
ESAMOS SITUACIJOS IR IŠŠŪKIO APRAŠYMAS 
Iššūkis – sukurti modernią ir patogią nuotolinę (online) pretendentų testavimo platformą, kuri leistų
centralizuotą Lietuvos valstybės tarnautojų atranką įgyvendinančiam Valstybės tarnybos
departamentui vienu metu realiuoju laiku ištestuoti didelį pretendentų skaičių, užtikrinant testo
klausimų konfidencialumą bei šio atrankos etapo sąžiningumą – kad pretendentai testą spręstų
patys ir nesinaudodami papildomais šaltiniais ar kita pagalba. Taip pat svarbu, kad konkurso komisija
operatyviai gautų testavimo rezultatus.  

Šis įrankis būtų naudojamas konkursuose, kuriuose yra daug pretendentų, atrinkti tuos
pretendentus, kurie bus kviečiami į antrąjį etapą – pokalbį žodžiu (nuotolinį ar gyvą). Taip būtų
taupomas pretendentų laikas, efektyviau išnaudojamas konkurso ar atrankos komisijos laikas,
sutrumpėtų konkursų organizavimo trukmė, įstaigos greičiau gautų reikalingus valstybės
tarnautojus.   

Iki 2020 m. pavasario didžioji dalis valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų
vyko gyvai Valstybės tarnybos departamente. Apie 21,3 proc. konkursų ir atrankų buvo
organizuojama iš dalies nuotoliniu būdu, kai pretendentai ir įstaigų komisijos nariai rinkdavosi
tarnautojo ieškančioje įstaigoje, o komisijos nariai iš Valstybės tarnybos departamento jungdavosi
nuotoliniu būdu. 2020 m. kovo 16 d. dėl COVID-19  paskelbus pirmąjį karantiną, per keletą dienų
buvo pakeisti teisės aktai ir startavo nuotolinė valstybės tarnautojų atranka. Beje, Lietuva – bene
vienintelė EBPO šalis, kuriai šiuo laikotarpiu pavyko per trumpą laiką pereiti prie visiškai nuotolinės
valstybės tarnautojų atrankos. Antrojo karantino metu taip pat visa atranka į valstybės tarnybą
vyksta tik nuotoliniu būdu – naudojama „Microsoft TEAMS“ platforma. 

Akivaizdu, kad net ir išnykus COVID-19 grėsmei nemaža dalis konkursų bei atrankų ir toliau bus
nuotoliniai. Tai patogu tiek pretendentams, tiek komisijų nariams, nes niekur nereikia važiuoti,
nedidinamas eismo intensyvumas, pretendentai savo automobiliais neužima stovėjimo vietų šalia
įstaigų ir t. t. Visgi nuotolinė atranka šiuo metu turi tam tikrų apribojimų, o pirmiausia – konkursai bei
atrankos, kuriuose yra daug pretendentų. Kai tokie konkursai vyksta Valstybės tarnybos
departamente, jie organizuojami dviem etapais. Pirmiausia pretendentai sprendžia kompiuterinį
testą, o geriausiai išsprendusieji patenka į antrą etapą. Valstybės tarnybos departamentas turi
testavimo platformą, tačiau ji nėra visiškai pritaikyta naudoti nuotoliniu būdu. Taigi, negalint tokių
konkursų organizuoti gyvai (pavyzdžiui, dėl karantino), juos tenka arba atidėti, arba su visais
pretendentais rengti pokalbį žodžiu, kas užima labai daug komisijos narių laiko – konkursai bei
atrankos vyksta 2 ar 3 dienas. Taigi, jų trukmė išauga, neefektyviai panaudojamas komisijos narių
laikas, įstaigos turi ilgiau laukti reikalingų valstybės tarnautojų.  

Planuojama, kad nuotolinio testavimo platforma būtų naudojama apie 30 proc. Valstybės tarnybos
departamento organizuojamų konkursų, kas sudarytų apie 940–980 konkursų per metus.  
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KAIP NUOTOLINIU BŪDU ATLIKTI KANDIDATŲ TESTAVIMĄ Į VALSTYBĖS
TARNAUTOJO PAREIGAS? 



KOKIA IR KAM BŪTŲ SUKURTA NAUDA
Daugiau konkursų būtų galima organizuoti nuotoliniu būdu. Dėl tam tikrų aplinkybių negalint
organizuoti testavimo Valstybės tarnybos departamente, nereikėtų atidėti konkursų ir atrankų,
kuriuose yra daug pretendentų.. Sutrumpėtų atrankos į valstybės tarnybą laikas. Įstaigos greičiau
galėtų  įdarbinti  reikalingus valstybės  tarnautojus, kas  užtikrintų  sklandų ir greitą paslaugų teikimą
gyventojams. Darbo neturintys pretendentai greičiau įsidarbintų, jiems nereikėtų valstybės
pagalbos. Efektyviau būtų išnaudojamas konkursų ir atrankų komisijų narių laikas, jie daugiau
dėmesio galėtų skirti pasirengimui antrajam atrankos etapui. Būtų taupomas pretendentų laikas –
jiems nereikėtų atvykti į Valstybės tarnybos departamentą vien dėl testo, padidėtų pasitenkinimas
atranka į valstybės tarnybą ir pasitikėjimas valstybės tarnyba apskirtai. Tikėtina, kad nauja sukurta
testavimo platforma galėtų naudotis ne tik Valstybės tarnybos departamentas, bet ir kitos viešojo
sektoriaus įstaigos.  
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Užtikrintų testo užduočių konfidencialumą – kad jos nebūtų atskleistos tretiesiems asmenims;
Užtikrintų, kad testą sprendžiantis pretendentas nesinaudotų kitų asmenų pagalba, informacijos
šaltiniais;
Užtikrintų visų pretendentų lygias galimybės, konkursas ar atranka vyktų skaidriai ir sąžiningai.

SPRENDIMAS
Svarbu, kad nuotolinė testavimo platforma:

PRIE KO TURĖS PRISITAIKYTI KURIAMAS SPRENDIMAS
Teisinė aplinka įgyvendinti šį sprendimą yra. Galima naudoti Valstybės tarnybos departamento jau
turimą testavimo platformą, kuri šiuo metu naudojama stacionariai arba kurti naują, nesiejant prie
esamos sistemos. Taip pat turime nemažą testų bazę ir planuojame ją plėsti pasitelkę ES
struktūrinės paramos lėšas.   

KAIP IŠMATUOSIME SĖKMĘ?
Pagrindinis matavimo rodiklis – sutrumpėjusi konkursų ir atrankų trukmė, objektyvesnis ir
efektyvesnis pretendentų vertinimas,  išaugęs pretendentų pasitenkinimas efektyvesne atranka.  


