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VALSTVBES TARNVBOS
OEPARTAMENTAS

Kuriame Lietuvos ateiti

Valstybes tarnautojq atrankai - naujas praktinis vadovas
Valstybes tarnybos dcparwmcnto pric Vidaus reikal4 ministerijos jgyvendinamo 2007-2013

en, Zmogi~k4.i4 istckli4 pletros vciksmtj program os 4 prioriteto "Administracini4 gebejim4
stiprinimas ir viesojo adm inistravimo efektyvull10 didinimas" priemones 'f\r. VP 1-4.1-VRM-O I· V
() 1-002 ., Valstyhes tarnybos. sistemos stiprinill1a~" projekto "Valstybes tamautojtl atnmkos sistemas
tobulinimas" mew yra parcngtas Praktinis vadovas. valsrybes tamautoj4 atrankos komisijoms.
Prakliniu vadovu siekiama didinti valslybes tarnautoj4 atrankt, sistemos efektyvum~
lIztikrinant valstyhes tarnautojq !llrankq dalies - cgzamino lodziu (pokaJbio) - kokybc;.
Atrankos pokalbis yra vicnas is poplliiariausi4 ir dazniausiai taikomtl atrankos metodl!. Ir ne
veltui. nes tyrimai rodo. kad strukturuoto atrankos pokalbio validumo ir patikimumo rodikliai yra
labal auksti ir nusileid1.ia tik praktiniq uzdunciq rodikliams. LJZduotys sudaro gaJimybes patikrinti
p1at4 kornpetencij4 (ypac specialil!ill kmnpclcncijq ir kompetencijtl sudetiniq dali4 - jgud2:i4 ir
gcbejim4) diapazonq. nes yra labai panasio!> i tas. su kuriomis pretendemas susidurtl! eidama~
busimas pareigas. Zinotina ir taL k,ld tick pokalbio. tiek praktiniq uzduOCi4 patikimumas padideja
apie 24 proc.. kai per atranklj.jic naudojami karw ~u bendr4.i4 (mqstymo) gebejim4 testais.
Sekmingu atranku vykdymo prakrika ne tik FS sa lyse ar JA V. bet ir Lietuvoje jrodo, kad atrank4
efcktyvlJm~ uztikrina sic veiksniai: pai:angill ir patikimt! metodll naudojimas. zinio!> apic
dazniausias alrankos pokalbio klaida:; ir jll \cngimas. tinkamai fonnuluojami klausimai ir
objektyvus atsakymll vertinirnas. kornisijos narilj mok} mai ir j4 gebejim4 stipri~imas metodinemis
priemonemis.
Praktiniarne vudove valstybes ir savivaldybiq istaig4 personalo atrankos specialistai atras
informacijos upic klallsim4 tip us ir kaip pasirinkti vertinimo kriterijus. pretendent4 atsakymus j
klausimus. ras praktini4 uiduociq rcngimo rrincipus ir kaip jas vert;nt; bel vis~ reikiamq
informacija apic poknlhio su pretendcnru ctaplls -- nuo pasirengimo j~1l1 iki pa~nekovo gebejim4
skirtingo tipo darbo pozicijoms jvcrtinimo; analizcs.
Praktinis vadovas asmenims. vykdantiems personaiu atrankas. taps puikiausiu pagaJbininku
ir mokylOju. Juk organizacijos sekrnc priklallso tik nUG tinkamlf darbuotojl!.

