys, bet dažnai veikia per bendrus 
įsitikinimus ir pažiūras, o ne vien tik per formalius įstatymus426.

Ministerijų valdymo modelių kaita Lietuvoje

Lietuvos išsivadavimas iš sovietinės valdžios reiškė politinės ir 
administracinės sistemos modelio pakeitimą. Sovietiniu laikotar-
piu „iš centro direktyvinės ir nelanksčios administracinės kontro-
lės bei izoliacijos <···> išaugo tarnautojai, neturintys supratimo 
apie administravimo reikalavimus“427. Sovietinės administravimo 
praktikos naikinimas buvo viena iš priežasčių, lėmusių vėberinio 
modelio, aiškiai atskiriančio politikų ir administratorių santykius, 
pasirinkimą. 

1990 m. priimtame ir 1993 m. papildytame Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įstatyme (aktualus iki 1994 05 19) kai kurios nuostatos 
reglamentavo valstybės tarnybos valdymą. Vyriausybei buvo pri-
skirtos ministerijų, Vyriausybės komisijų, valstybinių tarnybų ir 
inspekcijų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir vadovavimo 
joms funkcijos428. Numatyta, kad ministerijos yra centriniai vyk-
domosios valdžios organai, pagal savo įgaliojimus vykdantys vy-
riausybės politiką429, tačiau vidinė ministerijų valdymo struktūra 
nebuvo sureguliuota, todėl kiekviena ministerija ar departamen-
tas vadovavosi savomis taisyklėmis430. Svarus atrankos kriterijus į 
valstybės tarnybos pareigas buvo lojalumas atsikūrusiai Lietuvos 

426 Hood, Lodge, p. 7.
427 Jasaitis E., „Kaip perkvalifikuoti Lietuvos visuomeninio sektoriaus darbuotojus“, 

Mokslas ir gyvenimas, 7–8, 1996, p. 12–13.
428 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įstatymas, 1990 03 22, Nr. I-61, <http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=137&p_tr2=2>, 2014 05 30.

429 Ten pat, 21 str.
430 Minkevičius A., Ivanauskienė A., „Valstybės tarnybos reforma“, Masiulis K., Kru-

pavičius A., (eds.), Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis, Vilnius: UAB 
„PRaction“, 2007, p. 70.
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valstybei, todėl tarnyba buvo politizuota431. Nors priėmimas ir at-
leidimas vykdomas remiantis politinio lojalumo principu432, dėl 
kurio valstybės tarnautojai, tikėtina, neoponavo politikams, tačiau 
administracinės veiklos įgūdžių ir kompetencijų stoka galimai lėmė 
ministrų nepasitikėjimą valstybės tarnautojais ir kėlė nusiskundi-
mus dėl jų atliekamo darbo433. Teigiama, kad priešiškumas buvo 
jaučiamas iš abiejų pusių: valstybės tarnautojai kaltinti dėl kvalifi-
kacijos stokos, paveldėto sovietinės administracijos darbo klimato, 
o politikai – dėl per didelio kišimosi į valstybės tarnybos veiklą434. 
Tokia politinė-administracinė sistema nesudaro prielaidų tvariems 
ar ilgalaikiams sandėriams. Dėl funkcinio ir struktūrinio neapi-
brėžtumo nuo 1990 iki 1994 m. vidurio būtų sudėtinga identifikuo-
ti bendrą ministerijų vadovybės modelį.

1994 m. gegužės 19 d. priimtas naujas Vyriausybės įstatymas, de-
taliau apibrėžiantis vidinę ministerijų veiklos organizacinę tvarką. 
Įstatymu įteisintas ministerijų sekretorių institutas, skirtas ministe-
rijų vidaus reikalų tvarkymo funkcijoms atlikti. Numatyta, kad mi-
nisterijos sekretorius (sekretoriai) yra tiesiogiai atsakingas ministrui, 
o tais atvejais, kai ministerijoje yra keli sekretoriai, jų kompetencijas 
nustato ministras. Pagrindinė numatyta ministerijos sekretorių už-
duotis – personalo darbo organizavimas ir raštvedybos tvarkymas435. 
Beje, ministras turėjo teisę vadovauti ministerijos struktūriniams 
padaliniams tiesiogiai arba per ministerijos sekretorių (sekretorius). 
431 Smalskys V., Minkevičius A., „Lietuvos valstybės tarnybos kūrimas ir raida 1990–

2012 metais“, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1 (29), 2013, p. 21.
432 Ten pat.
433 Šarkutė L., „Sprendimų priėmimo modeliai Lietuvos Respublikos Vyriausybėse: 

vidinių veiksnių analizė“, Viešoji politika ir administravimas, 18, 2006, p. 109.
434 Krupavičius A., „Politikos ir valstybės tarnybos sąveika“, Masiulis K., Krupa-

vičius A., (eds.), Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis, Vilnius: UAB 
„PRaction“, 2007, p. 311.

435 Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas, 1994 
05 19, Nr. I-464, 29 str. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=5807&p_tr2=2>, 2014 05 25.
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Įstatyme įtvirtinta, kad ministerijos sekretorius kartu su kitais mi-
nisterijos darbuotojais gali sudaryti kolegiją, kuriai pirmininkauja 
ministras ir kuri oficialiai tampa ministro patariamąja institucija436. 
Politiniu pagrindu priimamų tarnautojų įstatymas nenumatė, todėl 
sekretoriai iš esmės tapo ministrų komandos nariais.

Demokratijos plėtra keitė politikų ir administratorių santykius. 
Palaipsniui politikai ir administratoriai pradėjo vienytis, siekda-
mi įveikti politinius ar biurokratinius oponentus, taip pat pradėjo 
ryškėti migracijos iš administracinių pareigų į politines arba atgal 
požymis 437. 

1995 m. balandžio 4 d. priėmus Valdininkų įstatymą pareigybės 
pradėtos skirstyti politiniu-administraciniu pagrindu, t. y. valdi-
ninkai buvo suskirstyti į A ir B lygius. A lygio valdininkai turėjo 
padėti valstybės politikams vykdyti jų funkcijas įgaliojimų laiko-
tarpiu, t. y. jų tarnyba buvo susieta su tiesioginių vadovų įgaliojimų 
trukme. B lygio valdininkų priėmimas numatytas viešo konkurso 
būdu arba išlaikius kvalifikacinius egzaminus ir nepriklausė nuo 
paskyrusios institucijos įgaliojimų trukmės438. Nors įstatymas buvo 
vertinamas kaip svarbus pradinis etapas, kuriant nuo politinės įta-
kos nepriklausančią valstybės tarnybą, tačiau, Edvardo Jasaičio tei-
gimu, ribos tarp A ir B kategorijų ar netgi tarp politikų ir valstybės 
tarnautojų nebuvo aiškios – numatytas viešo konkurso organiza-
vimas procedūriškai nebuvo reglamentuotas, o po rinkimų (1992, 
1996) aukščiausio lygio valstybės tarnautojų „valymas“ vykdytas 
pasinaudojant įstatymo spragomis ir tiesiog keičiant pareigybių pa-
skirstymą iš B lygio (karjeros pozicijų) į A lygio (politinio paskyri-

436 Ten pat, 31 str.
437 Krupavičius, p. 311.
438 Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Valdininkų įstatymas, 

1995 04 04, Nr. I-836, [negalioja nuo 1999 07 30], 6; 11 str. <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=16645&p_tr2=2>, 2014 05 25.
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mo) pozicijas439. Anot Francisko Kardonos, idėja, kad valdančioji 
partija yra valstybės savininkė ir net valdo valstybės tarnautojus, 
buvo gyva to meto daugelio Lietuvos politikų sąmonėje440. 

Ministro komanda iš esmės buvo apribota „pagalbiniu persona-
lu“ (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintame „A“ lygio 
valdininkų pareigybių sąraše ministerijoms buvo skiriamos ministro 
patarėjo, padėjėjo, referento ir ministerijos atstovo spaudai pareigy-
bės441), o pagal Vyriausybės įstatymą ministras galėjo suteikti teisę 
ministerijos sekretoriui vadovauti ministerijos struktūriniams pada-
liniams. Tai leidžia daryti prielaidą, kad nuo 1994 m. vid. iki 1996 m. 
pab. formaliai dominavo ministrų–sekretorių modelis, tačiau išlikęs 
aukštas politizacijos laipsnis rodo asmeninio lojalumo santykių pro-
pagavimą, ką patvirtina tolesni teisinio reglamentavimo pokyčiai. 

1996 m. gruodžio 3 d. buvo priimtas Vyriausybės įstatymo 23 ir 
29 straipsnių pakeitimas, numatantis iki trijų viceministrų politi-
nių pareigūnų ir vieną ministerijos sekretoriaus karjeros pareigū-
no etatą442. Tokiu būdu buvo oficialiai praplėsta ministro koman-
da, papildant A lygio valdininkų pareigybių sąrašą viceministrų, 
Vyriausybės įstaigos (departamento, tarnybos, inspekcijos) bei prie 
ministerijos įsteigto departamento, tarnybos, inspekcijos ar kitos 
valstybės valdymo institucijos vadovo, apskrities viršininko ir aps-
krities viršininko pavaduotojo politinėmis pareigybėmis443.

439 Jasaitis E, “Lithuania: A Civil Service System in Transition”, Verheijen T., (ed.), 
Civil Service Systems in Central and Eastern Europe, Cheltenham: Edward Elgar, 
1999, p. 303; 318.

440 Cardona F., „Lietuvos valstybės tarnybos modelis“, Justitia, 5, 1997, p. 12.
441 Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 

valdymo tarnybos „A“ lygio valdininkų pareigybių sąrašo, 1995 06 27, Nr. I-965 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=18352&b=>, 2014 05 26.

442 Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybės įstatymo 23 ir 29 straipsnių pakeiti-
mo Įstatymas, 1996 12 03, Nr. VIII-16, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=33573&p_query=&p_tr2=>, 2014 05 26.

443 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, Dėl Lietuvos Respublikos valstybės val-
dymo tarnybos „A“ lygio valdininkų pareigybių sąrašo papildymo, 1996 12 12, 
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Numatyta, kad ministerijos viceministras rūpinasi jam skir-
tu ministerijos darbo baru, teikia ministrui įsakymų ir kitų teisės 
aktų projektus, o ministerijos vidaus reikalų tvarkymą, personalo 
darbą ir raštvedybą organizuoja ministerijos sekretorius444. Keista, 
kad priėmus Vyriausybės įstatymo straipsnių pakeitimus, nebuvo 
išplėsta ministro patariamosios institucijos (kolegijos) sudėtis, į ku-
rią patenka ministerijos sekretorius, tačiau nepatenka viceministrai. 
Tokia situacija gana dviprasmiška, nes sudaro prielaidų teigti, kad 
ministerijos sekretorius galimai turėjo svarų patariamąjį vaidme-
nį, lyginant su viceministrais, ypač įvertinus, kad įstatymu tik gana 
siaurai apibrėžtos sekretoriaus ir viceministrų funkcijos.

Buvusio valdymo reformų ir savivaldybių reikalų viceministro 
Vidmanto Adomonio teigimu, tuo metu labiausiai Lietuvos valsty-
bės tarnybai trūko stabilumo, o jį galėjo duoti tik karjeros sistema, 
pagal kurią viskas detaliai reglamentuojama ir nepaliekama laisvu-
mo vadovų valiai pasireikšti445. Siekiant mažinti asmeninių ryšių 
įtaką ir politiškumo raišką, 1999 m. buvo priimtas Valstybės tarny-
bos įstatymas446, kuriuo pasirinkta mišrioji valstybės tarnybos sis-
tema su dominuojančiais karjeros valstybės tarnybos elementais. 

Įstatyminės bazės kūrimas, siekiant aiškiai atskirti politikų ir admi-
nistratorių veiklos sferas, lėmė legalistinio santykių modelio įsivyra-
vimą. Kita vertus, griežtas detalizuotas funkcijų atskyrimas, valstybės 
tarnautojams priskiriant grynai formalistinę veiklą ir nepaliekant inici-

Nr. VIII-35 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=33694>, 
2014 05 26. 

444 Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybės įstatymo 23 ir 29 straipsnių pakeiti-
mo Įstatymas, 1996 12 03, Nr. VIII-16, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=33573&p_query=&p_tr2=>, 2014 05 26.

445 Šumskienė O., „Pionieriškas įstatymas vardan tarnautojų stabilumo“, Valstybės 
tarnybos aktualijos, 10, 2007, p. 12.

446 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 1999, Valstybės žinios, Nr. 66-
2130, [pakeistas nuo 2002 07 01], <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=84605>, 2014 05 25
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atyvos galimybių, gali atspindėti sovietinei sistemai būdingus tam tik-
rus technokratinio administravimo veiklos bruožus447.

Laikotarpį nuo 1996 m. pab. iki 2002 m. vid. būtų galima pri-
skirti ministrų–viceministrų modeliui, kai oficialiai buvo įteisintas 
asmeninio lojalumo sandėrio tipas ir išplėsta ministro komandos 
sudėtis. Vis dėlto priimtas Valstybės tarnybos įstatymas, įtvirtinęs 
karjeros sistemos elementus, rodė siekį aiškiau atskirti politines-
administracines sritis ir riboti politizacijos raišką.

Deklaruojant politinio neutralumo stiprinimo siekius, 2002 m. 
balandžio 16 d. priimtas Vyriausybės įstatymo pakeitimas, numa-
tantis vieną viceministro pareigybę ir ministerijos valstybės sekre-
toriaus bei ministerijos sekretorių pareigybes448. Taip buvo tikimasi 
garantuoti tęstinumą, keičiantis vyriausybėms ir partijoms valdžio-
je. Nors F. Kardonos teigimu, sekretorių pareigybė tapo skiriamąja 
administracijos ir politikos linija449, tačiau ministrai liko su gana 
mažomis politinėmis komandomis, todėl pradėjo formuotis tam 
tikra „valstybės tarnybos pirmenybė prieš politiką“. 

Po šio įstatymo pakeitimo nemaža dalis politinio pasitikėjimo 
pareigūnų, rėmusių valdančiosios daugumos politinę partiją, tapo 
aukštas pareigas einančiais ministerijų valstybės tarnautojais450. 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tuo metu grindžiant lankstesnės pos-
tų sistemos elementų įvedimu buvo panaikintas privalomas darbo 
patirties reikalavimas. S. Pivoras akcentuoja, kad tai labiau atspindi 
447 Pivoras S., „Nuo nomenklatūros iki pseudobiurokratijos: posovietinės viešosios 

biurokratijos bruožai Lietuvoje“, Darbai ir dienos, 52, 2009, p. 172.
448 Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybės įstatymo 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 

32, 33, 37, 40, 41, 44, 45 straipsnių, dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo 
ir papildymo bei įstatymo papildymo 31 (1), 44 (1) straipsniais įstatymas, 
2002 04 16, Nr. IX-842, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=164648&p_query=&p_tr2=>, 2014 05 26.

449 Cardona, p. 13.
450 Brožaitis H., „Dismantiing Political-Administration Nexus in Lithuania“. Lithu-

anian Political Science Yearbook 2001, Institute of International Relations and 
Political Science, Vilnius University, 2002, p. 122.
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tik formaliąją pusę, kadangi už šių pakitimų slypi politinis interesas, 
siekiant sudaryti palankias sąlygas naujų valstybės tarnautojų atėji-
mui į aukščiausias pareigas451. Kaip pažymi buvęs ministras:

Nebuvo unifikuotų reikalavimų. Ir į tuos sekretorius, sakykim, 
aukščiausią valstybės tarnybos grandį pateko žmonės, kurie nėra 
praėję jokių pirminių grandžių ir nedirbę valstybės tarnyboje. <···> į 
aukščiausią valstybės tarnybos grandį tas politinis lojalumas ar par
tiškumas, kurio pagrindu buvo parinkti, nes tada ir konkursų sąlygos 
buvo visai kitokios, nebuvo to bendrųjų gebėjimų testo ar specialiųjų 
žinių patikrinimo.452

Tokiu būdu formaliai asmeninio lojalumo sandėriai transfor-
muoti į serijinio lojalumo, tačiau asmeniniu lojalumu pasižymintys 
asmenys nebūtinai atitinka serijinio lojalisto bruožus. Kitaip tariant, 
dalis politiniu pagrindu priimtų asmenų, išreiškusių lojalumą kon-
kretiems politikams ar partijai, tapo nuolatiniais valstybės tarnau-
tojais (sekretoriais), turinčiais pasižymėti neutralia kompetencija ir 

„perkelti“ savo lojalumą nuo vieno politiko prie kito. Kyla pagrįstų 
klausimų, kiek efektyviai asmeniniu lojalumu saistomi tarnautojai 
geba perduoti savo lojalumą vėlesniems vadovams, siekiant pagrin-
dinio politinio neutralumo tikslo. 

Naujasis sekretorių modelis galiojo apie septynerius metus (nuo 
2002 m. vid. iki 2009 m. pr.). Tuo laikotarpiu Lietuvos valstybės 
tarnyba tarptautinių organizacijų įvertinta ypač palankiai (OECD / 
SIGMA, 2003; Pasaulio bankas, 2006; SIGMA, 2009)453. Aukštas 
atitikimas Europos viešojo administravimo principams valstybės 
tarnybos srityje buvo aiškinamas žema valstybės tarnybos politiza-
cija. Šiame kontekste svarbu įvertinti faktą, kad tuo metu valdžioje 

451 Pivoras, 2009, p. 168.
452 Interviu, POLIT8, 2014 m. balandis.
453 Meyer-Sahling J.-H., Nakrošis V., „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys 

ir tolesnio vystymo alternatyvos“, Viešoji politika ir administravimas, 27, 2009, 
p. 7–8.
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išliko tos pačios valdančiosios partijos, todėl ir politizacijos proble-
ma neatrodė tokia svari. Vis dėlto sekretorių modelis instituciškai 
ir funkciškai iš dalies atitiko tai, ką būtų galima pavadinti aukštes-
niąja valstybės tarnyba (be išskirtinių sąlygų)454. Tai laikotarpis, kai 
išimtiniu atveju galėjo formuotis teisėjo tipo lojalumo sandėriai, 
kuriuose valstybės tarnautojai turi teisę autonomiškai spręsti po-
litinės svarbos klausimus, kurių veikla negali būti kontroliuojama 
jokio politinio veikėjo ir kurie negali būti pašalinti iš tarnybos455. 
Lietuvoje valstybės tarnautojų teisės yra ginamos Valstybės tar-
nybos įstatymo, numatančio prievolę valstybės tarnautojams būti 
lojaliems Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai bei tar-
nauti visuomenės interesams. Todėl karjeros valstybės tarnauto-
jai, visų pirma, tarnauja valstybei, o ne Vyriausybei. Teisė gali būti 
apibrėžiama kaip teisingumo sampratos nustatoma laisvė, galimybė 
ką daryti456, todėl visos įstatymu numatytos teisės kartu yra ir gali-
mybės bei laisvės veikti.

Galima konstatuoti, kad minėtu laikotarpiu išaugo valstybės 
tarnautojų galia: „Lietuvą <···> valdo ne politikai, o biurokratai. 
<···> Ne politikai kontroliuoja biurokratus čia, o priešingai – sena ir 
patyrusi biurokratija greitai neutralizuoja politikos naujokus.“457

454 Kuperus H., Rode A., “Top Public Managers in Europe Management and Wor-
king Conditions of the Senior Civil Servants in European Union Member States“, 
European Institute of Public Administration, Maastricht, 2008, p. 4–5, <http://
www.eupan.eu/files/repository/20101215131426_Study_on_Senior_Civil_Ser-
vice2.pdf>, 2014 05 25 

455 Hood, Lodge, p. 114.
456 Keinys S. et al., Dabartinis lietuvių kalbos žodynas, trečias elektroninis leidimas, 

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, internetinė versija, 2011, <http://dz.lki.lt>, 
2014 05 04.

457 Donskis L., „Policinės valstybės link? Mažojo putinizmo grimasos Lietuvoje“, in-
terneto portalas balsas.lt, 2008 12 05, <http://www.balsas.lt/naujiena/227263/po-
licines-valstybes-link-mazojo-putinizmo-grimasos-lietuvoje/rubrika:naujienos-
lietuva-komentaraiiranalize-lietuva>, 2014 01 17.
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 Tai galimai lėmė naujų pokyčių, nukreiptų į valstybės tarnybos 
įtakos sumažinimą, iniciatyvas, kilusias iš karto po įvykusio val-
dančiosios daugumos pasikeitimo. 2008 m. gruodžio 11 d. buvo 
pateiktas Vyriausybės straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektas dėl ministerijų sekretorių ir valstybės sekretorių pakeiti-
mo į daugiau negu vieną viceministrą ir karjeros pareigūną minis-
terijos kanclerį. Projekto teikėjas konservatorius J. Razma teigė, kad 

„tai yra galimybė ministrams turėti šiek tiek platesnę politinę ko-
mandą, kad dar energingiau būtų vykdoma Vyriausybės patvirtinta 
programa458”. Toks siekis pakeisti valstybės tarnautojus sau politiš-
kai lojaliais asmenimis daugelio akademikų ir politikų vertinamas 
kaip ryškus politizacijos aspektas. Asmeninio lojalumo sandėriuose 
valstybės tarnautojai yra atrenkami remiantis politiniais kriterijais 
konkrečioms funkcijoms vykdyti. Tai reiškia, jog šie sandėriai yra 
funkciškai politizuoti.

Svarstant minėtą projektą Seime išryškėjo kontraversiškos pozi-
cijos ir nuomonės: konservatorių atstovai gynė politinės programos 
įgyvendinimui reikalingos „stiprios ministro komandos, sugeban-
čios suvaldyti biurokratiją“, idėją, o socialdemokratai įžvelgė už-
maskuotus „kadrų valymo politikos tikslus“459. Oficialus ministeri-
jų vadovybės proporcijų pokytis įvyko 2009 m. kovo 10 d., priėmus 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pataisas (įsigaliojo nuo 
liepos 1 d.), kai buvo patvirtintas sprendimas praplėsti ministrų 
komandą, naikinant karjeros valstybės tarnautojų (t. y. valstybės 
sekretoriaus ir ministerijų sekretorių) pareigybes460, tokiu būdu 
grįžtant prie ministrų ir viceministrų modelio. Taip politikai sura-
458 Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo posėdžio Nr. 13 stenograma, 2008 12 11, 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332869>, 2014 01 17.
459 Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo posėdžio Nr. 25 stenograma, 2008 12 23, 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334850>, 2014 01 17.
460 Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26, 29, 

31, 31 (1), 32, 45 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2009 03 10, Nr. XI-185, <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=338907>, 2014 05 26.
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do būdą, kaip riboti valstybės tarnybos įtaką, siekiant užsitikrinti 
„teisę kontroliuoti ir įsikišti“461. 

Apibendrinant galima teigti, jog išryškėja akivaizdus dvipolis 
konservatorių ir socialdemokratų partijų priešiškumas, ryškus nuo-
monių skirtumas ministerijų valdymo klausimais. Partinio sutarimo 
stoka lemia įtampos kilimą valdžių kaitos laikotarpiais ir skatina tar-
pusavio nepasitikėjimą. Pastebima, jog kairiosios politinės jėgos la-
biau palaiko ministrų–sekretorių valdymo modelį, kuriame išryškėja 
griežtesnio teisinio reguliavimo svarba, užtikrinanti tarnautojų vei-
klos nepriklausomumą ir sudaranti prielaida formuotis teisėjo tipo 
sandėriams, lojalumą išreiškiant visuomenei, valstybei ir konstituci-
nei santvarkai. Dešiniosios politinės jėgos labiau palaiko liberalesnį 
ir lankstesnį valstybės tarnybos modelį, paremtą postų sistemos ele-
mentais, todėl, šiuo atveju, artimesnis taptų ministrų ir viceministrų 
modelis bei partnerio tipo tarpusavio sandėriai. Svarbu atkreipti dė-
mesį, kad ministerijos valdymo modeliai yra paremti labiau formalia 
kiekybine galios persvara, tačiau praktikoje trišalė sąveika kur kas 
sudėtingesnė ir tik iš dalies priklauso nuo atitinkamo modelio. 

Trišaliai ministro, viceministro ir kanclerio sandėriai

Dažna ministerijų valdymo modelių kaita trukdo formuotis tvir-
tiems tarnautojų ir politikų santykiams, kelia nepasitikėjimą ir verčia 
sukčiauti, todėl gali žlugti bet koks sudarytas sandėris. Pagal šiuo metu 
galiojantį Vyriausybės įstatymą, ministerijoms vadovauja ministrai, tu-
rintys politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų koman-
dą (viceministrai, ministro patarėjai, ministro atstovas spaudai ir kiti 
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), kuri padeda 
suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus bei 

461 Verheijen A. J. G., “Administrative Capacity Development. A Race against time?”, 
Scientific Council for Government Policy, Working documents 107, The Hague, 
2000, p. 43.
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juos įgyvendinti462. Ministerijos administracijai vadovauja ministerijos 
kancleris, kuris tiesiogiai pavaldus ministrui. Kancleriai koordinuoja ir 
kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, jiems pri-
skirta ministerijos administracinės ūkinės veiklos kontrolės funkcija463.

Ministro, viceministro ir kanclerio funkcijos yra nustaty-
tos Vyriausybės įstatyme, detaliau apibrėžtos ministerijos darbo 
reglamente ir ministro patvirtintuose pareigybių aprašymuo-
se. Ministerijų darbo reglamentai (dažniausiai parengti pagal 
Vyriausybės nutarimu patvirtintą pavyzdinį ministerijų darbo reg-
lamentą) apibrėžia ministro, viceministro ir kanclerio teisę duoti 
pavedimus. Tiek viceministrai, tiek kancleriai turi teisę duoti pave-
dimus administracijos padalinių vadovams, ministerijos valstybės 
tarnautojams ir darbuotojams, išskyrus vienas kitam, t. y. vicemi-
nistras negali duoti pavedimų kancleriui, o kancleris – ministro po-
litinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams.

Nors bendrieji veiklos ir pavaldumo principai yra įteisinti įsta-
tymu, tačiau praktikoje santykiai formuojasi kur kas sudėtingiau ir 
ypač valdžių kaitos laikotarpiu, kai iš naujo kyla politinio lojalumo 
klausimų. Oficialiai kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ku-
rio nesaisto politinių vadovų kadencijų trukmė, tačiau praktika rodo, 
kad ministrų kaita turi įtakos aukščiausio rango valstybės tarnautojų 
(šiuo atveju kanclerių) pozicijų kaitai. Kaip pasisakė buvęs ministras:

<···> Atėjusi nauja valdžia iš esmės keičia visus kanclerius. Keičia. 
Nors jie negali to padaryti pagal įstatymą. Bet įvairiausių dalykų yra. 
<···> Jeigu taip atvirai pasakyt, paskutinę kadenciją aš nestūmiau 
niekur praktiškai partinių žmonių, išskyrus ten, kur atsilaisvindavo 
politinė komanda arba buvo kanclerio pareigybė.464

462 Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos RespublikosVyriausybės įstatymas, 1994 05 19, 
Nr. I-464, (nauja redakcija: 1998 04 28, Nr. VIII-7170), 31 str. 1,2 d., <http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442502>, 2014 05 25.

463 Ten pat, 311 str.
464 Interviu, POLIT9, 2014 m. balandis.
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Taigi vienas iš galimų ministro–kanclerio santykių formavimo 
scenarijų – pasikeitus ministerijos vadovui „pasikeičia“ ir minis-
terijos kancleris. Tikėtina, kad naujai į kanclerio postą paskirtas 
asmuo taps labiau priimtinas ministrui ir tokiu būdu formuosis 
asmeninio lojalumo sandėris, stiprinantis ministro poziciją vado-
vaujamoje institucijoje. 

Jeigu pavyksta sudaryti sandėrį ir kancleris lieka toliau dirbti 
ministerijoje, tolesnę santykių eigą daugiausia nulemia ministro 
vaidmuo. Tuo atveju, kai ministras turi aiškią politinių tikslų ir pro-
gramos įgyvendinimo viziją, kancleris gali tapti partneriu, pade-
dančiu siekti numatytų rezultatų, gebančiu patarti, tačiau negalin-
čiu trukdyti vykdyti politinės programos tikslų. 

<···> aš dirbu su keturioliktu ministru <···> ir mes įgyvendiname tos 
Vyriausybės politiką, tačiau tai nereiškia, kad aš asmeniškai sutinku su 
viskuo, kas tenais yra parašyta, galbūt man nepatinka, galbūt daryčiau 
kitaip, bet kadangi yra taip nuspręsta, aš turiu tą įgyvendinti.465

Valstybės tarnautojai gali nesutikti su politiniu turiniu ar sprendi-
mais, tačiau iš jų nuolat tikimasi politinio pritarimo. Priešingu atveju, 
ministras gali siekti eliminuoti kanclerį, išimtinai priskirdamas jam 
tik „ūkio reikalų tvarkytojo“ funkcijas. Tokiu būdu jis atribojamas 
nuo politikos formavimo proceso ar politinių funkcijų atlikimo.

Kancleriai, sakykim, jie yra daugiau (atsakingi – aut. past.) už 
vidaus administravimą ir už bendrą užtikrinimą, kad darniai funk
cionuotų visa sistema.466

Aš nematau iš viso dėl ko su kancleriu turėtų būti aptariami kiti 
dalykai, išskyrus to enforcmento (vykdymo – aut. past.). Ta prasme, 
kaip mašina turi važiuoti.467

465 Interviu, EKSP3, 2014 m. sausis.
466 Interviu, POLIT7, 2014 m. balandis.
467 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas.
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Galiausiai gali kilti vaidmens persidengimo atvejų, kai ministras 
neturi aiškių politinės veiklos įgyvendinimo tikslų ar konkrečios 
vizijos, o kancleriai sugeba pasinaudoti šia susidariusia situacija. 

Jeigu į ministeriją ateis koks grybas, tai net ir jeigu tas grybas auk
sinį turės kanclerį, nu ir kas iš to. Tada susiklostys natūralūs procesai, 
kaip ir jie susiklosto. Kancleris supras, kad jis vienintelis, kuris ką 
nors čia supranta ir jis imsis to ministro vaidmens, kurio neturėtų 
imtis. Taip yra ir taip yra dėl politikų neprofesionalumo.468

Tais atvejais, kai ministras praranda situacijos kontrolę, gali kilti 
imitacinio darbo pavojus.

<···> ministras ateina ir nežino ką daryti. Kancleri, surink man iš 
departamentų pasiūlymus, ką čia aš galėčiau daryti. Tuomet depar
tamentai pasikaso galvą, ką čia būtų gerai padaryti ir ką gali prakišti 
pro šį ministrą ir viską surašo. Tuomet tai tampa tam tikra programa 
ir taip išeina, kad biurokratija diktuoja politiką.469

<···> atnešami seni darbai, kurie vyksta, štai sako naujas darbas, 
reforma. Ir žiūri, ar ministras kabinasi, ar ne. Jeigu kabinasi – laušas. 
Reiškia jis neturi jokio matymo. Jis priima tai, kas daroma metai iš 
metų kaip naują reformuojamą dalyką. Ir net be sąmokslo teorijų, 
natūraliai tai vyksta.470

Kokybinio tyrimo duomenys parodė, kad kancleriai yra pakan-
kamai lankstūs ir geba prisitaikyti, tačiau esant palankiai situacijai 
išnaudoja silpnąsias ministro savybes. Ministrų–kanclerių santykių 
pobūdį, visų pirma, nulemia ministro vaidmuo, kuris gali skirtis 
priklausomai nuo turimos ankstesnės darbo patirties, politinių 
funkcijų suvokimo ir suburtos komandos sudėties.

Ministras savo komandoje gali turėti iki keturių politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų – viceministrų. 

468 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas.
469 Interviu, POLIT5, 2014 m. kovas.
470 Interviu, POLIT9, 2014 m. balandis.
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Priklausomai nuo valdančiosios koalicijos ir partijų sutarimo, vy-
rauja keletas viceministrų „skyrimo“ modelių: 

1) „savo viceministro“ modelis, kai atitinkamos srities ministras 
ir viceministrai yra tos pačios partijos nariai arba ministras 
turi teisę savo nuožiūra pasirinkti politinio (asmeninio) pasi-
tikėjimo tarnautoją: „<···> kada buvo grįžta prie viceministrų 
2009 m. buvo toks sutarimas (kad bus vienos partijos vienoje 
ministerijoje – aut. past.), tas atitiko politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo sąvoką ir esmę.“471 

2) „svetimo viceministro“ modelis, kai viceministras paskiria-
mas iš kitų koalicijos partijų pagal suderėtas kvotas: „Kai aš 
dirbau (viceministru – aut. past.) tam tikroje ministerijoje, 
tada buvo XII vyriausybė <···> Tai galiu pasakyt, kad tada 
buvo pasirinktas toks įdomus modelis, kad būtinai turėjo 
būti ir iš kitos partijos atstovas. Tai reiškia suformuota vado-
vybė ne iš vienos, o iš kelių partijų atstovų.“472 „<···> tas per-
dengimas kaladės iš visų partijų, kada tau primeta ta partija 
viceministrą ir pasitikėjimo, politinio (asmeninio) pasitikėji-
mo iš ministro pusės nėra, mes iškreipiam sistemą.“473

Toks postų pasiskirstymo susitarimas, lemiantis svetimo vicemi-
nistro modelį, yra dviprasmis. Viena vertus, išvengiama vienos parti-
jos dominavimo, kyla didesnė tikimybė įgyvendinti ne partinius tiks-
lus, o vyriausybės programos nuostatas. Kita vertus, kyla rizika, kad 
ministro komanda bus susiskaidžiusi, stokos vienybės, bus sunkiau 
išgryninti ministerijos veiklos prioritetus. Toks viceministrų „pa-
skyrimo“ modelis gali reikšti ir nepasitikėjimą koalicijos partneriais. 
Ministro komandos nariai turėtų būti susieti asmeninio lojalumo 
sandėriais su ministru, kadangi juos tiesiogiai pasirenka ministras 
ir jų paskyrimas susietas su ministro kadencija. Pastarasis mode-

471 Interviu, POLIT8, 2014 m. balandis.
472 Interviu, POLIT7, 2014 m. balandis.
473 Interviu, POLIT8, 2014 m. balandis.
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lis, kai viceministrai yra paskiriami kitų koalicijos partijų, iš esmės 
prieštarauja viceministro funkcinei paskirčiai ir neatitinka politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo koncepto. Tokiu atveju yra apribojamos 
ministro galios formuoti politinę komandą laisva valia. Jeigu vicemi-
nistrai yra koalicijos partnerių politiniai nariai ir ministro įsakymu 
jiems pavedama kuruoti tam tikras sritis, taip iš dalies perduodama 
dalis valdžios, kas galimai susilpnina ministrą: „<···> aš galva galiu 
guldyti, kad susitariam taip: čia yra viceministro sritis ir ministras 
turi nesikišti.“474 Tokiu būdu kyla grėsmė dėl atskirų politikų vienoje 
ministerijoje vykdymo. Puikiai tą iliustruoja kultūros viceministro, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovo Edvardo Trusevičiaus pareiš-
kimas, kad svarbiausia jo užduotis – įteisinti dvikalbius užrašus na-
cionalinių mažumų gyvenamosiose vietose bei nelietuviškų asmen-
vardžių rašymą dokumentuose475, nors tokios užduoties ministras 
neformulavo, o vyriausybė apskritai šių klausimų nesvarstė. Siekiant 
išvengti atskirų politikų ministerijoje vykdymo ir užtikrinti ministro 
komandos tvarumą, palankesnis taptų „savo viceministro“ modelis. 

Kitas galimas probleminis ministrų–viceministrų santykių as-
pektas – kylančios dvejonės dėl viceministrų kompetencijų, ypač 
manant, kad viceministrai gali kuruoti bet kurios srities ministe-
rijos politiką. Teigiama, kad kandidatai dažnai parenkami visiškai 
neadekvačiai: „Kai kurie socialdemokratai piktinasi, kad į vicemi-
nistrus bei patarėjus pretendentai reitinguoti pagal keistas buvimo 
partijos struktūrose kvotas, vis infiltruojant jaunimo atstovą, o 
kompetencija buvo antraeilis dalykas.“476 Galima daryti prielaidą, 

474 Interviu, POLIT10, 2014 m. balandis.
475 Naujienų agentūros BNS pranešimas, „A.Butkevičius: kultūros viceministras pasku-

bėjo su pareiškimais apie dvikalbius užrašus“, interneto portalas delfi.lt; 2013 01 17, 
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/abutkevicius-kulturos-viceministras-pa-
skubejo-su-pareiskimais-apie-dvikalbius-uzrasus.d?id=60450359>, 2014 05 26.

476 Lėka A., „Valdymo inovacijos – ne pagal Vakarų madas“, Savaitraštis „Veidas“, 5, 
2013 01 28, p. 13.
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kad viceministrai turėtų būti ne tik lojalūs, bet gebantys nustatyto-
se srityse atlikti organizavimo, koordinavimo ir kontrolės funkciją. 

Pas mus viceministrai yra tiek politinio pasitikėjimo, tiek minis
tro politikos įgyvendintojai, tiek ir dirbantys su jiems priskirtų sričių 
specialistais. Jie turi ir tą sritį gerai išmanyti, žinoti. Tai savotiškai su
ponuoja, kad tas viceministras iš tikro turėtų būti tas aukštesniosios 
valstybės tarnybos specialistas, profesionalas.477

Galima konstatuoti, kad keliant viceministrų profesionalumo 
klausimus, respondentai buvo linkę palaikyti tam tikrų kompeten-
cijų reikalavimo viceministrams nustatymą ar netgi priskyrimo vi-
ceministrų pareigybes aukštesniosios valstybės tarnybos korpusui.

Ypač jautria sąveika įvardijami santykiai tarp valstybės tarnau-
tojų, kurių tarnyba oficialiai nėra susieta su ministrų kadencija 
ir kurie savo lojalumo sandėrius gali suvokti kaip partnerystės ar 
teisėjo tipo (arba šių tipų derinį), ir politinio (asmeninio) pasiti-
kėjimo valstybės tarnautojų, kurie tarnauja tik ministrų kadenci-
jos laikotarpiu ir daug aktyviau dalyvauja politikos formavime478. 
Pagal skirtingus lojalumo sandėrius dirbančių valstybės tarnautojų 
tarpusavio sutarimas gali tapti opia problema tuo atveju, jeigu poli-
tinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojai duos tiesioginius nuro-
dymus (ar prilygstančius tiesioginiams nurodymams) nuolatiniams 
valstybėms tarnautojams. 

Nors oficialiai deklaruojama, kad viceministrai ir kancleriai ne-
gali duoti nurodymų vienas kitam, tačiau respondentų tvirtinimu, 
praktika labai įvairi ir atskirose ministerijose susiformuoja skirtin-
gi kanclerio ir viceministrų galios balansai. Viceministrai gali būti 
laikomi savotiškais įsibrovėliais vertikalaus santykio tarp ministrų 
ir aukštesniųjų valstybės tarnautojų viduje ir sumenkinti jame da-
lyvaujančių valstybės tarnautojų vaidmenį479. Toks valstybės tar-

477 Interviu, POLIT7, 2014 m. balandis.
478 Hood, Lodge, p. 128.
479 Eichbaum, Shaw, p. 338.
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nautojų gebėjimų suvaržymas aprūpinti ministrus laisvo, atviro ir 
bebaimio pobūdžio patarimais lemia administracinės politizacijos 
raišką. Kitu atveju gali reikštis kanclerio siekis daryti įtaką vicemi-
nistrams priskirtose kuravimo srityse. Dažnai kancleriams sutei-
kiama ministerijos asignavimų valdytojo funkcija, todėl jie įgauna 
svarią priemonę viceministrų veiklos atžvilgiu. Didesnė konkuren-
cijos ir funkcijų sankirtos tikimybė kyla tuomet, kai viceministrai 
siekia atitinkamų (su asignavimais susijusių) tikslų, ypač bandant 
išvengti oficialių administracinių procedūrų. Tokiu atveju ministro 
vaidmuo ir bendrų taisyklių, veiklos principų ir apribojimų nusta-
tymas tampa svarbiausiu aspektu.

 Tiktai kiekvienas turi surasti savo vietą. Viceministrai dabarti
nėj sistemoj neturi vadovauti kancleriui. Jie neturi vadovauti, jie turi 
kuruoti politines sritis. Mūsuose painiojama. Kancleris atsakingas už 
viską, kas vyksta ministerijoje, kaip ir ministras. O viceministrai yra 
politiniai kuratoriai arba ministro politinės rankos tam tikrose srityse. 
Bet įtampų daug.480 

Susiklostė, kad atėję be patirties žmonės iš verslo, jie (viceminis
trai – aut. past.) nesupranta kas vyksta, kurio klausyti (ministro ar 
kanclerio – aut. past).481

Žvelgiant iš valstybės tarnybos sandėrių perspektyvos bendrąja 
prasme, pagrindiniai politinių vadovų interesai, susiję su aukštes-
niaisiais valstybės tarnautojais ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo 
valstybės tarnautojais, yra atitinkamai užtikrinti politinį atliepumą 
minimalia kaina482 bei pasiekti pagrindinį valdžios tikslą – būti 
perrinktiems kitai kadencijai. Idealiu atveju nuolatinių valstybės 
tarnautojų interesas serijinio lojalumo sandėriuose turėtų būti sie-
kis suteikti kuo aukštesnio lygio ekspertinių žinių ministrui, o po-
litinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojai, būdami ministro ko-

480 Interviu, POLIT9, 2014 m. balandis.
481 Interviu, EKSP7, 2014 m. balandis.
482 Hood, 2001, p. 17.
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mandos dalimi, kaip ir ministras, gali turėti interesą maksimizuoti 
nuolatinės valstybės tarnybos politinį atliepumą483. Vis dėlto kons-
tatuojama, kad sunku išvengti situacijų, kai aukštesnieji valstybės 
tarnautojai atlieka užduotis, kurias atlikdavo politinės komandos 
nariai, ir atvirkščiai, – gerai žinoma, kad politinio (asmeninio) pa-
sitikėjimo tarnautojai yra linkę kištis į administracinius reikalus484. 
2010 m. birželio 2 d. Vyriausybei patvirtinus Valstybės tarnybos 
tobulinimo koncepciją ir pradėjus valstybės tarnybos sistemos po-
kyčių iniciatyvas, kyla pagrindas formuotis naujo tipo lojalumo 
sandėriams. 

Lojalumo sandėrių pokyčiai aukštesniosios valstybės 
tarnybos kūrimo kontekste

Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija iš esmės atspindi 
vadybiniais principais paremtos valstybės tarnybos reformos idė-
ją485. Koncepcijoje, išskiriant žmogiškųjų išteklių valdymo srities 
trūkumus, oficialiai deklaruotos vadovaujančias pareigas užiman-
čių asmenų atsakomybės (už įstaigos veiklos rezultatus) ir ribotų 
galimybių (lanksčiai valdyti žmogiškuosius išteklius) problemos. 
Kitaip tariant, konstatuotas didesnių įgaliojimų ir didesnės atsa-
komybės poreikis vadovaujančias pareigas užimantiems valstybės 
tarnautojams. Šių klausimų sureguliavimas planuotas įteisinant 
aukštesniąją valstybės tarnybą. Pabrėžiama, jog aukščiausiojo ly-
gio vadovai turėtų būti tarpinė grandis tarp karjeros valstybės tar-
nautojų ir politikų, o vienas pagrindinių aukštesniosios valstybės 

483 Visscher, Salomonsen, p. 75.
484 Bourgault J., “Categorizing Senior Officials: Toward a Classification of Typolo-

gies”, Bickerton J., Peters Guy B., (eds.), Governing, McGill-Queen’s University 
Press, 2013, p. 147–149.

485 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas dėl valstybės tarnybos tobulinimo 
koncepcijos patvirtinimo, 2010 06 02, Nr. 715, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=375123&p_query=&p_tr2=>, 2011 11 15.
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tarnybos steigimo tikslų – geresnio bendradarbiavimo su politi-
kais ir sąveikos su politine sistema siekis486. 2014 m. gegužės 6 d. 
viešam svarstymui buvo pateiktas naujausias Valstybės tarnybos 
įstatymo pakeitimo projektas487, kuriuo siekiama formalizuoti 
aukštesniąją valstybės tarnybą488, turinčią užtikrinti balansą tarp 
aukštesniųjų vadovų korpuso nepriklausomumo ir (arba) profesi-
onalumo bei atskaitomybės ir (ar) gebėjimo atliepti, reaguoti į po-
litiko poreikį (angl. responsiveness). Užsienio šalių praktika rodo, 
kad pastarųjų metų valstybės tarnybos reformos lėmė vadybinių 
sandėrių, atitinkančių vykdytojo lojalumo tipą, įsitvirtinimą489. 
Specialių sąlygų aukštesniesiems valstybės tarnautojams įteisi-
nimas, tikėtina, koreguos sudarytų lojalumo sandėrių pobūdį ir 
Lietuvoje.

Atliekant viešojo sektoriaus vadovų apklausą, buvo siekiama 
įvertinti, kiek reikšmingi yra atskiri aukštesniosios valstybės tar-
nybos kūrimo tikslai (žr. 2 paveikslą). Gauti statistiškai reikšmingi 
skirtumai (W = 0,019, kai p = 0,000 < 0,05) rodo, jog institucijos 
veiklos vadybos gerinimas yra laikomas reikšmingiausiu aukštes-
niosios valstybės tarnybos kūrimo tikslu. Įvertinus tai, kad bendras 
respondentų pritarimas Lietuvos valstybės tarnyboje įteisinti aukš-
tesniojo vadovo statusą siekia 59,5 proc., išskirtas veiklos vadybos 
gerinimo tikslas parodo apklaustųjų supratimą dėl vadovavimo ko-
kybės svarbos. 

486 Aukštesniosios valstybės tarnybos reglamentavimas (VTĮ pakeitimo projekto 
nuostatos), nepublikuota.

487 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valsty-
bės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 
2014 05 06, Nr. 14-5103, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=236041&p_org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.

488 Ten pat.
489 Hood, 2000.
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2 paveikslas. Respondentų nuomonė apie aukštesniosios valstybės tarny-
bos kūrimo tikslų reikšmingumą 

W = 0,019, kai p = 0,000 < 0,05

Nors „sąlygų veiksmingesnei aukštesniųjų vadovų sąveikai su 
ministrais ir Vyriausybe sudarymas“ yra laikomas mažiau reikš-
mingu aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimo tikslu, lyginant su 
kitais teiginiais, tačiau šį tikslą labiau reikšmingu negu nereikšmin-
gu laiko net 76,8 proc. respondentų. 

3 paveikslas. Respondentų nuomonių pasiskirstymas, vertinant teiginį, 
kiek reikšmingas sąlygų veiksmingesnei aukštesniųjų vadovų sąveikai 
su ministrais ir Vyriausybe sudarymas, kuriant aukštesniąją valstybės 
tarnybą
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Apklausos metu respondentų buvo prašoma įvertinti, kas būdin-
ga politikų ir aukštesniųjų vadovų sąveikai ir kaip ją galima būtų to-
bulinti. Gauti statistiškai reikšmingi skirtumai (W = 0,073, kai p = 
0,000 < 0,05) rodo mažai suderintą, tačiau patikimą respondentų 
nuomonę, jog ypač reiktų, kad galutinį sprendimą dėl aukštesniojo 
vadovo paskyrimo į pareigas Vyriausybei ar ministerijoms paval-
džiose įstaigose priimtų Vyriausybė ar atitinkamas ministras. Tai 
reiškia, kad palaikoma idėja dėl formaliai didesnės ministro arba 
Vyriausybės įtakos priėmimo procese.

4 paveikslas. Respondentų nuomonė apie aukštesniųjų vadovų ir politikų 
tarpusavio sąveiką

W = 0,073, kai p = 0,000 < 0,05

Politizacijos apraiškų paplitimas parodo, kad valdžių kaitos lai-
kotarpiu į daugumą aukštesniųjų vadovų postų priimami valdan-
čiųjų partijų nariai (pritarė 68,7 proc.). Respondentai nurodė, jog 
asmenys, užėmę aukštesniųjų vadovų pareigas valstybės tarnyboje, 
ir toliau aktyviai dalyvauja savo politinių partijų veikloje (pritarė 
67,8 proc.). Yra daroma prielaida, jog politizuoti postų paskirstymai 
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suteikia paskatą politizuotiems valstybės tarnautojų veiksmams. 
Kitaip tariant, politizuoti postų paskirstymai pakenkia įprastam 
valstybės tarnautojų neutralumui bei jų gebėjimui ministrams pa-
teikti patarimus „laisvu, atviru ir bebaimiu“ būdu490.

1 lentelė. Respondentų požiūris, kiek yra paplitusios aukštesniųjų vadovų 
postų politizacijos formų apraiškos (proc.)

Pritarimas Neutralus 
požiūris

Nepritari-
mas

Iš viso

Pasikeitus vyriausybei į dau-
gumą aukštesniųjų vadovų 
postų valstybės tarnyboje 
priimami valdančiųjų partijų 
nariai

68,7 16,2 15,1 100

Asmenys, einantys aukš-
tesniųjų vadovų pareigas 
valstybės tarnyboje, ir toliau 
aktyviai dalyvauja savo politi-
nių partijų veikloje

67,8 21,7 10,5 100

Valdančiosios partijos daro 
įtaką aukštesniųjų vadovų 
priimamiems sprendimams 
ir veiklai

76,7 15,2 8,1 100

Aukštesnieji vadovai nuolan-
kiai vykdo valdančiųjų partijų 
nurodymus, susijusius su 
institucijos, kuriai vadovauja, 
valdymu

57,4 21,3 21,3 100

Nors valstybės tarnautojai turi tam tikrą formalią nepriklau-
somybę nuo tų, kuriems jie tarnauja, tačiau praktikoje galimybė 
veikti autonomiškai apribota. Teiginiui, jog valdančiosios parti-
jos daro įtaką aukštesniųjų vadovų priimamiems sprendimams 
ir veiklai pritarė net 76,7 proc. apklaustųjų. Tai rodo, kad vado-
vaujančias pareigas einantys asmenys Lietuvoje nėra savarankiški. 

490 Eichbaum, Shaw, 2008, p. 341.
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Netgi tuomet, kai šių tarnautojų kadencija ir atlyginimas yra ap-
saugotas, praktika rodo, kad vyriausybės dažnai gali panaikinti jų 
autonomiją, pakeisdamos organizacines ar institucines struktūras, 
kuriose jie dirba. 

Visi daro kokią nors reorganizaciją, naikina departamentus, tam, 
kad atleistų. Tai aš manau, kad nereikia čia... Galbūt būtų aiškiau, jei
gu būtų pasakyta, sakykim, kancleris, departamentų direktoriai turi 
turėt pasitikėjimą ministru, jeigu jie to neturi, jie turi trauktis.491

Remiantis apklausos duomenimis, galima konstatuoti, kad šiuo 
metu Lietuvoje nepasireiškia teisėjo tipo lojalumo sandėriai dėl 
gana apriboto aukštesniųjų tarnautojų veiklos savarankiškumo. 
Naujausio valstybės tarnybos įstatymo projekto nuostatos, pagal 
kurias liberalizuojama atleidimo procedūra, ministrui suteikiama 
sprendžiamoji teisė priėmimo procese ir kt., taip pat nėra būdingos 
nepriklausomo teisėjo tipo lojalumo sandėriams.

Didžioji dauguma (68,7 proc.) respondentų pritarė teiginiui, jog 
pasikeitus vyriausybei į daugelį aukštesniųjų vadovų postų valsty-
bės tarnyboje priimami valdančiųjų partijų nariai, taip pat patvirti-
no, kad valdančiosios partijos daro įtaką aukštesniųjų vadovų prii-
mamiems sprendimams ir veiklai (76,7 proc.), tačiau santykius tarp 
aukštesniųjų vadovų ir ministrų valstybės tarnyboje laiko paremtus 
tarpusavio pasitikėjimu (68,3 proc.). Galima daryti prielaidą, kad 
būdingas asmeninis pasitikėjimas, kuris reiškiasi per partinę logiką 
ir formuoja asmeninio lojalisto sandėrio tipą. Tiek asmeninio, tiek 
serijinio lojalumo sandėriai pasižymi partnerišku lojalumu, kuris 
valstybės tarnautojams nesuteikia jokios formalios autonomijos 
ar diskrecinės galios ministrų atžvilgiu, bet suteikia pasitikėjimu 
ir konfidencialumu grįstus santykius su ministru492. Teoriškai šis 
pasitikėjimas nekelia problemų, kai partnerystė derinama su asme-
niniu lojalumu, tačiau formaliai asmeninio lojalumo sandėriai yra 
491 Interviu, POLIT4, 2014 m. sausis.
492 Hood, Lodge, p. 116–120.
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apriboti ministro kadencijos trukme, kai tarnautojai „ateina ir išei-
na kartu su ministru“. Kitaip tariant, asmeninio lojalumo sandėriai 
labiau būdingi ministro ir viceministro sąveikos modeliui, tačiau 
tyrimo duomenys atskleidė priešingai, kad asmeninio lojalumo 
sandėriai reiškiasi tarp politikų ir nuolatinių valstybės tarnautojų. 
Tai pagrindžia politizacijos formų apraiškų paplitimą ir ministerijų 
valdymo pokyčių iniciatyvas valdžių kaitos laikotarpiais. 

Partnerystė derinama su serijiniu lojalumu, kaip teigia 
Ch. Hoodas ir M. Lodge, gali būti vadinamoji serijinė monogami-
ja, kur valstybės tarnautojai tampa vėlesnių ministrų ir vyriausy-
bių patikėtiniais, nepaisydami jų partinės priklausomybės ar kito-
kių politinių pažiūrų ir politikos vykdomo stiliaus493. Gebėjimas 
taip pat gerai tarnauti vėlesniems ministrams, užtikrinti tęstinumą, 
balansą tarp ilgalaikių, strateginių darbų ir rezultatų yra vienas iš 
aukštesniosios valstybės tarnybos kūrimo tikslų494. Galima kons-
tatuoti, jog nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija siekiama 
projektuoti serijinio lojalumo pagrindu paremtus partnerio tipo 
sandėrius, kuriuose valstybės tarnautojai turėtų galimybę tapti bū-
simų ministrų ir skirtingų politinių partijų vyriausybių, nepriklau-
somai nuo jų politinių pažiūrų, patikėtiniais.

Analizuojant koreliaciją tarp politikų ir aukštesniųjų vadovų 
santykių, statistiškai reikšmingi ryšiai nustatyti tarp pasitikėjimu 
paremtų santykių ir galimybės ministrui tiesiogiai atsirinkti dar-
buotoją (ρ = 0,278, p = 0,000 < 0,05). Tai reiškia, kad platesnių 
įgaliojimų ministrui ar Vyriausybei suteikimas  galimai skatintų 
politikų ir aukštesniųjų vadovų tarpusavio pasitikėjimu paremtų 
santykių vystymąsi.

493 Ten pat, p. 117.
494 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Aiškinamasis raštas dėl Lietu-

vos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo, 
2014 05 06, <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236075&p_
org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.
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2 lentelė. Koreliacija tarp pasitikėjimu paremtų politikų ir aukštesniųjų 
vadovų santykių ir santykių tobulinimo veiksnių (Spirmeno koeficientas)

Santykių tobulinimo veiksniai
Santykiai tarp aukštesnių-
jų vadovų valstybės tarny-
boje ir ministrų yra paremti 
tarpusavio pasitikėjimu

Galutinį sprendimą dėl aukštesniojo vadovo 
paskyrimo į pareigas Vyriausybei ar ministerijoms 
pavaldžiose įstaigose turėtų priimti Vyriausybė ar 
atitinkamas ministras

,278**

Vykdant aukštesniųjų vadovų valstybės tarnyboje 
tarnybinės veiklos vertinimą Vyriausybei ar ministe-
rijoms pavaldžiose įstaigose būtų reikalinga įtraukti 
į vertinimo komisiją atitinkamos srities ministrą

,228**

ρ = 0,278, kai p = 0,000 < 0,05; ρ = 0,228, kai p = 0,000 < 0,05

Ministrų ar Vyriausybės įtraukimas į vertinimo komisijas, vykdant 
aukštesniųjų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą, taip pat lemtų tei-
giamą pokytį, skatinant tarpusavio pasitikėjimu paremtus santykius. 
Valstybės tarnybos įstatymo projekte numatyta, kad veiklos rezultatus 
vertina į pareigas priimantis asmuo, o nuolatinių centralizuotų veiklos 
vertinimo komisijų atsisakoma. Taip pat pabrėžiama, kad „vertinant 
ministerijos kanclerio veiklos rezultatus, atsižvelgiama į jo asmeninį 
indėlį“495. Nors tarnybinės veiklos vertinimo aspektai galėtų atitikti 
vykdytojo tipo sandėrio bruožus, tačiau veiklos rezultatų (ypač kan-
clerio) neapibrėžtumas ir subjektyvaus vertinimo rizika neatitinka šio 
tipo požymių. Formaliai kancleris nėra ministerijos vadovas, todėl tam 
tikrų rezultatų siekimas ir jų vertinimas yra labiau santykinis.

Remiantis tyrimo duomenimis, galima daryti prielaidą, kad atitinka-
mos srities ministro ar Vyriausybės galios stiprinimas atrankos ir vertini-
mo procesuose turėtų įtakos gerinant politikų ir tarnautojų santykius. 

495 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas, Įstatymo projektas, 2014 05 
06, Nr. 14-5103, 34 str. 5 d. <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=236041&p_org=&p_fix=n&p_gov=>, 2014 05 26.
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Ministro vaidmens svarbą priėmimo procese pagrindžia ir kal-
binti respondentai:

Aš visada maniau, kad ministras turi, turėjo ir turės įtaką skiriant 
kanclerį, tam tikrus ministerijos administracijos vadovus, nes jis pats 
yra visos ministerijos vadovas. Tai jisai negali neturėti tos įtakos. Kiek 
man žinoma, tai <···> be jo žinios ir nuomonės, be jo netiesioginio 
sprendimo tikrai nei vienas asmuo nebūdavo paskirtas.496

Sandros van Thiel teigimu, vienas iš svarbiausių motyvų, prii-
mant aukštesnįjį tarnautoją į pareigas, yra politinė priklausomybė, 
tačiau ji gali reikštis skirtingomis formomis ir nebūtinai turi sietis 
su partine naryste. 

1) Pirma politinės priklausomybės forma siejama su politinio 
atliepumo ir (arba) jautrumo kompetencija (angl. responsive 
competency), reiškiančia, jog aukščiausio lygio tarnautojai 
turi būti jautrūs (angl. sensitivity) politiniams reikalams, kad 
galėtų tarnauti politikams.

2) Antroji politinės priklausomybės forma atspindi bendrą tar-
nautojo orientaciją ir sąmoningumą viešiems reikalams (angl. 
public cause). Tai reiškia, kad daugelis aukščiausio lygio tar-
nautojų yra orientuoti ir ypač susidomėję viešais reikalais ar 
viešu interesu, nes tai yra priežastis, kodėl jie nori dirbti vie-
šajame sektoriuje. Politinis sąmoningumas gali reikštis nepri-
klausomai nuo to, ar asmuo yra politinės partijos narys, ar ne.

3) Trečia forma siejama su partine naryste, kuri ne visada vei-
kia kaip kandidato privalumas. Nyderlandų atvejis rodo, 
kad stiprus ministras pasirenka kandidatą iš kitos partijos, 
siekdamas sukurti stabdžių ir atsvarų sistemą, arba pasiren-
ka asmenį, turintį panašų požiūrį į numatomus pokyčius ir 
(arba) ankstesnės patirties įgyvendinant panašias iniciatyvas. 
Kitaip tariant, ministrai pasirenka aukščiausius tarnautojus 

496 Interviu, POLIT7, 2014 m. balandis.
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skirtingų politinių pažiūrų (priešingai negu jie patys), nes 
bendras supratimas apie politikos problemas yra daug svar-
besnis nei politinių narių paskyrimas497. 

Oficialiai Lietuvoje narystės politinėje partijoje nėra reikalau-
jama, todėl ministrams, skiriant politinio pasitikėjimo valstybės 
tarnautojus (arba pagal naują Valstybės tarnybos įstatymo projektą 
atrenkant kandidatą iš pretendentų sąrašo), nėra prievolės rinktis 
partinius kolegas. Vadovaujantis sandėrio apibrėžimu, politikai 
įgyja valstybės tarnautojų lojalumą ir kompetenciją, o valstybės 
tarnautojai gauna vietą valdžios struktūroje, atsakomybę ir atlygį. 
Partinė narystė nėra būtina lojalumui užtikrinti. Vertėtų atkreipti 
dėmesį, kad ji neturėtų būti tolygi partiniams įsipareigojimams. Ne 
politinio priklausymo faktas yra rodiklis, o bendri veiklos rezulta-
tai, bendradarbiavimo siekis ir elgesio principai. 

Taigi, norint sukurti politiškai jautresnę sistemą, svarbu stiprin-
ti politikų vaidmenį aukštesniųjų tarnautojų priėmimo procese. 
Šiame kontekste verta paminėti 2000 m. Danijos mokslininkų at-
likto tyrimo (apklausti 53 buvę ir esami Lietuvos ministrai) duome-
nis. Rezultatai parodė, kad daugiau negu 80 proc. ministrų visiškai 
sutinka ir sutinka su teiginiu, kad „geriau, kai ministrai patys gali 
asmeniškai paskirti ministerijos valstybės tarnautojus“498. Tai iš es-
mės papildo šio tyrimo duomenis. 

Nors atliktas tyrimas parodė, kad ministro ar Vyriausybės galios 
stiprinimas atrankos ir vertinimo procesuose galimai turėtų įtakos 
gerinant politikų ir tarnautojų santykius, tačiau oficiali santykių re-
guliavimo priemonės įteisinimo galimybė nėra palaikoma. Teiginiui, 
kad „Būtų reikalinga galimybė per pirmuosius darbo metus nutrauk-
ti darbą aukštesniojo vadovo pareigose (numatant galimybę užimti 

497 Van Thiel S., “Managerialism and Politicisation in the Dutch Civil Service”, Neu-
hold Ch. et al, Civil Servants and Politics, Palgrave Macmillan, 2013, p. 102.

498 Drengsgaard L., Hansen O., State of the State in Lithuania, Demstar Research 
Report No. 19, University of Aarhus, 2004, p. 26.
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lygiavertes pareigas kitoje institucijoje) vienos iš pusių (priimančiojo 
į pareigas arba priimtojo į pareigas) noru“ pritarė tik 39 proc. respon-
dentų. Ši santykių tobulinimo alternatyva, lyginant su kitais teiginiais, 
sulaukė mažiausio respondentų palaikymo (žr. 4 paveiksle). 

Vadovaujantis naujausio Valstybės tarnybos įstatymo projekto 
nuostatomis, gali būti išskiriamos net kelios santykių reguliavimo 
priemonės. Visų pirma, aukštesniesiems vadovams yra sudaromos 
sąlygos pereiti į žemesnes pareigas išsaugant (ketverius metus) gali-
mybę grįžti į aukštesniąją valstybės tarnybą. Tai reiškia, kad politinio 
nesutarimo atveju aukštesnysis vadovas turi alternatyvą pasirinkti.

Tas nesusidirbimo aspektas yra natūralus, su vienu gali dirbti, o 
su kitu negali ir nebūtinai politiniai motyvai yra lemiantys.499

Kita galima santykių reguliavimo priemonė – aukštesnie-
siems vadovams nustatytos kadencijos, galinčios užtikrinti 
tam tikrą stabilumą. 

<···> Kadencija, priešingai negu visi sako veikia kaip stabilumo 
garantija. <···> Suveikia keistu, priešingu efektu, bet tas yra realus 
dalykas. Valdžia sukando dantis ir išlaukė kol baigėsi kadencija, nes 
<···> jis puikiai suvokia, kad pigiau sulaukti kadencijos pabaigos.500 

Pagaliau išlieka galimybė sudaryti šalių susitarimą dėl įstaigos 
vadovo ir karjeros valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų. Beje, 
kuriama aukštesnioji valstybės tarnyba pati savaime laikoma konf-
liktų prevencine priemone, užtikrinančia skaidrumą ir viešumą. 

Aukštesnioji valstybės tarnyba bus „labiau matoma“, bus skelbia
ma jo [aukštesniojo vadovo] karjera, pokyčiai. Ir jeigu jis yra atlei
džiamas tai visuomenė tai turi žinot. Nes tie žmonės yra brangiai 
apmokami iš mokesčių mokėtųjų pinigų. Tai jau bus skiepas nuo 
bandymų padaryti veiksmus nereglamentuotus.501

499 Interviu, EKSP6, 2014 m. kovas.
500 Interviu, EKSP4, 2014 m. vasaris.
501 Interviu, EKSP1, 2014 m. sausis.
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Apibendrinimas

Lietuvoje išryškėja dvipolis kairės ir dešinės politinių jėgų 
priešiškumas, skiriasi nuomonės ministerijų valdymo klausimais. 
Pastebima, jog kairiosios politinės jėgos labiau palaiko ministrų–
sekretorių valdymo modelį, kuriame pastebima griežtesnio teisinio 
reguliavimo svarba, užtikrinanti tarnautojų veiklos nepriklauso-
mumą ir sudaranti prielaida formuotis teisėjo tipo sandėriams, kai 
lojalumas išreiškiamas visuomenei, valstybei ir (arba) konstitucinei 
santvarkai. Dešiniosios politinės jėgos labiau palaiko liberalesnį ir 
lankstesnį valstybės tarnybos modelį, paremtą postų sistemos ele-
mentais ir artimesnį partnerio tipo lojalumo sandėriams. 

Kokybinio tyrimo duomenų analizė atskleidė ministro, vicemi-
nistro ir kanclerio santykių probleminius aspektus. Ministrų kai-
ta turi įtakos aukščiausio rango valstybės tarnautojų (šiuo atveju 
kanclerių) pozicijų kaitai, tačiau kancleriai dažnai pasižymi lanks-
tumu ir gebėjimu prisitaikyti ar netgi išnaudoti silpnąsias ministro 
savybes. Ministrų ir kanclerių santykių pobūdį nulemia ministro 
vaidmuo, kuris gali skirtis priklausomai nuo turimos ankstesnės 
darbo patirties, politinių funkcijų suvokimo ir politinės komandos 
sudėties. 

Ministrų–viceministrų santykių pobūdis iš dalies priklauso nuo 
viceministro „paskyrimo“ modelio. Šiuo metu vyraujantis „svetimo 
viceministro“ modelis prieštarauja viceministrų funkcinei paskir-
čiai ir neatitinka asmeninio lojalumo sandėrio koncepto. Siekiant 
išvengti skirtingų politikų ministerijoje vykdymo ir užtikrinti mi-
nistro komandos tvarumą, palankesnis taptų „savo viceministro“ 
modelis. Keliant viceministrų profesionalumo klausimus, respon-
dentai buvo linkę palaikyti tam tikrų kompetencijų reikalavimo vi-
ceministrams nustatymą ar netgi viceministrų pareigybių priskyri-
mą aukštesniosios valstybės tarnybos korpusui.
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Pagal skirtingus lojalumo sandėrius dirbančių valstybės tarnau-
tojų tarpusavio sutarimas gali tapti opia problema tuo atveju, jeigu 
politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojai duos tiesioginius 
nurodymus (ar prilygstančius tiesioginiams nurodymams) nuola-
tiniams valstybės tarnautojams. Lietuvoje atskirose ministerijose 
kanclerio ir viceministrų galios balansai pasiskirsto skirtingai, to-
dėl svarbus tampa ministro vaidmuo ir bendrų taisyklių, veiklos 
principų ir apribojimų nustatymas. Vis dėlto, siekiant sureguliuoti 
santykius tarp viceministrų ir aukštesniųjų valstybės tarnautojų bei 
išvengti galimų konfliktų, svarbu aiškiai išdėstyti viceministro san-
dėrio sąlygas ir sukurti jų veiklą apibrėžiančias elgesio taisykles.

2014 m. apklausos ir interviu duomenys parodė, kad politikų 
ir aukštesniųjų karjeros valstybės tarnautojų santykiams būdingas 
asmeninis pasitikėjimas, kuris remiasi partine logika ir formuoja 
asmeninio lojalisto sandėrio tipą. Tai lemia politizacijos formų ap-
raiškas ir ministerijų valdymo pokyčių iniciatyvas valdžių kaitos 
laikotarpiais. Nauju Valstybės tarnybos įstatymo projektu, pateiktu 
svarstyti suinteresuotoms pusėms ir visuomenei 2014 m., siekiama 
projektuoti serijinio lojalumo pagrindu paremtus partnerio tipo 
sandėrius, kuriuose valstybės tarnautojai turėtų galimybę tapti bū-
simų ministrų ir skirtingų politinių partijų vyriausybių, nepriklau-
somai nuo jų politinių pažiūrų, patikėtiniais. Palankesnės sąlygos 
numatytiems aukštesniosios valstybės tarnybos tikslams įgyven-
dinti susidarytų ministrų–sekretorių modelio valstybės tarnybos 
sistemoje. Vykdytojo tipo sandėrių, labiausiai atitinkančių vadybi-
nių sandėrių logiką, galimybės yra ribotos dėl Valstybės tarnybos 
įstatymo projekte numatytos aukštesniųjų vadovų atrankos iš „vi-
dinių kandidatų“ sąrašo, veiklos rezultatų neapibrėžtumo, išliekan-
čios subjektyvios vertinimo rizikos ir kitų aplinkybių.
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Lietuvos valstybės tarnybos sistema buvo kuriama remiantis uni-
fikuotos (karjeros) valstybės tarnybos modeliu. Jis derėjo su tradi-
cinio legalistinio viešojo administravimo sistemos, besiremiančios 
centralizuota valstybe ir administracine teise, suformavimu. Šias 
tendencijas įtvirtino ruošimasis narystei Europos Sąjungoje, ES eks-
pertų rekomendacijų poveikis. Tačiau taip pat gana anksti išryškėjo 
ir tam tikras prieštaringumas, pradėjus Lietuvoje diegti strateginio 
planavimo ir programinio biudžeto sistemą, padedant Kanados 
ekspertams. 2010 m. prasidėjo naujas Lietuvos valstybės tarnybos 
vystymo etapas. Valstybės tarnybos reformos klausimas pirmąkart 
sava iniciatyva, be išorės poveikio iškeltas į viešosios politikos dar-
botvarkę. Akcentuoti valstybės tarnybos sistemos tobulinimo va-
dybiniai prioritetai. 2011 m. atliktos valstybės tarnautojų apklausos 
duomenimis, apskritai, tobulinimui valstybės tarnautojai pritarė, 
nors nepalaikė kai kurių konkrečių tobulinimo priemonių. Interviu 
respondentai nurodė nepakankamą tobulinimo vizijos, konkrečių 
veikimo priemonių parengimą, nepakankamą politinį susitarimą, 
kartais pernelyg radikalius ir greit įgyvendinti siekiamus, nors rea-
lių prielaidų tam nėra, tobulinimo užmojus.

Kalbant apie valstybės tarnautojų požiūrius į valstybės tarnybą 
ir skirtingą valstybės tarnautojų statusą, derėtų pabrėžti, jog nebu-
vo vienos aiškiai dominuojančios nuomonės. Karjeros valstybės 
tarnybos apimties siaurinimui ir (ar) tarnybos sąlygų suartinimui 
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su statutinės valstybės tarnautojo tarnybos sąlygomis iš dalies yra 
pritariama. Tačiau didesnė statusų unifikacija, atsisakant kai ku-
rių iš jų, nebuvo vertinama kaip rimta perspektyva. Dėl egzistuo-
jančių problemų, kai neaiškiai atskiriamos valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, kai nefor-
maliai taikomi bandomieji laikotarpiai, pasinaudojant pakaitinių 
valstybės tarnautojų statusu arba įdarbinant pagal darbo sutartį, 
Lietuvoje egzistuoja tam tikros prielaidos valstybės tarnautojų 
statusams tikslinti. Tačiau išsamus ir detalizuotas valstybės tarny-
bos teisinis reglamentavimas, teisinis specifinio valstybės tarnau-
tojo, kuris skiriasi nuo paprasto darbuotojo, statuso išskyrimas 
yra laikomas natūralia ir sunkiai keičiama duotybe, europinės 
praktikos pavyzdžiu.

Ilgai Lietuvoje veikusi atrankos į karjeros valstybės tarnybą sis-
tema formaliai buvo griežtai reglamentuota, pasižymėjo aukštu 
procedūrizmo laipsniu, bet turėjo visą pluoštą skaidrumo, objekty-
vumo, atvirumo problemų. Kaip rodo 2011 m. valstybės tarnautojų 
apklausos duomenys, kuriuos patvirtina žiniasklaidoje paskelbti 
ir kiti faktai, neskaidrių konkursų ir manipuliavimo tendencijų 
atvejai būdavo pakankamai dažni. Tačiau svarbu atkreipti dėme-
sį, kad institucijų manipuliacijos personalo konkursuose yra ne 
tik dėl korupcinių sumetimų, nepotizmo ar politinio favoritizmo 
(ko neabejotinai irgi yra), bet ir dėl siekio apriboti riziką, priimant 
visiškai nežinomus ir neišbandytus asmenis. Tokį manipuliavimą 
galima iš esmės vadinti antisisteminiu manipuliavimu (sukčiavimu, 
nesilaikant valstybės tarnybos sandėrio – Ch. Hoodo terminas). 
Nauja atrankos ir priėmimo į valstybės tarnybą sistema, įteisinta 
2012 m. ir veikianti nuo 2013 m. vasaros, tam tikru mastu išspren-
dė konkursinės atrankos neskaidrumo problemas, nors ir ne visas. 
Manipuliavimo reikalavimais pareigybei galimybių (ką kaip itin 
didelę blogybę respondentai minėjo interviu 2011 m.) išliko, nes 
reikalavimus nusistato pačios institucijos.
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2011 m. apklausos ir interviu duomenys rodo, kad valstybės 
tarnautojai pakankamai palankiai vertino vadybinio pobūdžio 
pertvarkas valstybės tarnyboje. Požiūrį formuoja tarnybos laikas 
sistemoje. Trumpą laiką ištarnavusieji palankiai vertina kontrak-
tinių santykių įvedimą. Kaip 4 studijos skyriuje teigia Remigijus 
Civinskas, bandymas įvedinėti kontraktinius santykius valstybės 
tarnyboje lėmė valstybės tarnautojų pasipriešinimą. Jo raiška (kriti-
ka spaudoje, viešos diskusijos, reformos rengėjų tiesioginis ir netie-
sioginis spaudimas) buvo akivaizdi. Ypatingai jaustas spaudimas iš 
ministerijų administracinio elito bei kai kurių kitų viešojo adminis-
travimo sistemos veikėjų (teisininkų). Tai, pasak R. Civinsko, veda 
prie išvados, kad reformatoriai neturėjo reikšmingo palaikymo tarp 
ministerijų administracinio elito.

Aukštesnieji vadovai Lietuvos karjeros valstybės tarnyboje aiš-
kiai palaiko aukštesniosios valstybės tarnybos sukūrimą ir (arba) 
įteisinimą. Kaip 5 studijos skyriuje atskleidžia R. Civinskas, vado-
vai, besitapatinantys su viešosios politikos rengimo ir įgyvendini-
mo vaidmenimis, palankiau vertina aukštesniosios valstybės tar-
nybos sistemos sukūrimą negu kiti vadovai. Tokią poziciją stiprina 
ne tik siekiai įtvirtinti statusą (sprendimų autonomija, saugumas 
ir pan.), bet ir pageidaujamas tapatinimasis su galimai naujai su-
kurtu aukščiausiu valstybės tarnautojų korpusu, turinčiu savitą 
rišančią kultūrą. Tačiau aukštesnių vadovų preferencijoms ir ta-
patybėms galėjo įtaką daryti ir gynybinės pozicijos. Aukštesnieji 
vadovai baiminasi politinių-administracinių santykių transfor-
macijų ir jų sukeltų neigiamų pasekmių, susijusių su valstybės 
tarnybos sistemos nelankstumu, galima politizacija bei vadovų 
atleidimais. Todėl jie neigiamai ar labai atsargiai vertina reformų 
turinio elementus, susijusius su rotacija ar priėmimu į aukštes-
niąją valstybės tarnybą. Toks požiūris įsivyravo dėl nelanksčios 
administravimo sistemos. Specifinė Lietuvos valstybės tarnybos 
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bei viešojo administravimo kultūra veikia kaip kontekstinis veiks-
nys. Priešiškumas, nebendradarbiavimas, tęstinumas, legalistinės 
vertybės (o kartu teisininkų subkultūra) yra tie bruožai, kuriais 
galima charakterizuoti šią kultūrą.

Aukštesnieji vadovai kol kas nėra visiškai pasirengę suformuo-
ti vadybiškai orientuotą aukštesniąją valstybės tarnybą Lietuvoje. 
Pirmiausia, tai priklauso nuo pačių aukštesniųjų vadovų, jų išsilavi-
nimo, patirties, vaidmens tapatumo. Vaidmens tapatumus apibrėžia 
tradicinė viešojo administravimo institucinė sandara. Realistiškesnis, 
o taip pat lengviau bei greičiau įgyvendinamas variantas, įteisinant 
aukštesniąją valstybės tarnybą Lietuvoje, – orientuotis į profesio-
nalią aukštesniąją tarnybą (karjeros, tiksliau, unifikuotos tarnybos 
tipo). Tai reikštų sustiprinti aukštesniųjų vadovų, kaip profesiona-
lių aukštesniųjų valstybės tarnautojų, grandį, remiantis tradicine 
valstybės tarnybos sistema, t. y. vystant patikėtinio tipo valstybės 
tarnybos sandėrį. Tačiau, sukūrus tinkamas prielaidas, aukštesnioji 
valstybės tarnyba galėtų tapti valstybės tarnybos sandėrio pakeitimo 
atskaitos tašku, tiksliau, tolesnių vadybinio pobūdžio pertvarkymų 
baze ir atrama.

Politikų ir aukštesniųjų karjeros valstybės tarnautojų santy-
kiams būdingas asmeninis pasitikėjimas, paremtas partine logika 
ir formuojantis asmeninio lojalisto sandėrio tipą. Kaip 7 studijos 
skyriuje teigia Ernesta Buckienė, pastaruoju metu Lietuvoje sie-
kiama projektuoti serijinio lojalumo pagrindu paremtus partnerio 
tipo sandėrius, kuriuose valstybės tarnautojai turėtų galimybę tapti 
būsimų ministrų ir skirtingų politinių partijų vyriausybių, nepri-
klausomai nuo jų politinių pažiūrų, patikėtiniais. Tačiau vykdyto-
jo tipo sandėrių, labiausiai atitinkančių vadybinių sandėrių logiką, 
galimybės Lietuvoje pakankamai ribotos. Palankesnės sąlygos nu-
matytiems aukštesniosios valstybės tarnybos tikslams įgyvendinti – 

„ministrų–ministerijos sekretorių modelis“. 
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Improving Civil Service System in Lithuania: 
Choices, Attitudes, Bargains

Summary

The study aims to analyse the improvements to the Lithuanian civil serv-
ice system through examining reform projects, improvement choices and 
their implementation measures, attitudes towards reform projects and the 
methods and measures applied in their implementation. The major focus 
of the study is the projects on senior civil service model and attitudes to-
wards/on the purposes of senior civil service and its role in strengthening 
top-level management within the civil service. 

Throughout the chapters of the study the authors mainly focus on 
two major aspects. First, they provide general overview of building and 
improving the civil service system and the nature of its contexts, choices 
of means and measures of reform, attitudes of civil servants, politicians 
and civil service practitioners towards these means and measures, as well 
as the need, prospects and problems of civil service improvement (chap-
ters 1-4). Study then turns to the analysis of the objectives for senior civil 
service establishment and the attitudes regarding these objectives (chap-
ters 5-7). Building on the public service bargain theory and bargain typol-
ogies (competence, reward and loyalty bargain), chapters 6 and 7 discuss 
preconditions for establishing and successful functioning of senior civil 
service system in Lithuania as well as analyse conditionality and risk fac-
tors in selecting the very model for senior civil service.

The study is based on empirical data collected in 2010-2011 
and 2013-2014, under the projects funded by the Research Council of 
Lithuania. Specifically, it is the empirical data from two surveys (of civil 
servants and senior managers) and 70 interviews carried out in Lithuania 
and 14 interviews on best practice conducted in Latvia, Estonia, Belgium 
and the Netherlands. The latter are complemented with secondary data, 
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first and foremost with various legislations and draft legislations, conclu-
sions on drafts and similar.

Lithuanian civil service system has been developed on the basis of a 
unified (career - based) civil service model. It matched well with the for-
mation of traditional legalistic public administration system, deeply root-
ed in centralized state and administrative law. 2010 marked the new phase 
of Lithuanian civil service development, when the issue of civil services 
reform was brought for the first time in the public policy agenda on self-
initiative and without external influences. The initiative emphasized man-
agerial priorities in improving the civil service system. 

Survey among the civil servants conducted in 2011 showed the civil 
servants to be generally in favour of improving the civil service system, al-
beit they disapproved of certain specific improvement measures. The inter-
viewees indicated the incompleteness of the vision and specific functional 
measures, insufficient agreement on political level as well as improvement 
ambitions that are sometimes too radical and aimed at rapid implementa-
tion, while lacking valid preconditions. Civil servants welcomed reforms 
of managerial nature within the civil service. Their attitudes were depend-
ent on the length of their service. Civil servants with short-term of service 
favoured the introduction of contractual relationships. 

New civil service selection and admission system, adopted in 2012 and 
in effect as of summer 2013, to some extent solved transparency issues 
in competitive selection, though not entirely. Job requirements remained 
open to manipulation, which was claimed to be a great malady by the re-
spondents of interviews conducted in 2011, as the requirements are con-
tinued to be determined by institutions themselves. 

Senior managers strongly supported creation/legitimation of senior 
civil service within the Lithuanian career civil service. Specifically, man-
agers identifying themselves with policy formation and implementation 
roles expressed more favourable attitudes towards creation of senior civil 
service system, as opposed to other managers. Such identity is strength-
ened not only by aims of consolidating their status (decision-making au-
tonomy, security, etc.) but also by the preferred identification with possi-
bly newly created corps of civil servants, characteristic of distinct binding 
culture. However, the preferences and identities of senior managers may 
have had a lot to do with defensive position. On the other hand, the 

Improving Civil Service System in Lithuania: Choices, Attitudes, Bargains. Summary
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readiness of senior managers to form managerially oriented senior civil 
service in Lithuania, as evidenced by surveys and interviews with senior 
managers, is limited. Insufficient preconditions for managerial SCS are 
directly dependent upon the very senior managers, their education and 
experience as well as their role identities. Meanwhile, respective role 
identities are determined by institutional structure of traditional public 
administration. A more realistic – and more easier and faster to imple-
ment – alternative establishing senior civil service in Lithuania would 
be focusing on professional civil service, that is strengthening the corps 
of senior managers as professional senior civil servants, virtually within 
traditional civil service framework, i.e. through developing the trustee 
type public service bargain.

In 2014, Lithuania, with the presentation of a new draft of the law on 
civil service to the general public and interested parties, aims to introduce 
serial loyalist type loyalty bargain, which would grant senior civil servants 
the opportunity of becoming servants of future ministers and coalition 
governments, regardless of their political views. A more favourable condi-
tions to this extent would be abandoning the existent practice of highly 
politicized ministerial management and appointing leadership of ministe-
rial administration from among the career civil servants (returning to the 
former model of ministerial secretaries).

Improving Civil Service System in Lithuania: Choices, Attitudes, Bargains. Summary
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