
K R I T I N I Ų   P A R E I G Y B I Ų 
P A M A I N U M O   I R   S T E B Ė S E N O S 
S I S T E M A

K ą  d a ryt i ,  k a i  t a l e n tų
už  į m o n ė s  r i bų  n ė r a :   
A B  L i t g r i d  a tve j o
a n a l izė



Itin kvalifikuotų ir profesionalių darbuotojų rinka „kaista“ ir kasdien
tampa vis didesniu iššūkiu Lietuvos darbdaviams. Lietuvos elektros
perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ AB, atsakingas už
nacionaliniu mastu svarbias užduotis - stabilų šalies elektros
energetikos sistemos darbą, elektros srautų ir tarptautinių
(tarpsisteminių) jungčių valdymą, savalaikę sinchronizaciją su
Europos elektros perdavimo sistema – ne išimtis.  

Kad ir kokie ambicingi tikslai išsikeliami, vienareikšmiškai juos
padeda įgyvendinti tik itin aukštas kompetencijas ir profesionalumą
turintys darbuotojai. Gilios ir specifinės kompetencijos yra Litgrid
turtas, tačiau tuo pačiu ir iššūkis. Siekiant užtikrinti turimų
kompetencijų stabilumą bei suvaldyti rizikas, kylančias dėl
neplanuoto darbuotojų netekimo bendrovė įdiegė kritinių
pareigybių pamainumo planavimo ir stebėsenos sistemą,
apimančią visus bendrovės darbuotojus.  

Buvo identifikuotos kritinės pareigybės, numatytas proceso
cikliškumas, o pamainumo planai sėkmingai integruoti į darbuotojų
veiklos vertinimo  sistemą. Sėkmingas kritinių kompetencijų
pamainumas tapo ne tik įmonės personalo specialistų, tačiau ir
kiekvieno padalinio vadovo nuolatinio darbo rezultatas. 

Santrauka



Darbuotojų pamainumo planavimo ir stebėsenos sistemos poreikis
buvo suformuluotas 2016 metais, bendrovei nuolat stebint rinką ir
darbuotojų kaitos tendencijas. Energetikos sektorius su žmogiškojo
kapitalo krize susiduria pasauliniu mastu: anot Harvard Business
Review, vertinama, kad  iki 40% inžinierių energetikos sektoriuje yra
kūdikių bumo“ kartos atstovai, kurie jau pradeda išeiti į pensiją.  

Bendrovės vykdoma veikla yra strategiškai svarbi Lietuvai, o dėl labai
specializuoto veiklos pobūdžio bendrovė turi ypač daug specialistų,
kurių darbas turi tiesioginę įtaką įmonės veiklos rodikliams. Šie
asmenys paprastai turi neprilygstamas technines žinias ir patirtį,
kurios labai svarbios pagrindinėms įmonės veikloms, tokioms kaip
šalies elektros sistemos patikimumo užtikrinimas ir elektros srautų
balansavimas, viso Lietuvos perdavimo tinklo priežiūra, naujų jungčių
statyba bei inovacijos IT srityje valdant ir saugant turimą turtą.
Daugumoje minėtų sričių reikia ne mažiau nei pusės metų, kad
specialistas, jau turintis reikiamą kvalifikaciją, įgytų žinias,
leidžiančias dirbti kokybiškai ir efektyviai. Per trumpą laiką netekus
kelių kritinių darbuotojų, bendrovė gali susidurti su reikšmingais
sunkumais. Be to, ypač kvalifikuotų darbuotojų atveju, surasti į jų vietą
ir įdarbinti lygiaverčius talentus iš išorės tampa vis sudėtingiau. Pvz.,
projektų vadovai ar specialistai, turintys elektros inžinerijos, relinės
apsaugos ir automatikos išsilavinimus, bei patirtį valdant tarptautinius
projektus bei dirbant regioniniu mastu yra paklausūs visame regione
ir konkurencija dėl jų vis intensyvėja.  

Tinkamai įdiegta pamainumo planavimo ir stebėsenos sistema
suteikia bendrovei ilgalaikį konkurencinį pranašumą ir užtikrina tvarų
jai priskirtų strateginių funkcijų atlikimą.  

AB Litgrid dirba 237 specialistai, iš kurių absoliuti
dauguma turintys inžinerinį išsilavinimą. Sudėtinga

įmonės veikla, bei specifinės sektoriaus žinios
sukoncentruotos keturiuose departamentuose, kuriuose

dirba virš 80 proc. bendrovės darbuotojų, bei kurių
atliekamas funkcijas ir stabilumą itin svarbu išlaikyti.

Kritinė pareigybė - pareigybė, kurios įtaka tvariam 

padalinio darbui ir bendrovės rezultatams yra didelė, o 

naujo darbuotojo suradimas - sunkus.

Poreikis



Pirmiausia buvo išgryninti kriterijai, pagal kuriuos vertinama
pareigybių svarba – kokį poveikį pareigybė ir konkrečiai tas
pareigas atliekantis asmuo, turi įmonės tikslų pasiekimui, bei
kiek sunku ar lengva būtų rasti naują darbuotoją į šias
pareigas, dabartiniam profesionalui pasitraukus. Tos
pareigybės, kurių įtaka tvariam padalinio darbui ir bendrovės
rezultatams yra didelė, o naujo darbuotojo suradimas sunkus,
buvo įvardintos kaip kritinės.  

Kelių lygių komunikacija ir diskusijos aukščiausio lygio
vadovų rate, susitarimas dėl kritiškumo kriterijų, pareigybių
analizės bei jų vertinimo sesijos, įtraukiant visų grandžių
vadovus,  bei kritinių pareigybių sąrašo sudarymas truko
apie 7 mėn. 2016 m. pabaigoje buvo patvirtintas kritinių
pareigybių sąrašas ir iškeltas tikslas – per vienerius metus
užtikrinti pamainumą ne mažiau kaip 50 % kritinių
pareigybių. 

Kritinių pareigybių įvertinimui buvo pasirinktas Addelse
konsultantų pasiūlytas dviejų faktorių modelis – pareigybės
įtaka bendrovės rezultatams ir pamainumo sunkumas – t.y.,
kiek lengva ar sunku surasti darbuotoją į aptariamą pareigybę.
Modelis pateikiamas 1-ame pav. Kadangi visi darbuotojai dirba
aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą, buvo nuspręsta
įvertinti kritines pareigybes ir planuoti pamainumą visos
bendrovės mastu – t.y. vertinimas ir analizė apėmė 231
pareigybę. 

1 pav. Kritinių pareigybių įvertinimo modelis
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Pamainumo planavimo ir darbuotojų ugdymo tikslai buvo įtraukti į
bendrovės veiklos valdymo sistemą. Suplanuota, kas galėtų reikalui
esant užimti kritines pareigybes, ir šie darbuotojai rengiami, kad
prireikus sklandžiai perimtų darbus. Vidinių kandidatų ugdymas
buvo numatytas konkrečiais veiksmais ir rodikliais, pvz., įtraukiant
darbuotoją į konkrečius projektus, pavedant ilgalaikes užduotis  bei
vystant funkcinę rotaciją. Kai kuriais atvejais iškilo funkcijų ir
atsakomybių perskirstymo tarp įmonės padalinių poreikis. 

Metų viduryje, atliekant pusmetinį veiklos vertinimą, buvo stebima,
kaip sekasi pamainumo planą įgyvendinti, o baigiantis 2017 metams
direktorių taryba gavo atnaujintą kritinių pareigybių sąrašą.
Pasiektas rezultatas – pamainumas per metus parengtas 63 %
kritinių pozicijų. Jeigu svarbiai pozicijai numatyti bent keli vidiniai
kandidatai, kurie reikalui esant gali sklandžiai perimti darbus, ji
nebėra kritinė ir iš kritinių pareigybių sąrašo  kuriam laikui gali
„iškristi“. Teoriškai kritinių pareigybių sąrašas turėtų trumpėti,
tačiau energetikos sektoriaus įmonėse jis dažniausiai būna pastovus
– apie 10-15 %, nes pamainumo planavime būtina atsižvelgti ir į
rinkos bei reguliacinės aplinkos pokyčius bei numatyti
kompetencijas, kurių reikės dar tik ateityje. 

Pamainumo planavimas ir užtikrinimas yra cikliškas ir tuo pačiu
tęstinis procesas, glaudžiai susijęs su žmogiškųjų išteklių
planavimu ir darbuotojų veiklos valdymu. Šis ciklas – kiekvienais
metais įsivertinti įmonės situaciją, sudaryti kritinių pareigybių
sąrašą, numatyti, kokiais veiksmais kritiškumas bus valdomas,
 stebėti ir audituoti, kaip sekasi planą įgyvendinti – toliau vyks
kiekvienais metais.  

Rezultatas:  per metus pamainumas 

parengtas 63 % kritinių pozicijų

Tolesni žingsniai



- Kurti svarbiausių darbuotojų pamainumo planavimo ir stebėsenos sistemą verta tada, kai
įmonė turi ilgalaikę strategiją ir veiklos planus. Kaip ir daugelis organizacijų valdymo
tobulinimo inciatyvų, pamainumo planavimui pirmiausia reikia aukščiausio lygio vadovų
dėmesio ir palaikymo. Labai svarbu skirti pakankamai laiko išskirti kriterijus, pagal ką
vertinamas pozicijos kritiškumas, ir susitarti su vadovais dėl konceptualiai vieningo požiūrio. 

 - Verta atkreipti dėmesį, jeigu daug vadovų įvertina savo pozicijas kaip kritines (t.y., kad jie ir
svarbūs, ir sunkiai pakeičiami), jeigu pastebimas itin didelis kritinių pareigybių skaičius
padaliniuose (negali visos pozicijos padalinyje būti kritinės), jeigu matomi dideli kritinių
pareigybių kiekio skirtumai padaliniuose, visa tai rodo, kad padalinių vadovai skirtingai
supranta pareigybės kritiškumą, skirtingai mato savo roles. Tokiu atveju būtina grįžti prie
bendro supratimo suderinimo – pažymi Litgrid AB Personalo skyriaus vadovė Jurgita
Lukošienė. Personalo specialistai padės suvaldyti situaciją tik tuo atveju, kai kritinių pareigybių
sąrašas yra realus. Nėra tikslo jame turėti absoliučią daugumą įmonės pareigybių, bet tuo
pačiu nieko su jomis nedaryti. 

- Pamainumo planavimas dažnai reikalauja kultūrinio virsmo organizacijoje – vadovai turi
suprasti, kad darbuotojų ugdymas, jų paruošimas kitoms pareigoms, yra neatskiriama vadovo
darbo dalis. Tas pats galioja ir paties vadovo pozicijai – kiekvieno vadovo garbės reikalas ir jo
vadovavimo kokybės rodiklis yra užtikrinti, kad į jo pareigas yra paruoštas vienas ar keli
vidiniai kandidatai.  

- Nuoseklumas ir atskaitomybė – esminiai elementai, užtikrinantys, kad pamainumo
planavimas būtų įgyvendintas iš tikrųjų, o neliktų tik formalus popierių užpildymas. Pagrindinė
atsakomybė už kritinių pareigybių pamainumo suformavimą tenka padalinių vadovams.  

- Priemonių, skirtų pamainumui užtikrinti, spektras yra pakankamai platus. Reikia įvertinti jas
visas ir pasirinkti tinkamiausias konkrečiai organizacijai.  
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