
EUROPOS SEKTORINĖ KVALIFIKACIJŲ SISTEMA PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO PAREIGŪNAMS
PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO PAREIGŪNŲ KVALIFIKACINIAI STANDARTAI

LYGIS

Kompetencijos  
sritis

4 ir -5 LYGIAI 6 lygis 7 lygis

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

BENDRIEJI GEBĖJIMAI 
PRIEGLOBSČIO IR 
PRIĖMIMO SRITYSE

BENDRIEJI GEBĖJIMAI PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO SRITYSE

Teisės aktai, politika ir 
procedūros

1 a Išskirti pagrindinius 
su prieglobsčiu 
susijusius teisės aktus, 
politiką ir procedūras, 
vadovaujantis 
nacionalinėmis, ES 
ir tarptautinėmis 
teisinėmis sistemomis

b Taikyti bendruosius 
pagrindinius su 
prieglobsčiu susijusius 
teisės aktus, politiką ir 
procedūras

c d Analizuoti ir taikyti su 
prieglobsčiu susijusius 
teisės aktus, politiką, 
procedūras ir teismų 
praktiką atsižvelgiant 
į nacionalinę, ES ir 
tarptautinę teisines 
sistemas

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

f g Vertinti sudėtingas 
su prieglobsčiu 
susijusių teisės 
aktų koncepcijas 
ir su sudėtingais 
prieglobsčio 
klausimais susijusius 
procedūrinius 
reikalavimus

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

i

2 a b c d Apžvelgti su 
prieglobsčiu susijusią 
politiką ir procedūras, 
atsižvelgiant į jų 
įgyvendinimą 
nacionaliniu lygmeniu

e f g Kritiškai įvertinti su 
prieglobsčiu susijusius 
teisės aktus, politiką 
ir procedūras siekiant 
parengti pagrįstas 
rekomendacijas, 
atsižvelgiant 
į nacionalines ir ES 
strategijas

h Formuoti gaires, 
politikos kryptis 
ir procedūras 
siekiant pagerinti su 
prieglobsčių susijusių 
sistemų įgyvendinimą

i

Bendroji komunikacija

3 a Įvardinti įvairius 
komunikacijos 
įgūdžius, kurie 
yra veiksmingi 
bendraujant 
prieglobsčio 
klausimais

b Taikyti veiksmingus 
komunikacijos 
įgūdžius bendraujant 
su atitinkamais 
suinteresuotaisiais 
subjektais 
prieglobsčio 
klausimais

c Užmegzti tarpusavio 
ryšiu pagrįstą pagarbų 
bendravimą, kuria 
būtų užtikrinamas 
abipusis supratimas

d Įvardinti daug įvairių 
komunikacijos 
įgūdžių, susijusių su 
prieglobsčio sritimi

e Atrinkti taikytinus 
komunikacijos 
metodus ir stilius 
siekiant veiksmingai 
komunikuoti įvairiais 
su prieglobsčiu 
susijusiais profesiniais 
klausimais

f g Kritiškai įvertinti 
organizacines 
komunikacijos 
priemones, metodus 
ir strategijas

h i

4 a Apibūdinti 
pagrindinius procesus, 
siekiant nustatyti 
prieglobsčio prašytojo 
gimtąją kalbą arba 
kitas vartojamas 
kalbas

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

c Pateikti išverstą 
informaciją ir 
nustatyti, kada reikia 
vertėjo

d Įvertinti vertėjo 
daromą įtaką 
bendravimui 
su prieglobsčiu 
susijusiais klausimais

e Pritaikyti 
bendravimą taip, 
kad tarpininkaujant 
vertėjui būtų 
perduodama 
sudėtinga informacija

f Stebėti vertėjo elgesį 
siekiant užtikrinti 
nuoseklumą ir 
tikslumą ir nustatyti 
galimus tolesnius 
veiksmus

g h i

Bendradarbiavimas ir 
dalijimasis informacija

5 a Apibūdinti duomenų 
apsaugos gaires ir 
procedūras, taikomas 
organizacinės 
ir asmeninės 
komunikacijos 
kanalams

b Taikyti procedūras, 
skirtas dalintis 
patvirtinta informacija 
su vidaus ir išorės 
nacionaliniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais

c Saugoti asmens 
duomenis 
vadovaujantis 
taikomomis 
taisyklėmis

d Apibūdinti metodus, 
kuriuos taikant 
dalijamasi informacija 
ir bendradarbiaujama 
su nacionaliniais 
ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais

e Taikyti procedūras 
ir metodus, būtinus 
prieglobsčio 
klausimais bendrauti 
ir bendradarbiauti 
su valstybiniais 
ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais

f Dalintis informacija 
siekiant vystyti 
bendradarbiavimą 
su valstybiniais 
ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais 
subjektais, 
atsižvelgiant 
į procedūras ir 
duomenų apsaugos 
reikalavimus

g h Įvertinti ir rengti 
organizacines gaires 
ir procedūras dėl 
bendradarbiavimo ir 
dalijimosi informacija

i Spręsti sunkumus 
siekiant aktyviai 
bendradarbiauti 
ir dalintis gerąja 
patirtimi valstybinio ir 
tarptautinio lygmens 
su prieglobsčiu 
susijusiomis 
aplinkybėmis
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Kultūrinių ir socialinių 
veiksnių išmanymas

6 a Apibūdinti kultūrų 
įvairovės ir kultūrinių 
ypatumų aspektus 
profesinėse su 
prieglobsčiu 
susijusiose srityse

b Visomis formomis 
bendraujant 
profesiniais su 
prieglobsčiu 
susijusiais klausimais 
atsižvelgti į kultūrinius 
skirtumus

c d Apibūdinti kultūrinius 
ir socialinius 
veiksnius, kurie daro 
poveikį bendraujant 
su prieglobsčiu 
susijusiomis temomis

e Atsižvelgti į socialinius 
ir kultūrinius 
veiksnius bendraujant 
su prieglobsčiu 
susijusiomis temomis, 
priimant sprendimus, 
rengiant planus ir 
imantis veiksmų

f g Kritiškai įvertinti 
dabar esančius ir 
kylančius sudėtingus 
visuotinius politinius, 
ekonominius, 
kultūrinius ir 
socialinius veiksnius, 
kurie daro poveikį 
visam prieglobsčio 
prašymo procesui

h Spręsti sudėtingas 
kultūrines problemas, 
kurios daro poveikį 
visam prieglobsčio 
prašymo procesui

i

Profesiniai standartai 

7 a Apibūdinti 
prieglobsčio ir 
priėmimo tarnybos 
tikslus, etikos 
kodeksus ir vertybes

b c Stebėti ir vertinti 
savo profesinės 
veiklos rezultatus 
atsižvelgiant 
į atsakomybės sritis 
ir organizacijos etikos 
kodeksus ir principus

d Paaiškinti etikos 
ir profesinius 
standartus, taikomus 
visam prieglobsčio 
prašymo procesui

e Išspręsti su 
prieglobsčiu susijusias 
etikos problemas, 
atsižvelgiant 
į atitinkamas 
teisines sistemas 
ir organizacines 
vertybes

f Apsvarstyti savo 
veiklos rezultatus 
atsižvelgiant 
į atitinkamus 
profesinius ir etikos 
standartus

g Kritiškai vertinti visoje 
organizacijoje taikomų 
profesinių standartų 
ir praktikos kodeksų 
laikymąsi

h i

Profesinė gerovė

8 a Apibūdinti profesinės 
gerovės principus

b Taikyti priemones, 
siekiant apsaugoti 
savo profesinę gerovę

c Apsvarstyti su 
profesine gerove 
susijusius klausimus, 
numatyti strategijas 
jiems spręsti

d Atpažinti 
psichosocialinius 
profesinius pavojus 
su prieglobsčiu 
susijusiose srityse

e Taikyt priemones, 
siekiant nustatyti 
grupėje kylančius 
psichosocialinius 
profesinius pavojus 
su prieglobsčiu 
susijusiose srityse

f g h Užkirsti kelią visiems 
darbuotojams 
kylantiems 
psichosocialiniams 
profesiniams 
pavojams, juos 
švelninti ir valdyti

i

Sveikata, sauga ir 
saugumas

9 a Paaiškinti sveikatos, 
saugos ir saugumo 
standartus ir 
procedūras, susijusias 
su darbo vieta

b Atrinkti taikytinas 
technikas siekiant 
įgyvendinti konkrečias 
su sveikata, sauga ir 
saugumu susijusias 
procedūras, kad būtų 
užtikrinta įtrauki ir 
saugi aplinka

c d Kritiškai vertinti 
atsako į sveikatos, 
saugos ir saugumo 
rizikos veiksnius 
galimybes, susijusias 
su visais prieglobsčio 
ir priėmimo proceso 
aspektais

e Atrinkti taikytinas 
atsako į sveikatos, 
saugos ir apsaugos 
rizikos veiksnius 
galimybes 
prieglobsčio ir 
priėmimo srityse

f Pagal profesinę 
atsakomybę kurti 
įtraukią ir saugią 
prieglobsčio ir 
priėmimo aplinką

g Kritiškai vertinti 
tarptautinę praktiką, 
susijusią su sudėtingų 
sveikatos, saugos 
ir saugumo rizikos 
veiksnių valdymu 
su prieglobsčiu 
susijusiose srityse

h Tobulinti ir peržiūrėti 
sveikatos, saugos ir 
saugumo standartus ir 
procedūras, susijusias 
su esama ir kylančia 
rizika su prieglobsčiu 
susijusiose srityse

i

Konfliktų valdymas ir 
tarpininkavimas

10 a Paaiškinti sprendimo 
ir tarpininkavimo 
technikas, taikomas 
sprendžiant 
nesudėtingus su 
prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusius 
konfliktus

b Paaiškinti prevencijos 
ir sprendimo 
technikas, taikomas 
sprendžiant 
nesudėtingus su 
prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusius 
konfliktus

c Imtis veiksmų 
susidūrus su 
įtemptomis 
situacijomis ir 
kylančiais konfliktais 
prieglobsčio ir 
priėmimo procese ir 
aplinkoje

d Apibūdinti konfliktų 
sprendimo ir 
tarpininkavimo 
metodus, taikomus 
sprendžiant ūmias, 
sudėtingas problemas 
viso prieglobsčio 
proceso metu

e Tarpininkauti 
sprendžiant svarbias, 
sudėtingas su 
prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusias 
konfliktines situacijas 
ir jas slopinti

f g Kritiškai vertinti 
sisteminių konfliktų 
valdymo strategijas, 
susijusias su 
prieglobsčio sritimis

h i

Informacijos saugumas, 
informacinės 
technologijos ir 
duomenų bazės

11 a Apibūdinti, 
kaip naudotis 
specializuotomis 
su prieglobsčiu 
susijusiomis 
duomenų bazėmis 
ir elektroniniais 
informacijos šaltiniais

b Patikrinti su 
prieglobsčio atveju 
susijusią informaciją 
tikslingai naudojantis 
duomenų bazėmis 
ir patvirtintais 
elektroniniais 
informacijos šaltiniais

c d Paaiškinti įvairių 
plačios apimties 
su prieglobsčiu 
susijusių duomenų 
bazių ir elektroninių 
informacijos šaltinių 
naudą

e Atnaujinti ir prižiūrėti 
su prieglobsčiu 
susijusias duomenų 
bazes įkeliant tikslią 
informaciją

f Aptikti netikslią 
elektroninę 
informaciją, siekiant 
išvengti jos naudojimo 
su prieglobsčiu 
susijusiose srityse

g h Kritiškai vertinti 
duomenų bazių 
struktūras ir duomenų 
sistemas, naudojamas 
prieglobsčio procese

i

12 a b Atliekant visas su 
duomenimis susijusias 
procedūras, taikyti 
duomenų apsaugos 
priemones

c d e Taikyti metodus, 
kuriais užtikrinama 
elektroninės 
informacijos 
apsauga, ir nustatyti 
pažeidimus

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

i Užtikrinti reikalavimų, 
numatytų 
informacijos apsaugos 
teisės aktuose, 
laikymąsi visų 
duomenų valdymo 
procedūrų metu
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Informacija ir duomenų 
analizė

13 a Nustatyti informacijos 
šaltinius ir 
statistiką, susijusią 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu

b Rinkti ir palyginti 
svarbią, tikslią 
informaciją ir 
duomenis apie 
prieglobstį ir 
priėmimą

c d Įvertinti įvairius 
tyrimo metodus, 
taikomus kokybinei 
ir kiekybinei su 
prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusiai 
informacijai ir 
duomenims

e Atrinkti taikytinus 
patikimus metodus 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusios 
informacijos ir 
duomenų analizei

f Užtikrinti su 
prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusios 
informacijos ir 
duomenų analizės 
tikslumą ir aktualumą

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

i

SPECIALIEJI GEBĖJIMAI 
PRIEGLOBSČIO IR 
PRIĖMIMO SRITYSE

14
SPECIALIEJI GEBĖJIMAI PRIEGLOBSČIO IR PRIĖMIMO SRITYSE

Prašymų 
administravimas, 
registravimas ir 
prieglobsčio prašytojų 
apgyvendinimas

15 a Apibūdinti 
suinteresuotųjų 
subjektų funkcijas ir 
atsakomybės sritis 
viso prieglobsčio 
proceso metu

b Rinkti, prižiūrėti ir 
atnaujinti informacijos 
įrašus, susijusius 
su prieglobsčio ir 
priėmimo procesais

c Pasirūpinti praktine, 
finansine ir logistine 
parama prieglobsčio 
prašytojams ir 
susitarti dėl susitikimų

d e Taikyti procedūras 
siekiant nustatyti 
prieglobsčio prašytojų 
praktinius poreikius 
ir į juos atsižvelgti 
vadovaujantis 
politikos nuostatomis

f g h i

16 a b Taikyti įvairias 
procedūras 
siekiant įregistruoti 
tarptautinės apsaugos 
prašymą

c d e Įvertinti individualius 
prieglobsčio prašytojo 
atvejo aspektus ir 
atsižvelgiant į tai 
paskirti atsakingą 
pareigūną

f g h i

17 a Parengti informacijos 
šaltinių ir dokumentų 
sąrašą, pateikiamą 
prieglobsčio 
prašytojams

b Taikyti procedūras 
siekiant koordinuoti 
atitinkamų leidimų 
ir dokumentų 
išdavimą prieglobsčio 
prašytojams

c Teikti informaciją 
prieglobsčio 
prašytojams, 
atsižvelgiant 
politiką, procedūras 
ir konkrečius 
individualius poreikius

d Apibūdinti sąlygas, 
kurioms esant 
galima išduoti su 
prieglobsčio prašymu 
ir priėmimu susijusius 
dokumentus ir 
leidimus, atšaukti 
jų galiojimą ar juos 
panaikinti

e Nuspręsti, kokia 
informacija turėtų 
būti teikiama 
prieglobsčio 
prašytojui

f g h i

Pokalbis

18 a b c d Įvertinti su 
prieglobsčiu 
susijusių pokalbių 
metodų gerąją 
patirtį ir dabartines 
tendencijas 
atsižvelgiant 
į konkrečias pareiškėjo 
ypatybes

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

f Užtikrinti, kad 
informacija būtų 
pakankamai išsami 
ir patikima, siekiant 
nustatyti svarbius 
faktus vykdant 
įprastą pokalbį dėl 
prieglobsčio

g Kritiškai vertinti 
sudėtingiems 
prieglobsčio prašymo 
atvejams taikomas 
pažangias pokalbio 
strategijas ir metodus

h Taikyti pažangias 
pokalbio strategijas 
planuojant 
sudėtingą neįprastą 
su prieglobsčiu 
susijusį pokalbį, jam 
ruošiantis, jį vykdant 
ir dokumentuojant

i
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Įrodymų vertinimas ir 
sprendimų priėmimas

19 a b c d Apibūdinti su 
prieglobsčio įrodymų 
vertinimu susijusių 
metodų gerąją 
praktiką ir dabartines 
tendencijas

e Įvertinti visus 
susijusius duomenis 
ir informaciją, 
prieštaraujančius 
teisiniams 
reikalavimams 
įprastais atvejais 
suteikti tarptautinę 
apsaugą, ją nutraukti 
arba jos nesuteikti

f Raštu ir žodžiu visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams faktiniais 
duomenimis ir 
teisiškai pagrįsti 
sprendimus dėl 
įprastų prieglobsčio 
atvejų

g h Įvertinti įrodymus, 
pokalbio stenogramas 
ir konkrečią 
atitinkamą kilmės 
šalies informaciją, 
kuria prieštaraujama 
teisiniams 
reikalavimams dėl 
neįprastų ir sudėtingų 
prieglobsčio suteikimo 
atvejų ir skundų dėl jų

i Raštu ir žodžiu visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams faktiniais 
duomenimis ir 
teisiškai pagrįsti 
sprendimus dėl 
neįprastų prieglobsčio 
atvejų

20 a b c d e Nuspręsti, kuri šalis 
yra atsakinga už 
tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą

f Raštu ir žodžiu 
faktiniais duomenimis 
ir teisiškai pagrįsti 
sprendimus, susijusius 
su sulaikymu 
ir sulaikymo 
alternatyvoms 
prieglobsčio prašymo 
atvejais

g h i

Informacijos apie kilmės 
šalį tyrimas

21 a Apibūdinti 
pagrindinius kilmės 
šalies informacijos 
standartus

b Taikyti pagrindines 
tyrimo priemones 
ir technikas siekiant 
palyginti kilmės šalies 
informaciją

c Užtikrinti, kad 
nesudėtinga kilmės 
šalies informacija 
būtų aktuali, patikima, 
atitiktų esamą padėtį 
ir būtų objektyvi

d Įvertinti pažangius 
metodologinius 
reikalavimus, 
taikomus kilmės šalies 
informacijai

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

f Užtikrinti, kad 
sudėtinga kilmės 
šalies informacija 
būtų aktuali, patikima, 
atitiktų esamą padėtį 
ir būtų objektyvi

g Kritiškai įvertinti 
esamas ir kylančias 
ypač sudėtingas 
situacijas ir veiksnius 
tam tikrose kilmės 
šalyse

h Su prieglobsčiu 
susijusiais tikslais 
rinkti, analizuoti ir 
apibendrinti ypač 
sudėtingą kilmės 
šalies informaciją, 
gautą iš įvairių 
šaltinių, įskaitant 
neskelbtinus šaltinius

i Vadovauti kilmės 
šalies informacijos 
projektams, 
išteklius nustatant 
atsižvelgus į projekto 
sudėtingumą

22 a b c d Apibūdinti esamas 
ir kylančias ypač 
sudėtingas su 
prieglobsčiu susijusias 
situacijas ir veiksnius 
tam tikrose kilmės 
šalyse ir specializuotus 
šaltinius

e Analizuoti, 
apibendrinti ir teikti 
surinktą informaciją 
apie kilmės šalį

f g h i

Pažeidžiamumas

23 a Išskirti rodiklius ir 
metodus, naudojamus 
siekiant nustatyti 
pažeidžiamumo 
problemas ir su jomis 
susijusias bendrąsias 
prieglobsčio 
prašytojams taikomas 
procedūras

b Taikyti technikas ir 
procedūras, siekiant 
nustatyti, kurie 
prieglobsčio prašytojai 
turi ypatingų ar 
specialiųjų poreikių

c Pradėti procedūras, 
siekiant teikti pagalbą 
ypatingų ar specialiųjų 
poreikių turintiems 
prieglobsčio 
prašytojams

d Apibūdinti 
galimą prašytojo 
pažeidžiamumo 
problemų poveikį jo 
dalyvavimui visame 
prieglobsčio prašymo 
procese

e Planuoti ir įgyvendinti 
veiksmus, kuriais 
būtų atsižvelgta į su 
prieglobsčio prašytojų 
pažeidžiamumu 
susijusius poreikius

f Užtikrinti, kad į su 
prieglobsčio prašytojų 
pažeidžiamumu 
susijusius poreikius 
būtų atsižvelgta 
priimant sprendimus 
ir imantis veiksmų 
pagal politikos 
nuostatas ir 
procedūras

g Kritiškai įvertinti 
sisteminį 
pažeidžiamumo 
problemų poveikį ir 
teikti rekomendacijas 
visiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams viso 
prieglobsčio proceso 
metu

h i



LYGIS

Kompetencijos  
sritis

4 ir -5 LYGIAI 6 lygis 7 lygis

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Psichosocialinė parama 
ir rekomendacijos

24 a Paaiškinti įvairias 
priemones ir 
metodus, naudojamus 
siekiant atpažinti ir 
sumažinti nepalankios 
socialinės padėties 
priežastis prieglobsčio 
prašytojams

b Atrinkti taikytinas 
įvairias priemones ir 
technikas, siekiant 
spręsti nepalankios 
socialinės prieglobsčio 
prašytojų padėties 
priežastis

c Teikti gaires, siekiant 
padėti prieglobsčio 
prašytojams 
prisitaikyti prie jų 
socialinės aplinkos

d Įvertinti prieglobsčio 
prašytojams 
teikiamos paramos 
ir rekomendacijų 
metodų gerąją 
praktiką ir dabartines 
tendencijas

e Planuoti ir įgyvendinti 
veiksmus, kuriais 
būtų atsižvelgta į su 
prieglobsčio prašytojų 
psichosocialine 
padėtimi susijusius 
poreikius

f Užtikrinti, kad būtų 
skiriamas ypatingas 
dėmesys kiekvienam 
prieglobsčio 
prašytojui, 
atsižvelgiant 
į ypatingus jo 
poreikius ir 
prieglobsčio prašymo 
etapą

g Kritiškai įvertinti su 
visu prieglobsčio 
procesu susijusių 
psichosocialinės 
paramos ir 
rekomendacijų 
sistemų tarptautinę 
gerąją patirtį

h i

Perkėlimas

25 a b Planuoti logistinę 
pagalbą ir 
administracinius 
reikalavimus, 
susijusius su 
perkėlimo procesu

c d Apibūdinti 
logistinę pagalbą 
ir administracinius 
reikalavimus, 
susijusius su 
perkėlimo procesu

e f Koordinuoti perkėlimo 
procesą, rūpintis bet 
kokiomis iškilusiomis 
problemomis

g h i

26 a b c d e Pagrįsti 
rekomendacijas, 
susijusias su konkrečių 
perkėlimo atvejų 
atranka

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 Apibūdinti metodus 
ir priemones, 
skirtas įvertinti 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusius 
procesus

e Taikyti metodus 
ir priemones, 
siekiant įvertinti 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusių 
procesų kokybę

f Stebėti su 
prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusių 
procesų kokybę 
taikant pranešimo 
apie problemas 
procedūras

g Kritiškai įvertinti 
su prieglobsčiu ir 
priėmimu susijusių 
procesų valdymo 
tarptautinę gerąją 
praktiką

h Spręsti problemas 
dėl reikalaujamų 
paslaugų teikimo 
kokybės standartų 
užtikrinimo ir 
gerinimo, atsižvelgiant 
į prieglobsčio ir 
priėmimo sistemoms 
keliamą kintantį 
spaudimą

i Užtikrinti sistemingą 
prieglobsčio prašymo 
atvejų ir susijusių 
procesų kokybės 
standartų valdymą

PRIEŽIŪROS IR 
VALDYMO GEBĖJIMAI

28
PRIEŽIŪROS IR VALDYMO GEBĖJIMAI

Žmogiškųjų išteklių 
valdymas

29 a Įvardinti įvairius 
atitinkamus 
žmogiškųjų išteklių 
procesus

b Pranešti apie 
darbuotojų 
problemas, susijusias 
su organizacijos 
politika ir 
procedūromis

c d Įvertinti užimtumo 
politikos gerąją 
praktiką ir dabartines 
tendencijas, 
atsižvelgiant 
į užimtumo teisės 
aktus ir organizacines 
praktikas

e Įgyvendinti 
įdarbinimo, 
atrankos, skatinimo 
ir drausminimo 
procesus ir 
procedūras

f g h Vykdyti strateginį 
darbo jėgos 
planavimą 
sudėtingomis 
kintančiomis 
organizacijos 
sąlygomis

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

30 a b Rinkti ir išlaikyti 
aktualius ir tikslius 
įrašus, susijusius su 
žmogiškųjų išteklių 
procesais

c d e Analizuoti žmogiškųjų 
išteklių rodiklius 
atsižvelgiant 
į organizacines 
pasekmes ir 
rekomenduojamus 
veiksmus

f g h i



LYGIS

Kompetencijos  
sritis

4 ir -5 LYGIAI 6 lygis 7 lygis

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Žinios Įgūdis Atsakomybė 
ir savarankiškumas

Mokymasis ir profesinis 
tobulėjimas

31 a Apibūdinti 
organizacinius 
procesus, susijusius su 
darbuotojų profesiniu 
tobulėjimu ir mokymu

b c Stebėti savo profesinę 
kompetenciją ir ją 
gerinti

d Apibūdinti įvairių 
darbuotojų 
pareigybių profesinei 
kompetencijai 
keliamus 
kvalifikacinius 
standartus

e Nustatyti darbuotojų 
mokymo ir profesinio 
tobulėjimo poreikius

f Stebėti savo ir 
komandos profesines 
kompetencijas ir jas 
gerinti

g Atsižvelgiant į gerąją 
patirtį, įvertinti 
profesinio tobulėjimo 
planus ir programas

h Rengti ir įgyvendinti 
organizacinio 
mokymo strategijas ir 
programas

i

32 a Įvardinti įvairias 
technikas ir metodus, 
siekiant pagerinti 
darbuotojų švietimą

b c d Apibūdinti 
į besimokantįjį 
orientuotas 
suaugusiųjų švietimo 
ir vertinimo technikas 
ir metodus

e Taikyti įvairius 
profesinio mokymo 
ir švietimo metodus, 
kuriais siekiama 
vertinti mokymosi 
rezultatus ir 
palengvinti mokymą 
bei motyvuoti

f Įvertinti, plėtoti ir 
gerinti mokymą 
ir vertinimą, 
vadovaujantis 
Europos kokybės 
užtikrinimo principais

g Kritiškai įvertinti 
organizacinį 
mokymą ir švietimą, 
atsižvelgiant į Europos 
kokybės standartus

h Koordinuoti 
mokymo priežiūros 
rengimą, peržiūrą ir 
atnaujinimą, siekiant 
užtikrinti jos atitikimą 
organizacinio 
mokymo poreikiams

i Užtikrinti 
organizacinio 
mokymo ir švietimo 
veiklų kokybės 
standartus

Vadovavimas ir 
valdymas

33 a Apibūdinti komandos 
motyvavimo ir 
komandinio darbo 
metodus

b Taikyti įvairius 
metodus planuojant, 
organizuojant ir 
prižiūrint darbą 
mažose grupėse

c Motyvuoti mažas 
grupes siekti 
organizacinių tikslų ir 
uždavinių

d Paaiškinti 
organizacinio darbo 
politiką, praktiką 
ir atitinkamus 
nacionalinius 
užimtumo teisės aktus

e Taikyti daug įvairių 
vadovavimo 
priemonių ir 
metodų vadovaujant 
darbuotojams ir juos 
motyvuojant

f Skatinti teigiamą 
darbo patirtį, norint 
pagerinti darbuotojų 
rezultatus

g Kritiškai įvertinti 
lyderystės priemones 
ir metodus, 
naudojamus 
prieglobsčio ir 
priėmimo tarnybose

h Rengti, peržiūrėti 
ir įgyvendinti 
darbuotojų valdymo 
sudėtingoje 
besikeičiančioje 
organizacinėje 
aplinkoje strategijas

i Parinkti tinkamą 
vadovavimo stilių 
vadovaujant 
darbuotojams ir 
siekiant įgyvendinti 
organizacinius tikslus 
ir prioritetus

34 a b c d Apibūdinti 
organizacinių pokyčių 
skatinimo principus

e Taikyti organizacinių 
pokyčių valdymo 
priemones ir procesus 
darbo praktikoje

f g h Rengti strategijas 
ir planus, siekiant 
pašalinti kliūtis, 
trukdančia įgyvendinti 
organizacinius 
pokyčius

i Vadovauti 
organizaciniams 
pokyčiams ir skatinti 
pritarimą jiems

Strategija ir planavimas

35 a Apibrėžti 
organizacines 
strategijas ir planus

b Vadovaujantis 
organizacinėmis 
strategijomis ir 
planais išskirti 
komandines užduotis, 
atsakomybes ir veiklos 
rezultatų rodiklius

c Įgyvendinti ir stebėti 
komandinio darbo 
planus, atsižvelgiant 
į organizacinius tikslus 
ir uždavinius

d Apibūdinti 
organizacinio 
planavimo procesus ir 
metodus

e Taikyti planavimo 
priemones siekiant 
parengti planus 
ir programas 
atsižvelgiant į įvairius 
su paslaugų teikimu 
susijusius poreikius

f Įgyvendinti strategijas, 
planus ir programas 
siekiant stebėti 
organizacinių tikslų ir 
siekių įgyvendinimą

g Kritiškai įvertinti 
strateginio planavimo 
ir organizacinės 
stebėsenos 
priemones

h Rengti ir peržiūrėti 
strategijas, planus ir 
programas, nustatant 
veiklos rezultatų 
tikslus, siekius ir 
prioritetus

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

Kokybės valdymas

36 a Apibūdinti įvairias 
organizacinio kokybės 
valdymo technikas

b Taikyti pagrindines 
priemones, siekiant 
nustatyti įprastų 
organizacinių procesų 
problemas ir apie jas 
pranešti

c d Įvertinti įvairias 
kokybės valdymo 
priemones ir 
technikas, susijusias 
su organizaciniais 
procesais

e Taikyti kokybės 
valdymo priemones, 
metodus ir ataskaitas, 
siekiant nustatyti 
organizacijoje 
kylančias problemas

f g Kritiškai įvertinti 
tarptautinę 
praktiką, susijusią su 
organizacinių procesų 
kokybės valdymu

h Taikyti priemones ir 
metodus, siekiant 
nustatyti ir stebėti, 
kaip įgyvendinami 
organizaciniai kokybės 
standartai

i Užtikrinti sistemingą 
organizacijos kokybės 
standartų valdymą

Finansų valdymas

37 a Apibūdinti 
organizacijos 
procesus, susijusius su 
biudžetu, viešaisiais 
pirkimais ir finansine 
atskaitomybe

b Taikyti politikos 
nuostatas ir 
procedūras, 
siekiant užtikrinti su 
finansiniais procesais 
susijusių įrašų 
naujumą ir tikslumą

c d Paaiškinti 
organizacinio finansų 
valdymo ir viešųjų 
pirkimų sistemas ir 
priemones

e Taikyti finansinio 
valdymo priemones, 
siekiant užtikrinti 
efektyvų ir veiksmingą 
biudžeto asignavimų 
valdymą

f Įgyvendinti finansų 
politiką ir pranešti 
apie finansines 
problemas

g Įvertinti finansų ir 
biudžeto analizės 
priemones ir metodus

h Taikyti finansinių 
išteklių paskirstymo, 
stebėsenos, valdymo 
ir neatitikimų 
sprendimų metodus

i Užtikrinti, kad 
finansiniai ištekliai 
būtų efektyviai ir 
veiksmingai valdomi 
siekiant organizacinių 
tikslų
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