
EUROPOS SEKTORINĖ KVALIFIKACIJŲ SISTEMA PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO PAREIGŪNAMS
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SUDĖTINGUMAS

Kompetencijos  
sritis

A B C

Plačios pagrindinės 
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Gebėjimai: Prisiima atsakomybę 
už:
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BENDRIEJI GEBĖJIMAI 
PRIEGLOBSČIO IR 
PRIĖMIMO SRITYSE

BENDRIEJI GEBĖJIMAI PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO SRITYSE

Teisės aktai, politika ir 
procedūros

1 a Atitinkami su 
prieglobsčiu susiję 
teisės aktai, politika 
ir procedūros pagal 
nacionalinę / ES / 
tarptautinę teisinę 
sistemą

b Taikyti su prieglobsčiu 
susijusius teisės aktus, 
politiką ir procedūras 
atsižvelgiant 
į individualias 
funkcijas

c Laikytis pagrindinės 
teisinės sistemos 
atsižvelgiant 
į individualias 
funkcijas

d Su prieglobsčiu 
susiję nacionaliniai 
ir ES teisės aktai, 
politika ir procedūros, 
jurisprudencija ir 
teismų praktika, 
atsižvelgiant 
į nacionalines, ES ir 
tarptautines teisines 
sistemas

e Visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams teikti 
žodines ir (arba) 
rašytines teisines 
ir procedūrines 
rekomendacijas dėl 
įprastų su prieglobsčiu 
susijusių klausimų

f g Su prieglobsčio 
teisės aktais 
susijusios sąvokos 
ir procedūriniai 
reikalavimai, susiję 
su sudėtingais 
ir konkrečiais 
tarptautinės apsaugos 
klausimais (t. y. 
pabėgėlio statuso 
nesuteikimas, 
pabėgėlio statuso 
panaikinimas)

h Visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams teikti 
žodines ir (arba) 
rašytines teisines 
ir procedūrines 
rekomendacijas dėl 
neįprastų ir (arba) 
sudėtingų su 
prieglobsčiu susijusių 
klausimų

i

2 a b c d e f g h Atlikti teisinius 
tyrimus ir (arba) 
įvertinti su 
prieglobsčiu susijusius 
teisės aktus, politiką 
ir procedūras bei 
parengti pagrįstus, 
rekomenduojamus 
patobulinimus, 
atsižvelgiant 
į nacionalines ir ES 
strategijas

i Rengti gaires, politiką 
ir procedūras, 
norint pagerinti su 
prieglobsčiu susijusių 
sistemų diegimą

Bendroji komunikacija

3 a Pagrindiniai 
principai ir metodai, 
padedantys 
užtikrinti veiksmingą 
komunikaciją

b Bendraujant 
su konkrečia 
suinteresuotųjų 
subjektų grupe 
naudoti veiksmingus 
komunikavimo 
įgūdžius, įskaitant 
apklausų metodus

c Užmegzti tarpusavio 
ryšiu pagrįstą pagarbų 
bendravimą ir 
užtikrinti tarpusavio 
supratimą

d Įvairūs principai ir 
metodai, padedantys 
užtikrinti veiksmingą 
komunikaciją

e Veiksmingai bendrauti 
įvairiose profesinėse 
srityse

f g Pažangios 
komunikacijos 
priemonės, metodai ir 
strategijos

h i Užtikrinti efektyvų 
bendravimą visoje 
organizacijoje ir su 
išoriniais subjektais, 
įskaitant žiniasklaidą

4 a Pagrindiniai procesai , 
padedantys atpažinti 
prašytojo gimtąją arba 
kitas kalbas

b Pritaikyti pagrindinius 
bendravimo 
įgūdžius, siekiant 
užtikrinti veiksmingą 
bendravimą 
tarpininkaujant 
vertėjui

c Bendrauti 
tarpininkaujant 
vertėjui arba pateikti 
išverstą informaciją

d Bendravimo 
tarpininkaujant 
vertėjui principai

e Pritaikyti bendravimo 
įgūdžius, norint 
veiksmingai perduoti 
sudėtingą informaciją 
tarpininkaujant 
vertėjui

f Imantis reikiamų 
veiksmų, stebėti 
vertėjo elgesį, norint 
nustatyti nuoseklumo, 
tikslumo ir praktikos 
kodekso laikymosi 
rodiklius

g h i

Bendradarbiavimas ir 
dalijimasis informacija

5 a Duomenų 
apsaugos gairės ir 
procedūros visiems 
organizaciniams 
ir asmeniniams 
bendravimo kanalams

b Dalytis patvirtinta 
informacija su 
vidiniais ir išoriniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais

c Saugoti asmens 
duomenis 
vadovaujantis 
taikomomis 
taisyklėmis

d Keitimosi informacija 
ir bendradarbiavimo 
su nacionaliniais 
ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais metodai

e Palaikyti ryšius ir 
bendradarbiauti 
su nacionaliniais 
ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais su 
prieglobsčiu 
susijusiais klausimais

f Dalytis informacija 
ir bendradarbiauti 
su nacionaliniais 
ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais laikantis 
procedūrų ir 
duomenų apsaugos 
reikalavimų

g h Peržiūrėti ir (arba) 
parengti organizacines 
bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija 
gaires bei procedūras

i Aktyviai dalyvauti ir 
dalytis gerąja patirtimi 
nacionaliniuose 
ir tarptautiniuose 
su prieglobsčiu 
susijusiuose tinkluose
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Kultūrinių ir socialinių 
veiksnių išmanymas

6 a Kultūrų įvairovė ir 
kultūriniai ypatumai

b Atsižvelgiant į kultūrą, 
tinkamai bendrauti 
įvairiose profesinėse 
srityse

c Gerbti kultūrų 
įvairovę įvairiose 
profesinėse srityse

d Kultūriniai ir 
socialiniai veiksniai, 
kurie gali turėti 
įtakos su prieglobsčiu 
susijusiems 
santykiams ir 
reikalams

e Apsvarstyti su 
prieglobsčiu 
susijusių santykių ir 
reikalų socialinius ir 
kultūrinius aspektus

f Visose profesinėse 
srityse elgtis 
kultūriškai pagarbiai

g Kultūrų įvairovės 
sudėtingumas 
sprendžiant su 
prieglobsčiu susijusius 
klausimus

h Konsultuoti kultūrų 
įvairovės visam 
prieglobsčio procesui 
daromo poveikio 
klausimais

i

Profesiniai standartai

7 a Prieglobsčio ir 
priėmimo tarnybos 
tikslai, etikos kodeksai 
ir vertybės

b Vykdyti užduotis pagal 
organizacijos tikslus, 
etikos kodeksus ir 
vertybes

c Veikti pagal 
organizacijos etikos 
kodeksus ir vertybes

d Etika ir profesiniai 
standartai su 
prieglobsčiu 
susijusiose srityse

e Spręsti etinius 
dvejonių keliančius 
klausimus laikantis 
organizacijos etikos ir 
profesinių standartų

f Teikti paslaugas 
profesionaliai, etiškai 
ir pagarbiai

g h i Užtikrinti profesinių 
standartų ir praktikos 
kodeksų laikymąsi

Profesinė gerovė

8 a Profesinės gerovės 
principai

b Taikyti priemones, 
siekiant apsaugoti 
savo profesinę gerovę

c Veikti dėl savo 
profesinės gerovės

d Pripažinti galimus 
profesinius 
psichosocialinius 
pavojus

e f Komandoje 
valdyti profesinius 
psichosocialinius 
pavojus

g h i Sistemingai nustatyti, 
užkirsti kelią ir valdyti 
viso personalo 
organizacinius 
psichosocialinius 
pavojus

Sveikata, sauga ir 
saugumas

9 a Sveikatos, saugos ir 
saugumo standartai ir 
procedūros

b c Sprendžiant sveikatos, 
saugos ir saugumo 
srityse susirūpinimą 
keliančius klausimus 
laikytis įtraukią 
ir saugią aplinką 
padedančios palaikyti 
tvarkos

d Sveikatos, saugos 
ir saugumo rizika, 
susijusi su visu 
prieglobsčio procesu

e Koordinuoti ir stebėti 
sveikatos, saugos ir 
saugumo standartus 
bei procedūras 
prieglobsčio ir 
priėmimo aplinkoje

f Sukurti įtraukią 
ir saugią aplinką 
visoms profesinės 
atsakomybės sritims

g Tarptautinė geroji 
patirtis sveikatos, 
saugos ir saugumo 
klausimais, susijusiais 
su visu prieglobsčio 
procesu sudėtingomis 
aplinkybėmis, 
įskaitant veiklos 
aplinką

h Rengti, peržvelgti ir 
tobulinti sveikatos, 
saugos ir saugumo 
standartus bei 
procedūras 
atsižvelgiant į kylančią 
riziką

i Užtikrinti įtraukiančią 
ir saugią aplinką 
visiems asmenims, 
dalyvaujantiems 
visame prieglobsčio 
procese, ir teikti 
konsultacijas šioje 
srityje

Konfliktų valdymas ir 
tarpininkavimas

10 a Pagrindiniai 
konfliktų sprendimo 
ir tarpininkavimo 
metodai

b Išvengti ir spręsti 
nesudėtingus 
konfliktus

c Atpažinti galimus 
kylančius konfliktus 
ir imtis veiksmų arba 
perleisti, atsižvelgiant 
į savo funkcijų sritį

d Pažangūs konfliktų 
sprendimo ir 
tarpininkavimo 
metodai

e Tarpininkauti, 
sumažinti ir spręsti 
ūmius, sudėtingus 
konfliktinius atvejus

f g Sisteminės konfliktų 
valdymo strategijos, 
susijusios su visomis 
prieglobsčio sritimis

h i

Informacijos saugumas, 
informacinės 
technologijos ir 
duomenų bazės

11 a Konkrečios su 
prieglobsčiu susijusios 
duomenų bazės 
ir elektroniniai 
informacijos šaltiniai

b Gauti ir naudoti 
prieglobsčio duomenų 
bazėse esančią 
informaciją, siekiant 
ją patikrinti

c Atidžiai tvarkyti 
informaciją 
naudojantis duomenų 
bazėmis ir elektronine 
informacija

d Įvairios su 
prieglobsčiu susijusios 
duomenų bazės 
ir elektroniniai 
informacijos šaltiniai

e Pateikiant tikslią 
informaciją, tvarkyti 
ir atnaujinti su 
prieglobsčiu susijusias 
duomenų bazes

f Įgyvendinti 
priemones, skirtas 
spręsti problemas, 
susijusias su 
netikslia elektronine 
informacija

g h Stebėti ir plėtoti su 
prieglobsčiu susijusias 
duomenų bazių 
struktūras ir duomenų 
sistemas

i

12 a b c Nuosekliai taikyti 
visas duomenų 
saugumo priemones 
ir politiką

d e f Užtikrinti elektroninės 
informacijos saugumą 
ir pranešti apie 
informacijos saugumo 
pažeidimus

g h Parengti ir peržiūrėti 
informacijos saugumo 
politiką ir priemones 
atsižvelgiant į kylančią 
duomenų saugumo 
riziką

i Užtikrinti duomenų 
bazėse saugomų 
duomenų tikslumą ir 
duomenų apsaugos 
teisės aktų laikymąsi

Informacija ir duomenų 
analizė

13 a Su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusios 
informacijos ir 
duomenų rinkimo bei 
lyginimo metodai

b Surinkti ir palyginti 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusią 
informaciją ir 
duomenis

c Informacijos tikslumas 
ir duomenų rinkimas

d Tyrimo metodai, 
taikomi prieglobsčio 
ir su priėmimu 
susijusiems 
kokybiniams ir 
kiekybiniams 
duomenims

e Analizuoti ir atnaujinti 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusią 
informaciją ir 
duomenis

f Kruopščiai rinkti ir 
analizuoti tinkamą 
informaciją ir 
duomenis

g h Analizuoti sudėtingus 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusius 
duomenis, kurie 
naudojami siekiant 
pagrįsti organizacinius 
procesus

i
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14
SPECIALIEJI GEBĖJIMAI PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO SRITYSE

Prašymų 
administravimas, 
registravimas ir 
prieglobsčio prašytojų 
apgyvendinimas

15 a Atitinkamų 
suinteresuotųjų 
subjektų vaidmuo ir 
atsakomybė prašytojų 
atžvilgiu

b Rinkti susijusią 
informaciją bei 
dokumentus ir 
sistemingai registruoti 
visus procesus

c Koordinuoti 
susitikimus ir 
organizuoti praktinę, 
finansinę ir logistinę 
paramą prašytojui

d e Nustatyti prašytojų 
praktinius poreikius 
ir įgyvendinti 
procedūras jiems 
patenkinti

f Užtikrinti, kad 
prašytojų praktiniai 
poreikiai būtų 
tenkinami, o siūloma 
parama būtų 
patvirtinta laikantis 
politikos ir procedūrų

g h i

16 a b Užbaigti tarptautinės 
apsaugos registravimo 
procedūras

c d e Paskirti prašymą 
atsakingam 
pareigūnui, 
atsižvelgiant 
į procedūrinius ir 
individualius prašymo 
aspektus

f g h i

17 a Prašytojams teiktina 
informacija ir 
dokumentai

b Koordinuoti 
atitinkamų leidimų ir 
dokumentų išdavimą

c Laiku teikti būtiną 
informaciją 
prašytojams

d e Nustatyti ir patvirtinti 
informaciją, kuria turi 
būti dalijamasi su 
prašytoju konkrečiais 
atvejais

f Užtikrinti, kad būtų 
išduoti leidimai ir 
dokumentai, susiję 
su prieglobsčio 
procedūra

g h i

Pokalbis

18 a b c d Su prieglobsčiu 
susijusių pokalbių 
metodų geroji 
patirtis ir dabartinės 
tendencijos

e Suplanuoti įprastą 
su prieglobsčiu 
susijusį pokalbį, jam 
pasiruošti, jį vykdyti ir 
dokumentuoti

f Užtikrinti, kad 
informacija būtų 
pakankamai išsami 
ir patikima, kad 
per įprastus su 
prieglobsčiu susijusius 
pokalbius būtų galima 
nustatyti svarbius 
faktus

g Pažangios su 
prieglobsčiu susijusio 
pokalbio strategijos ir 
metodai

h Naudoti pažangias 
pokalbio strategijas 
siekiant planuoti, 
rengti, atlikti ir 
dokumentuoti 
sudėtingus ir (arba) 
neįprastus su 
prieglobsčiu susijusius 
pokalbius

i

Įrodymų vertinimas ir 
sprendimų priėmimas

19 a b c d Su prieglobsčiu 
susijusių įrodymų 
vertinimo metodų 
taikymo geroji 
patirtis ir dabartinės 
tendencijos

e Įvertinti prašymus 
siekiant nustatyti, ar 
tarptautinės apsaugos 
statusas turėtų būti 
suteiktas, nesuteiktas 
ar panaikintas, 
naudojantis visais 
svarbiais įrodymais ir 
informacija, turimais 
įprastais prieglobsčio 
atvejais

f Žodžiu ir raštu visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant 
prašytoją, faktiniais 
duomenimis ir 
teisiškai pagrįsti 
sprendimus dėl 
įprastų prieglobsčio 
prašymų

g h Įvertinti įrodymus, 
pokalbių stenogramas 
ir konkrečią susijusią 
informaciją apie 
kilmės šalį pagal 
teisinius reikalavimus, 
taikomus neįprastoms 
arba sudėtingoms 
prieglobsčio ir 
apeliacinėms byloms

i Žodžiu ir raštu visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant 
prašytoją, faktiniais 
duomenimis ir 
teisiškai pagrįsti 
sprendimus 
dėl neįprastų 
arba sudėtingų 
prieglobsčio ir 
apeliacinių bylų

20 a b c d e Nustatyti už 
tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą 
atsakingus subjektus

f Spręsti ir vertinti 
sulaikymo būtinumą, 
teisėtumą ir 
proporcingumą 
bei sulaikymo 
alternatyvas 
prieglobsčio bylose

g h i
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Informacijos apie kilmės 
šalį tyrimas

21 a Pagrindiniai 
informacijos apie 
kilmės šalį standartai

b Taikyti pagrindinius 
tyrimo įrankius ir 
metodus, norint 
palyginti informaciją 
apie kilmės šalį

c Teikti aktualius, 
patikimus, su esama 
padėtimi susijusius 
ir objektyvius 
atsiliepimus 
į nesudėtingas 
užklausas apie kilmės 
šalies informaciją

d Išplėstiniai kilmės 
šalies informacijos 
metodiniai standartai

e Naudotis įvairiomis 
tyrimo priemonėmis 
ir metodais, siekiant 
surinkti sudėtingą 
kilmės šalies 
informaciją

f Užtikrinti, kad kilmės 
šalies informacija 
būtų aktuali, patikima, 
susijusi su esama 
padėtimi, objektyvi 
ir pateikta vartotojui 
patogia forma

g Esamos ir 
atsirandančios 
sudėtingos 
situacijos ir veiksniai 
konkrečiose kilmės 
šalyse, kuriuos lemia 
labai specializuotos 
priežastys

h Rinkti, analizuoti ir 
apibendrinti labai 
sudėtingą informaciją 
apie kilmės šalį 
iš kelių (įskaitant 
neskelbtinus) šaltinių 
su prieglobsčiu 
susijusiais tikslais

i Pagrindiniai 
informacijos apie 
kilmės šalį projektai, 
sudėtingumas ir 
išteklių derinimas

22 a b c d Esamos ir 
atsirandančios 
situacijos bei 
veiksniai konkrečiose 
kilmės šalyse ir 
specializuotuose 
šaltiniuose

e Analizuoti, 
apibendrinti ir teikti 
surinktą informaciją 
apie kilmės šalį

f g h i

Pažeidžiamumas

23 a Pažeidžiamumas, 
kategorija ir rodikliai

b Nustatyti savitų ir 
specialiųjų poreikių 
turinčius prašytojus

c Imtis būtinos paramos 
savitų ir specialiųjų 
poreikių turintiems 
prašytojams

d Galimas 
pažeidžiamumo 
poveikis dalyvavimui 
visame prieglobsčio 
procese

e Planuoti ir įgyvendinti 
intervencines 
priemones 
atsižvelgiant 
į prašytojų 
pažeidžiamumą

f Užtikrinti, 
kad poreikiai, 
atsirandantys 
dėl prašytojų 
pažeidžiamumo, būtų 
įtraukti į sprendimus 
ir veiksmus

g Sudėtingų klausimų, 
susijusių su 
pažeidžiamumu, 
poveikis visam 
prieglobsčio procesui

h i Užtikrinti, kad 
pažeidžiamumo 
aspektas būtų 
integruotas visame 
prieglobsčio 
suteikimo procese

Psichosocialinė parama 
ir rekomendacijos

24 a Priemonės ir 
metodai, skirti 
padėti prieglobsčio 
prašytojams, 
patiriantiems 
socialinių sunkumų

b Taikyti priemones 
ir metodus 
siekiant padėti 
socialinių sunkumų 
patiriantiems 
prašytojams

c Padėti prašytojams 
prisitaikyti prie jų 
socialinės aplinkos

d Pagalbos ir 
rekomendacijų 
prašytojams teikimo 
metodų geroji 
patirtis ir dabartinės 
tendencijos

e Padėti užtikrinti 
individualius prašytojo 
psichosocialinius 
poreikius

f Prieglobsčio 
prašytojams taikyti 
į klientą orientuotą 
požiūrį

g Tarptautinė geroji 
patirtis, susijusi su 
psichosocialinės 
paramos ir 
rekomendacijų 
teikimo sistemomis

h i

Perkėlimas

25 a b c Koordinuoti 
perkėlimo logistiką ir 
administravimą

d e Planuoti perkėlimo 
misijas

f Koordinuoti perkėlimo 
misijų procesą

g h i

26 a b c d e Pateikti pagrįstas 
rekomendacijas dėl 
perkėlimo atvejų 
pasirinkimo

f g h i

Prieglobsčio ir priėmimo 
procesų kokybės 
užtikrinimas

27 a b c Apsvarstyti ir spręsti 
su kokybe susijusias 
problemas atliekant 
savo profesines 
užduotis

d Prieglobsčio ir su 
priėmimu susijusių 
procesų kokybės 
vertinimo metodai ir 
priemonės

e Įvertinti prieglobsčio 
ir priėmimo procesų 
kokybę

f Stebėti save ir kitus 
ir pranešti apie 
problemas, turinčias 
įtakos prieglobsčio ir 
su priėmimu susijusių 
procesų kokybei

g Tarptautinė geroji 
prieglobsčio ir su 
priėmimu susijusių 
procesų valdymo 
patirtis

h Įgyvendinti veiksmus 
problemoms spręsti, 
siekiant išlaikyti ir 
pagerinti prieglobsčio 
ir priėmimo sistemų 
kokybės standartus

i Užtikrinti sistemingą 
prieglobsčio ir 
priėmimo procesų 
kokybės vertinimą
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PRIEŽIŪROS IR 
VALDYMO GEBĖJIMAI

28
PRIEŽIŪROS IR VALDYMO GEBĖJIMAI

Žmogiškųjų išteklių 
valdymas

29 a Žmogiškųjų išteklių 
funkcijoms aktualūs 
procesai

b c Pranešti apie 
personalui svarbius 
klausimus laikantis 
patvirtintų procedūrų

d Darbo teisės aktai, 
geroji patirtis ir 
aktualios užimtumo 
politikos tendencijos, 
susijusios su 
organizacija

e Įgyvendinti 
įdarbinimo, atrankos, 
paaukštinimo ir 
drausmės procesus

f g h Imtis strateginio 
darbo jėgos 
planavimo

i Rengti, peržiūrėti ir 
atnaujinti politiką ir 
procedūras, susijusias 
su žmogiškųjų išteklių 
valdymu

30 a b Surinkti ir tvarkyti 
su esama padėtimi 
susijusius ir tikslius 
visų su žmogiškaisiais 
ištekliais susijusių 
procesų išteklius

c d e Analizuoti žmogiškųjų 
išteklių metriką, 
norint informuoti ir 
nurodyti valdymo ir 
priežiūros veiksmus

f g h i

Mokymasis ir profesinis 
tobulėjimas

31 a Personalo 
kvalifikacijos kėlimo ir 
mokymo programos 
bei procesai

b c Stebėti savo 
profesinius gebėjimus 
ir tobulinti profesinius 
įgūdžius

d Mokymosi ir 
profesinio tobulėjimo 
reikalavimai, keliami 
personalo funkcijoms 
ir pareigoms

e Nustatyti darbuotojų 
mokymo ir profesinio 
tobulėjimo poreikius

f Rašyti, diegti ir 
peržiūrėti asmens ir 
komandos profesinio 
tobulėjimo planus

g h Stebėti ir vertinti 
personalo 
kvalifikacijos kėlimo 
planus ir programas 
atsižvelgiant 
į tarptautinę gerąją 
patirtį

i Užtikrinti tęstinį visų 
darbuotojų profesinio 
tobulėjimo strateginį 
valdymą

32 a Specialūs metodai, 
palengvinantys 
personalo mokymąsi 
ir tobulėjimą

b c d Geroji į besimokantįjį 
orientuoto 
suaugusiųjų švietimo 
įvertinimo metodų ir 
metodologijų patirtis

e Vykdyti ir vertinti 
darbuotojų mokymą 
ir mokymąsi darbe, 
virtualioje aplinkoje 
ir formalioje mokymo 
aplinkoje

f Įvertinti, kurti ir 
tobulinti mokymosi 
programas bei 
vertinimus

g Europos mokymo ir 
mokymosi kokybės 
standartai

h Koordinuoti 
mokymo kursų 
planavimą, peržiūrą 
ir atnaujinimą, kad jie 
atitiktų organizacinius 
poreikius

i Užtikrinti 
organizacijos mokymo 
ir mokymosi kokybės 
standartus

Vadovavimas ir 
valdymas

33 a Priemonės ir metodai, 
taikomi vadovavimo 
grupėms ir jų 
motyvavimo srityje

b Planuoti, organizuoti 
ir prižiūrėti mažų 
grupių darbą

c Vadovauti mažoms 
grupėms ir jas 
motyvuoti siekiant 
organizacinių tikslų ir 
uždavinių

d Organizacinio 
darbo politika, 
praktika ir atitinkami 
nacionaliniai darbo 
įstatymai

e Valdyti darbuotojus 
ir motyvuoti juos 
siekiant įgyvendinti 
organizacinius 
uždavinius

f Skatinti teigiamą 
darbo patirtį, norint 
pagerinti darbuotojų 
rezultatus

g Veiksmingos 
lyderystės priemonės 
ir metodai

h Diegti strateginį 
požiūrį į personalo 
valdymą atsižvelgiant 
į kintančias 
organizacines sritis

i Vadovauti personalo 
valdymui, užtikrinant 
organizacijos 
tikslų ir prioritetų 
įgyvendinimą

34 a b c d Pokyčių valdymo 
teorija ir procesai

e Valdyti organizacinio 
darbo praktikos 
pakeitimus

f g Vadovavimo 
organizacijos 
pokyčiams strategijos

h Parengti organizacijos 
pokyčių strategijas ir 
planus

i

Strategija ir planavimas

35 a Organizacinės 
strategijos ir planai

b Remiantis 
organizacijos 
strategijomis ir 
planais, nustatyti 
komandos užduotis, 
atsakomybę ir veiklos 
rodiklius

c Įgyvendinti ir stebėti 
planus grupės 
lygmeniu

d Organizacijos 
planavimo ir 
vertinimo procesai ir 
metodai

e Parengti planus ir 
programas įprastai 
veiklai ir situacijoms, 
kai daromas 
spaudimas paslaugų 
teikimui

f Įgyvendinti, stebėti 
ir vertinti strategijas, 
planus ir programas

g Strateginio planavimo, 
stebėjimo ir vertinimo 
valdymo aiškinimas

h Parengti ir peržiūrėti 
organizacijos 
strategijas, planus ir 
programas, nustatant 
organizacijos tikslus ir 
prioritetus

i Užtikrinti strateginį 
paslaugų teikimo 
valdymą, atsižvelgiant 
į skirtingus paslaugų 
poreikius ir išteklių 
pajėgumus
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Kokybės valdymas

36 a Kokybės valdymo 
metodai

b Stebėti įprastų 
procesų įgyvendinimo 
kokybę

c d Organizacijai svarbūs 
kokybės valdymo 
metodai ir priemonės

e Naudokite kokybės 
valdymo priemones, 
metodus ir ataskaitas, 
norėdami nustatyti ir 
spręsti organizacijoje 
kylančias problemas

f g Tarptautinė geroji 
patirtis, susijusi su 
kokybės valdymu

h Nustatyti ir stebėti, 
kaip laikomasi 
organizacijos kokybės 
standartų

i Užtikrinti sistemingą 
organizacijos kokybės 
standartų valdymą

Finansų valdymas

37 a Aktualūs organizacijos 
biudžetų, viešųjų 
pirkimų ir finansinės 
atskaitomybės 
procesai

b Tvarkyti naujausius 
ir tikslius visų su 
finansais susijusių 
procesų įrašus

c d Finansų valdymo 
ir viešųjų pirkimų 
sistemos bei 
priemonės

e Tvarkyti biudžeto 
asignavimus ir 
viešuosius pirkimus, 
norint veiksmingai 
ir efektyviai atitikti 
organizacinius 
reikalavimus

f Įgyvendinti finansų 
politiką ir pranešti 
apie finansines 
problemas

g Finansų ir biudžeto 
analizės priemonės ir 
metodai

h Paskirstyti, stebėti 
ir kontroliuoti 
finansinius išteklius 
atsižvelgiant 
į organizacinius 
reikalavimus ir 
tendencijas, taip 
šalinant pažeidimus

i Užtikrinti veiksmingą 
ir efektyvų finansinių 
išteklių valdymą


