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BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA 

DARBUOTOJŲ APKLAUSOS TYRIMO IŠVADOS 

 

            BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos (toliau – Tarnyba) darbuotojų apklausa 

apie darbo sąlygas vykdyta 2021 m. sausio – kovo mėn. Apklausoje dalyvavo 90 darbuotojų. 

Darbo stažas tarnyboje (1 pav.) 

 

            Daugiau nei pusę Tarnyboje dirbančių darbuotojų (54,4 proc.) dirba daugiau nei 5 metus, taip 

pat didelė dalis (21,1 proc.) dirba nuo 3 iki 5 metų. Vertinant bendrus duomenis ir turint omenyje, 

kad Tarnybos veikla plečiasi, dėl ko atsiranda didesnis žmogiškųjų išteklių poreikis, būtų galima 

teigti, kad Tarnyboje darbuotojų kaita maža. 

 

Darbo krūvio įvertinimas (2 pav.) 

 

       Į klausimą „Ar Jūs patenkinti savo darbo krūviu?“ teigiamai atsakė net 91,1 proc. darbuotojų. 

Darbo krūviu nepatenkinti tik 3,3 proc. darbuotojų. Galima teigti, kad Tarnyboje darbo krūvio 

paskirstymas yra tinkamas. 

 

 

 

1 pav. 

2 pav. 



2 
 

Darbo valandų ir grafiko įvertinimas (3 pav.) 

 

             Tarnybos darbo laikas I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45 

val. Darbo valandomis ir grafiku patenkinti visi darbuotojai.  

 

Papildomos pareigos (4 pav.) 

 

        Tarnybos darbuotojai, paklausti, ar norėtų papildomų pareigų savo darbe, dažniausiai rinkosi 

atsakymą „Ne“ (57,8 proc.), vienas iš darbuotojų savo atsakymą papildė teiginiu: „Dirbant pilnu etatu, 

manau, papildomo darbo nebereikia“. Tik 6 darbuotojai (6,7 proc.) nurodė, kad norėtų papildomų 

pareigų, vienas iš darbuotojų situaciją pakomentavo: „Dirbu dabar puse etato. Norėčiau dirbti pilnu 

etatu“. Tarnyboje yra keletas darbuotojų, kurie dirba 0,5 etato. Būtų galima daryti prielaidą, kad 

darbuotojai norėtų dirbti visą darbo dieną. 30 darbuotojų (33,3 proc.) dvejoja, ar norėtų papildomų 

pareigų. Dvejojančių ir teigiančių, kad nenorėtų papildomų pareigų darbuotojų skaičius sutampa su 

darbo krūvio tinkamumo įvertinimo rezultatais, abiem atvejais šių darbuotojų skaičius - 82 

darbuotojai (91,1 proc.). 

 

 

 

3 pav. 

4 pav. 
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Pareigybės funkcijų aprašymo aiškumas (5 pav.) 

 

           Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima teigti, kad pareigybės funkcijų aprašymas yra aiškus 

– teigiamą atsakymą pasirinko 93,3 proc. darbuotojų („Taip“ ir „Labiau taip“ atsakymai). 

Darbuotojai, kuriems neaiškios jų funkcijos, turi galimybę pasikonsultuoti su administracijos 

darbuotojais. 

 

Stresas darbe (pav. 6 ir 7) 

 

        Tyrimas atskleidė, kad 40 darbuotojų (44,4 proc.) darbe patiria stresą. Su stresu darbe susiduria 

beveik pusę darbuotojų, todėl, atsižvelgiant į priežastis, kurios sukelia stresą, reikėtų sustiprinti streso 

prevenciją darbe. Žemiau pateiktoje diagramoje (7 pav., 4 psl.) išvardytos galimos streso priežastys 

ir jų pasirinkimo dažnumas. Pagrindinė patiriamo streso priežastis – paslaugų gavėjai (32 

darbuotojai). Vienas iš darbuotojų pakomentavo situaciją: „kad būtų aiškiau apibrėžtas darbų sąrašas, 

nes dažnai reikalaujama to, ko nėra darbų sąraše ir į mūsų pastabas paslaugų gavėjas nereaguoja. 

Ypač tai liečia gyvūnų turinčius paslaugų gavėjus, nes šokam paskui katinų uodegas“. Kitos 

pasirinktos priežastys buvo darbo krūvis (3 darbuotojai), neaiškūs reikalavimai dėl pareigų atlikimo 

(6 darbuotojai) ir kolegos (2 darbuotojai).  

5 pav. 

6 pav. 
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Motyvavimo priemonės (8 pav.) 

 

       Tarnybos darbuotojus labiausiai motyvuotų didesnis atlyginimas (60 proc.). Šiuo metu gaunamu 

atlyginimu yra patenkinti 75 darbuotojai (83,3 proc. teigiamų atsakymų „Taip“, „Labiau taip“. Žr. 9 

pav.) 15 darbuotojų (16,7 proc.) nėra patenkinti dabartiniu atlygiu.  Socialinių paslaugų sektoriuje 

atlyginimai didėja lėtai, dažniausiai didinant minimalaus atlyginimo apmokėjimą arba pareiginės 

algos bazinį dydį. Nustatant darbuotojų atlyginimus, Tarnyba remiasi įstatymais, todėl neturi 

galimybių darbuotojų motyvuoti didesniu atlyginimu ar priedais. Darbuotojams svarbios ir 

nematerialios motyvavimo priemonės. 16 darbuotojų (17,8 proc.) kaip motyvacijos priemonę 

pasirinko kvalifikacijos kėlimo galimybę (papildomose pastabose pažymėta: „Daugiau kvalifikacinių 

mokymų“), 10 darbuotojų (11,1 proc.) – bendras šventes, 7 darbuotojai (7,8 proc.) – pagyrimus, 

padėkas. Taip pat 3 darbuotojai mano, kad juos motyvuotų paaukštinimas pareigose.  

 

 

 

 

 

 

7 pav. 

8 pav. 

9 pav. 
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Galimybė teikti pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo (10 pav.) 

 

            Tarnyba atsižvelgia į pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo, tačiau pastebima, kad trūksta 

pačių darbuotojų aktyvumo teikiant pasiūlymus. 47 darbuotojai (52,2 proc.) pasirinko teigiamą 

atsakymą į klausimą, ar Tarnyba atsižvelgia į jų pateiktus pasiūlymus. Darbuotojai, pildydami 

apklausą pateikė šiuos pasiūlymus: „Esant gulinčiam sunkiam ligoniui, galėtu dirbti kartu ir 

slaugytojos, kad dviese būtų galima pakelti paslaugų gavėją iš lovos, o ne tampytis vienai.“, „Mažinti 

atstumus tarp paslaugų gavėjų.“, „Pasiūlymas keisti darbo aprangą arba visiškai jos atsisakyti.“ 

 

 

Darbuotojų iniciatyvos skatinimas ir palaikymas (11 pav.) 

 

          Tarnybos darbuotojai mano, kad administracija skatina ir palaiko jų iniciatyvas (teigiamus 

atsakymus „Taip“ ir „Labiau taip“ pasirinko 74 darbuotojai, t. y. 82,3 proc.) Atsakymą „Nežinau“ 

pasirinko 15 darbuotojų (16,7 proc.). Galima daryti prielaidą, kad šie darbuotojai nėra teikę pasiūlymų 

dėl iniciatyvų. Apklausa rodo, kad Tarnyba yra sudariusi darbuotojams galimybę teikti savo 

pasiūlymus, reikšti nuomonę. 

 

 

 

10 pav. 

11 pav. 
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Papildomas profesinis mokymas (12 pav.) 

 

          35 tarnybos darbuotojai (38,9 proc.) rinktųsi galimybę tobulinti savo profesines kompetencijas 

profesinio mokymosi metu. Tokia pat dalis darbuotojų mano, kad jiems nereikalingas profesinis 

mokymas, o 20 darbuotojų (22.2 proc.) nėra apsisprendę ar norėtų dalyvauti profesiniame mokyme. 

Galima teigti, kad tarnybos darbuotojai yra linkę tobulėti, kelti savo kvalifikaciją pasirinkdami 

profesinį mokymąsi. 

 

Darbo pakeitimas (13 pav.) 

 

          Paklausti apie darbo pakeitimą, daugiau nei pusę darbuotojų (57,8 proc.) atsakė, kad negalvoja 

keisti darbo. 16 darbuotojų (17.8 proc.) apie tai galvoja retai, o 20 darbuotojų (22,2 proc.) – kartais. 

Tik du darbuotojai dažnai pagalvoja apie darbo keitimą. Darbuotojus tenkina esamos darbo sąlygos, 

jie nėra linkę keisti darbo vietos. Tarnyboje darbuotojų kaita maža, tai parodė ir klausimo apie darbo 

stažą rezultatai. 

 

 

 

 

 

12 pav. 

13 pav. 
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IŠVADOS 

 

           Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos darbuotojai patenkinti 

darbo sąlygomis – darbo valandomis, darbo krūviu, iš dalies atlyginimo dydžiu. Nustatant darbuotojų 

atlyginimus, Tarnyba remiasi įstatymais, todėl neturi galimybių darbuotojų motyvuoti didesniu 

atlyginimu ar priedais. Tarnyba galėtų daugiau dėmesio skirti nematerialiam darbuotojų skatinimui. 

Tarnyboje Darbuotojų kaita nedidelė, taip pat dauguma darbuotojų šiuo metu apie darbo keitimą 

negalvoja. Darbuotojai turi galimybę teikti savo pasiūlymus, iniciatyvas dėl veiklos, darbo sąlygų 

gerinimo, tačiau pastebima, kad trūksta pačių darbuotojų iniciatyvumo. Tarnybos administracijai 

rekomenduojama atsižvelgti į pateiktus darbuotojų pasiūlymus skyriuje „Galimybė teikti pasiūlymus 

dėl darbo sąlygų gerinimo“. Apklausos metu paaiškėjo, kad net 40 darbuotojų (44,4 proc.) patiria 

stresą darbe, net 32 iš jų dėl paslaugų gavėjų. Tarnybos administracija, mažindama streso patyrimo 

darbe galimybę ir gerindama mikroklimatą, šią situaciją galėtų išanalizuoti plačiau, numatyti 

prevencines priemones. 

Tarnybos darbuotojai savo pasitenkinimą darbo sąlygomis išreiškė ir papildomose pastabose: 

• „Esu ten kur ir noriu būti, mano darbas pats kilniausias, džiaugiuosi viskuo -  darbu, kolegom, 

valdžia. Ačiū“. 

• „Viskas gerai“ (2 kartus) 

• „Ačiū 😊“ 

• „Man patinka dirbti!“ 

• „Ačiū, Jums. Šiuo metu viskas tenkina“. 

• „Sėkmės darbuose“. 

• „Viskuo patenkinta, labai šaunūs darbuotojai“. 

 

 

 

 


