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Straipsnyje aptariama išteklių nuomos reiškinio prigimtis, analizuojamos mokslin÷je literatūroje pa-
teikiamos išteklių nuomos ekonomin÷s prasm÷s traktuot÷s. Kadangi išteklių nuomos pradžia kildinama iš 
verslo organizacijų, pateikiami verslo sektoriuje sutinkami ir mokslininkų plačiai vartojami šio reiškinio 
apibr÷žimai. Įvertinus verslo organizacijose sukauptą patirtį, išryškinamos prielaidos išteklių nuomai 
diegti viešojo sektoriaus organizacijose. Aptariamos sąlygos, kurias turi būti įvykdytos siekiant šiose or-
ganizacijose efektyviai naudotis išorinių paslaugų nuoma; nurodoma, kad tam būtina atlikti teisingą eko-
nominį vertinimą, įdiegti paslaugos teik÷jo kontrolę, periodiškai peržiūr÷ti sutartis. Straipsnyje pateikiami 
darbo nuomos tyrimo, atlikto viešojo sektoriaus organizacijose, rezultatai.  
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Įvadas 

Didel÷ visuomeninių procesų dinamika kelia vis 
didesnius reikalavimus rinkai ir jos subjektams – or-
ganizacijoms. Šiuolaikin÷ ekonomika apibūdinama 
kaip inovacin÷ ekonomika, kurios pagrindą sudaro 
naujos mokslin÷s žinios, pažangios technologijos ir 
specializacija. Šiuo požiūriu viešojo sektoriaus 
organizacijos gerokai atsilieka nuo gamybos ir ko-
mercijos sektoriaus. Tai pasakytina ir apie paslaugų 
nuomos pl÷trą. Tod÷l būtina analizuoti tokios nuo-
mos trūkumus, atskleisti pagrindines problemas bei 
diskutuoti apie tai kaip galima būtų panaudoti. Be 
to, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva yra Europos Są-
jungos nar÷, paslaugų nuomos problemos ir ten-
dencijos turi būti nagrin÷jamos neatsietai nuo pa-
saulio rinkose vykstančių procesų. 

Galima išskirti tris priežastis, apibūdinančias šios 
problemos aktualumą: 1) paslaugų nuoma yra viena 
iš labiausiai paplitusių ekonominių paslaugų pasauly-
je, tačiau ši sritis daugeliui Lietuvos organizacijų te-
b÷ra neatrasta; 2) sukurtos naujos technologijos lei-
džia realizuoti vis sud÷tingesnius ir lankstesnius pa-
slaugų teikimo būdus, nuolat did÷ja pagrindin÷s 
kompetencijos svarba, taip pat did÷ja ir paslaugų ly-
gio reikalavimai; 3) paslaugų nuoma gali būti ne tik 
naudinga, bet ir nuostolinga.  

Su išteklių nuomos diegimu ir funkcionavimu 
susijusios problemos n÷ra išsamiai ištirtos. Moksli-
n÷s srities knygose detalios šios srities analiz÷s 
n÷ra. Dažniausiai akcentuojamos atskiriems atve-
jams būdingos problemos, o paslaugų nuomos ga-
limyb÷s ir ypatumai viešojo sektoriaus organizaci-
jose beveik neaptariami.  

Mokslininkai, tiriantys viešojo sektoriaus vady-
bos problemas, išteklių nuomos reiškinį analizuoja 
derindami privačiojo ir viešojo sektorių bendradar-
biavimą ir interesus [11; 20; 25]. Kiti, aptardami vers-
lo sektorių, išteklių nuomą apibūdina kaip paslaugų ir 
produkcijos pirkimą iš išor÷s tiek÷jo, arba verslo 
funkcijų perdavimą [10]. Dar kiti teigia, kad išteklių 
nuoma – tai ne tik žaliavų ir tarpinių produktų pirki-
mas, nes šis ekonominis reiškinys yra išplitęs visose 
organizacijos veiklos srityse [7; 28]. 

Ypač svarbi greta kitų išteklių nuomos yra 
žmogiškųjų išteklių nuoma. Autoriai, bandantys 
klasifikuoti žmogiškųjų išteklių lankstumo formas, 
be darbo laiko, funkcijų ir atlygių lankstumo for-
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mų, išskiria „atsiribojimo nuo personalo“ strategi-
jas [8]. Atsiribojimo strategija, kurios panaudojimo 
perspektyvos plačiau nagrin÷jamos šiame straips-
nyje, yra personalo nuoma (angl. temporary work).  

Didžiausia problema, su kuria susiduriama apta-
riant išteklių nuomą, yra informacijos stygius, o darbo 
nuomai trukdo tai, kad n÷ra teis÷s akto, reguliuojančio 
darbo nuomos teisinių santykių visumą. Šiuo metu 
teis÷s aktuose n÷ra apibr÷žta, kas yra personalo ar dar-
buotojų nuoma, o išnuomoti darbuotojai neturi darbo 
saugos ir darbo laiko garantijų, jiems negalioja organi-
zacijos, kurioje faktiškai dirba, kolektyvin÷ sutartis.  

Siekiant užtikrinti darbuotojų nuomos perspek-
tyvas, būtina išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi dar-
bo nuomos trūkumai ir numatyti racionalius būdus 
ir priemones šiems trūkumams šalinti. Taigi pa-
grindinis šio straipsnio tikslas – pritaikius teorin÷s 
analiz÷s ir kokybinio tyrimo metodus, ištirti ištek-
lių nuomos (angl. outsourcing) diegimo galimybes 
viešojo sektoriaus organizacijose, nustatyti pagris-
dines diegimo kryptis bei teigiamas ir neigiamas 
pasekmes praktikoje. Praktiniai šio reiškinio tai-
kymo aspektai buvo vertinami nagrin÷jant empiri-
nio tyrimo, atlikto viešojo sektoriaus organizacijo-
se, nuomojančiose darbo išteklius, rezultatus. 

Darbe yra taikomas kokybinis tyrimo metodas – 
mokslo šaltinių lyginamoji analiz÷ - nustatyti išorinių 
išteklių nuomos panaudojimo perspektyvą viešojo 
sektoriaus paslaugų organizacijose (medicinin÷s prie-
žiūros ir gydymo įstaigose, vidurinio lavinimo mo-
kyklose, socialin÷s rūpybos organizacijose) ir anketi-
n÷ apklausa - ištirti nuomojamų darbuotojų ir laikino 
darbo naudotojų požiūrį į darbo nuomą.  

Dabartinis požiūris į išor÷s paslaugų nuomą 

Išor÷s paslaugų nuoma, pasak M. F. Corbett [9, 
p. 29] prad÷ta naudotis nuo 1970 m. Amerikoje. Eko-
nomikos teorijoje šis procesas apibr÷žiamas kaip 
sprendimas pasinaudoti išor÷s ištekliais - tai tarsi už-
sakomosios paslaugos. Toks verslo būdas įvardijamas 
anglišku žodžiu outsourcing (angl. out source – išori-
niai ištekliai), kuris į lietuvių kalbą gali būti verčia-
mas kaip išteklių nuoma ar paslaugų nuoma arba 
kompetencijos nuoma. „Raynet“ verslo ir marketingo 
žodynas šią sąvoką aiškina kaip pavedimą išor÷s or-
ganizacijoms perimti tam tikras bendrov÷s funkcijas. 
Amiti Mary ir Shang-Jin Wei šį terminą apibr÷žia 
taip: „paslaugų ar produkcijos užpirkimas iš išor÷s 
tiek÷jo ar gamintojo norint sumažinti išlaidas“ [1]. 
Informacinių technologijų srities atstovai outsourcing 
terminu vadina per÷mimo paslaugą arba verslo perk÷-
limo procesą. Mokslo straipsniuose sutinkama ir są-
voka ofšorinis (outsourcing) verslas. Vieno lietuviško 

šios sąvokos atitikmens n÷ra. Šiame straipsnyje kaip 
angliško termino outsourcing atitikmuo vartojamas 
paslaugų nuomos terminas.  

Išor÷s paslaugų nuoma skirta organizacijų proble-
moms spręsti redukcijos metodu [5]. Taip organizaci-
jos siekia efektyvumo ir konkurentabilumo, o viešojo 
sektoriaus organizacijos atveju - didinti paslaugų kiekį, 
įvairovę ir kokybę, jas teikti sparčiau [11; 20; 25]. Išo-
r÷s paslaugų nuoma – tai efektyvi verslo strategija, kai 
viena organizacija (paslaugos nuomotoja) paveda kitai 
organizacijai (paslaugos teik÷jai) atlikti tam tikrą veik-
los, kurioje pastaroji specializuojasi, funkciją [4]. 
Įprasta nuomotis tas paslaugas, kurios n÷ra dominuo-
jančios pačioje organizacijoje.  

Kartais išteklių nuomos paslaugos lyginamos su 
konsultavimu: siekiant geresnių veiklos rezultatų, 
samdoma konsultacin÷ organizacija, kuri pataria 
remdamasi savo kompetencija. Tačiau tai ne visai 
tikslu. Išteklių nuomos paslaugų verslas pl÷tojamas 
kiek kitaip. Paprastai paslaugų teik÷jas perima tam 
tikrą, neesminę, verslo dalį ir veikia lyg padalinys. 
Organizacija, kuri dalį savo veiklos funkcijų nuomo-
jasi iš išor÷s, gali pasilikti pagrindines sritis, kur 
sukuriama didžiausia prid÷tin÷ vert÷, o neesminių 
funkcijų resursus nuomotis iš tiek÷jų.  

Amerikos vadybos asociacijos (American Ma-
nagement Association) tyrimai parod÷, kad jau 1995 
m. daugiau kaip pus÷ gamybinių kompanijų  perda-
v÷ paslaugų nuomai nors dalelę savo gamybinio 
proceso [12, p. 197]. Pastaruoju metu paslaugų 
nuoma apima gana daug veiklos sričių, iš kurių pa-
grindin÷s yra trys: informacinių technologijų (IT) 
paslaugų nuoma, verslo procesų valdymo paslaugų 
nuomą (BPO) ir gamybos paslaugų nuomą.  

IT paslaugų nuoma pirmauja paslaugų nuomos 
pasaulin÷je rinkoje (apie 47 proc.). IT paslaugų 
nuoma susijusi su ofšoriniu programavimu (aprūpi-
nimu programavimo darbais užsienio kompanijos 
užsakymu). Tokie procesai ypač populiarūs Rytų 
Azijoje ir Indijoje. Verslo procesų paslaugų nuomos 
pavyzdžiai: personalo nuoma, buhalterin÷ apskaita, 
marketingas, mokestinių prievolių kontrol÷, reklama 
ir logistika. Gamybos paslaugų nuomos atveju, 
kompanija dalį gamybinių grandies procesų arba 
visą ciklą atiduoda kitai kompanijai. Be to, gali būti 
ir taip, kad dalis gamybos parduodama kitoms kom-
panijoms, su jomis toliau bendradarbiaujama ir 
nuomojamos paslaugas.  

Nuomojantis išteklius, dažnai stengiamasi, 
kad kuo daugiau darbų atliktų paslaugų tiek÷jai. 
Tai galima pavadinti atbuline dezintegracija. Iš 
esm÷s kiekviena organizacijos dalis pati susikurti 
savo vaidmenį kuriant visos organizacijos vertę. 
Anksčiau tai buvo sud÷ties problema – integrali-
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ja. Dabar d÷mesys krypsta į atimties veiksmus – 
dezintegraciją. Išor÷s paslaugų nuoma yra pa-
naudojama tada, kai tikimasi ekonominio efekty-
vumo, darbo laiko panaudojimo efektyvumo, 
šiuolaikinių technologijų panaudojimo, didesn÷s 
kompetencijos savo srityje, didesnio komforto, 
didesnio konkurentabilumo. 

Platus išor÷s paslaugų nuomos spektras ir naudo-
jimo mastas rodo, kad: 1) plečiasi ne tik žemos kvali-
fikacijos, bet ir aukščiausios kvalifikacijos paslaugų 
nuoma; 2) tai sudaro prielaidas didinti specializacijos 
laipsnį, realizuojant masto efektą savo veiklos srityse; 
3) atsiveria unikalios galimyb÷s, nepriklausomai nuo 
veiklos masto, panaudoti pažangiausius technikos, 
vadybos, logistikos pasiekimus. 

Daugelis viešojo administravimo specialistų 
teigia [24; 26], kad sprendžiant paslaugų nuomos 
problemas, viešojo sektoriaus paslaugų organizaci-
jose keliami tokie uždaviniai: gerinti paslaugų ar 
produktų kokybę esant pastovioms veiklos sąnau-
doms; sumažinti teikiamų paslaugų kainas maži-
nant veiklos sąnaudas, padidinti finansinį stabilumą 
minimizuojant sąnaudas.  

Analizuojant neigiamas išteklių nuomos pa-
sekmes, galima išskirti tokias svarbiausias priežas-
tis, d÷l kurių paslaugų nuoma tampa neefektyvi: 
išteklių nuomos dalyvių interesų nesutapimas ar 
nenoras jų derinti; nesąžiningumas ir apgaul÷s; 
nesusipratimai bendraujant ir netikslios informaci-
jos perdavimas pavaldiniams bei kitiems paslaugų 
nuomos subjektams; netinkamas elgesys su pirk÷-
jais, tiek÷jais, darbuotojais, visuomene ir valstybe. 

Išorini ų išteklių nuomos diegimo                  
organizacijoje pranašumai ir trūkumai 

Akivaizdu, kad išorinių išteklių nuomos strategi-
ja turi remtis bendrąja organizacijos strategija ir de-
rintis su veiklos kryptimis, tikslais. K. Zimniewicz 
[28, p. 172] teigimu, nesinaudojant išorinių išteklių 
nuoma, atsiranda pastovūs ir kintami kaštai, o orga-
nizacijos, kurios taiko išorinių išteklių nuomą, susi-
duria su paslaugos įsigijimo kaštais, kurie sąlyginai 
pakeičia kintamus kaštus ir su gerokai sumaž÷jusiais 
pastoviais kaštais.  

Jei organizacijos tikslai yra trumpalaikiai, susi-
ję tik su kaštų mažinimu, tai jie gali neužtikrinti 
efektyvios pl÷tros. Siejant išorinių išteklių nuomą 
su ilgalaikiais organizacijos tikslais, produkcijos ar 
teikiamų paslaugų kokyb÷s gerinimu, naujų te-
chnologijų diegimu ir koncentracija į pagrindinę 
veiklą, galima tik÷tis ilgalaik÷s naudos.  

Išorinių išteklių nuoma padeda organizacijai 
susikoncentruoti į jos pagrindinę veiklą. Organiza-

cijos, nuomodamos žmonių išteklius nepagrindi-
n÷ms funkcijoms vykdyti, pavyzdžiui, patalpoms ar 
įrangai prižiūr÷ti ir remontuoti, apskaitai atlikti, 
atsilaisvinusius  vidinius išteklius gali skirti orga-
nizacijos veiklos efektyvumui gerinti, koncentruo-
damosios tik į organizacijos specializaciją ir pa-
grindinių uždavinių realizavimą. Vidiniai ištekliai 
paskirstomi, pritaikomi  ir naudojami pagal realius 
organizacijos poreikius. Taip didinamas veiklos 
elastingumas. Koncentracija į pagrindinę veiklą 
užtikrina ir geresnį valdymo efektyvumą. Organi-
zacijos išteklius perskirstant ir nukreipiant į konk-
rečią specializuotą sritį, d÷l specializacijos padid÷ja 
veiklos efektyvumas ir teikiamų paslaugų kokyb÷.  

Daugelis organizacijų, teikiančių išteklių nuo-
mos paslaugas, apdraudžia  savo veiklą, o tai sutei-
kia klientams didesnį pasitik÷jimą, kartu padeda 
sumažinti riziką, kuri gali atsirasti pri÷mus blogus 
sprendimus ar esant nekvalifikuotam personalui. 
Susikoncentravimas į pagrindinę organizacijos 
veiklą suteikia galimybę greičiau įvertinti įvairių 
procesų pasikeitimą ir greitai reaguoti į pokyčius, o 
tai padidina organizacijos saugumą [21, p. 79].  

Apibendrinant galima teigti, kad išorinių išteklių 
nuomą reikia vertinti kaip būdą, metodą, koncepciją, 
padedančią sukurti konkurencingą, prisitaikančią prie 
kintančių sąlygų organizaciją. Tai pasiekiama maži-
nant veiklos kaštus ir riziką, gerinant kokybę, įsigy-
jant reikalingų išteklių, kompetencijų, kurias panau-
dojus užtikrinama veiklos pl÷tra ar organizacijos di-
desnis veiklos efektyvumas. Viešojo sektoriaus orga-
nizacijose taip realizuojami specifiniai tikslai: maži-
nami administravimo kaštai, didinama kai kurių va-
dybos funkcijų kompetencija, racionalizuojama val-
dymo organizacin÷ struktūra.  

Išorinių išteklių nuomos pranašumai ir trūkumai 
akivaizdūs tiriant žmonių išteklių nuomą viešojo sek-
toriaus organizacijose. Personalo nuoma leidžia orga-
nizacijoms lanksčiai ir efektyviai valdyti savo žmonių 
išteklius. Manoma, kad ši veiklos forma d÷l savo pra-
našumų padidins užimtumą, pad÷s socialiai pažei-
džiamiems asmenims: bedarbiams, neįgaliesiems, 
studentams, moterims ar vyrams, auginantiems vai-
kus, integruotis į darbo rinką. Be to, bus skatinamas 
ekonomikos augimas, nes bus kuriamos naujos darbo 
vietos, laisvos darbo vietos bus greičiau užimtos, bus 
galima lanksčiau panaudoti darbo j÷gą. Atsiradus 
naujai darbo veiklai ir padid÷jus užimtumui tik÷tina, 
kad padid÷s ir valstyb÷s biudžeto pajamos. Antra 
vertus, numatoma ir neigiamų pasekmių: iš darbo 
vietų gali būti „išstumiami“ nuolatiniai darbuotojai, 
gali sumaž÷ti vidutinis darbo užmokestis organiza-
cijos lygmeniu. Personalo nuomos pranašumai ir 
trūkumai pateikti 1 lentel÷je. 
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1 lentel÷. Darbo nuomos pranašumai ir trūkumai 

 Darbuotojų nuomos privalumai Darbuotojų nuomos trūkumai 

Laikino 
darbo 
naudotojo  

• Mažesn÷s tiesiogin÷s personalo išlaidos. 
• Leidžia, kad nedaug÷tų darbuotojų, leidžia išvengti 

sezoninių darbuotojų poreikio svyravimo. 
• Pasikeitimas darbuotojais: išnuomotas darbuotojas, 

kuris, vadovo nuomone, d÷l kokių nors priežasčių ne-
efektyviai dirba, gali bet kada būti iškeistas į kitą, 
produktyvesnį, personalo agentūros darbuotoją. 

• Tai vienas iš būdų prieš sudarant nuolatinio darbo 
sutartį su darbuotoju išbandyti, ar jis tinka dirbti.  

• Padeda darbdaviams rasti darbuotoją, turintį speci-
finę kvalifikaciją ir išvengti įdarbinimo bei kitų 
administravimo išlaidų. 

• Padeda išspręsti nelegalaus darbo problemą. 

• Laikinų darbuotojų darbo atlikimas 
juos mažiau prižiūrint gali lemti dau-
giau nelaimingų atsitikimų darbe. 

• Personalo nuoma gali kelti pavojų 
organizacijos konkurencingumui. 

• Neužtikrinama laikinų darbuotojų 
darbo kokyb÷. 

• Neigiamas poveikis nuolatinių dar-
buotojų moralei ir motyvacijai. 

• Pavyzdžio efektas. 
• Gali nukent÷ti darbo našumas, nes 

darbuotojas n÷ra labai lojalus laikinai 
bendrovei. 

Laikino 
darbuo-
tojo  

• Personalo nuoma palanki tiems darbuotojams, ku-
riems reikia lanksčių darbo sąlygų ir patogaus dar-
bo grafiko, pavyzdžiui, studentams, motinoms, au-
ginančioms vaikus, ar pan. 

• Jauniems žmon÷ms, neturintiems darbo patirties, 
lengviau įsilieti į darbo rinką ir įgyti jos. 

• Jei d÷l tam tikrų priežasčių darbuotojas kurį laiką 
nedirbo (motinyst÷s ar vaiko priežiūros atostogos, li-
ga ir kt.), jis gali susigrąžinti prarastus įgūdžius bei 
įgyti įvairios darbo patirties, susipažinti su įvairiomis 
verslo sritimis ir darbo pobūdžiu. 

• Laikini darbuotojai gali tobulinti savo įgūdžius ir 
sugeb÷jimus, naudotis nemokamais kursais ir už-
megzti kontaktų. 

• Būdamas nuomojamu darbuotoju gali dirbti keliose 
nuomos įmon÷se, taip užsitikrindamas nenutrūks-
tamą darbo vietų pasiūlą. 

• Nesuteikia saugumo ir stabilumo 
jausmo. 

• Gali iškilti sunkumų d÷l karjeros pe-
rspektyvos. 

• Nuomojamas darbuotojas nesijaučia 
pilnavertis kompanijos narys. 

• Paskirtas darbas gali būti neįdomus, 
nuobodus ar fiziškai sunkus. 

• Dažnai n÷ra suteikiamas papildomas 
gerov÷s paketas (priedai prie atlygi-
nimo, mobilusis telefonas, įmon÷s au-
tomobilis, sveikatos draudimas, pri÷-
jimas prie įmon÷s vidinių duomenų 
bazių ir kt.). 

 
Analizuojant lentel÷je pateiktus darbo nuo-

mos pranašumus bei trūkumus ir vertinant tie-
sioginių personalo išlaidų sumaž÷jimą, nuomo-
jantis darbuotoją, matyti, kad tai susiję su ma-
žesn÷mis darbuotojų apmokymo sąnaudomis. 
Organizacijai klientei paprastai nereikia tokių 
darbuotojų ilgai mokyti, pakanka tik trumpai 
paaiškinti, kokius darbus būtina atlikti. Organi-
zacija, d÷l kurių nors priežasčių nor÷dama at-
leisti darbuotoją, nepatiria išlaidų (nereikia mo-
k÷ti išeitin÷s kompensacijos, atsiskaityti už ne-
panaudotas atostogas ir pan.). Antra vertus, jei-
gu darbo nuomai tarpininkauja įdarbinimo agen-
tūra, darbo nuomos kainą sudaro įdarbinimo 
agentūros darbuotojui mokamas atlyginimas 
(paprastai valandinis) ir pelnas, kurį siekia gauti 
įdarbinimo agentūra [18]. 

 

Darbo nuomos viešojo sektoriaus organizacijose 
perspektyvų įvertinimas 

Didinant viešojo administravimo efektyvumą 
Lietuvoje, prioritetiniais laikomi šie uždaviniai: 

• skatinti racionalų išteklių paskirstymą ir efek-
tyvų jų panaudojimą, gerinti veiklos valdymą; 

• tobulinti visos viešojo administravimo siste-
mos sandarą ir atskirų institucijų struktūrą; 

• geriau įgyvendinti ES iniciatyvas ir teisyno 
nuostatas; 

• skatinti viešojo ir privačiojo sektorių part-
nerystę. 

Daugelis šių uždavinių yra susiję su 2007-2013 m. 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa [29], 
kurioje svarbios yra viešojo sektoriaus žmonių ištek-
lių valdymo efektyvumo didinimo priemon÷s. 
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Darbuotojų nuomos perspektyvos viešojo sekto-
riaus organizacijose priklauso nuo trijų subjektų: lai-
kino darbuotojo, laikino darbo naudotojo ir laikinos 
įdarbinimo organizacijos, kuri teikia darbuotojų pa-
ieškos, atrankos, organizavimo paslaugas.  

Siekiant atlikti viešojo sektoriaus organizacijų 
požiūrių į darbuotojų nuomą analizę bei sukurti dar-
buotojų nuomos modelį, apimantį ir jungiantį visus 
pagrindinius darbuotojų nuomos aspektus, šio sekto-
riaus organizacijose 2008 m. VU KHF verslo ekono-
mikos ir vadybos katedroje (vadovas E. V. Bartkus, 
vykdytojai E. V. Bartkus ir D. Dambrauskas) anketi-
n÷s apklausos metodu atliktas empirinis tyrimas. 
Respondentų imties dydis buvo pagrįstas statistiniais 
metodais. Informacija buvo renkama internetu: buvo 
išsiųstos anketos įvairioms viešojo sektoriaus organi-
zacijoms (medicinin÷s priežiūros ir gydymo įstai-
goms, vidurinio lavinimo mokykloms, socialin÷s 
rūpybos organizacijoms ir kt.) (žr. 1 pav.). 

36%

37% 2%

25%

Vidurinio lavinimo įstaigos

Medicininio aptarnavimo

Gydymo įstaigos

Kitos

 
 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas  

Ypatingas d÷mesys buvo skiriamas apklausos 
vykdymui tų organizacijų, kurios savo praktikoje 
buvo pasinaudojusios darbuotojų nuoma - tai VšĮ 
Kauno centro poliklinika, Kazlų Rūdos psihiatrijos 
ligonin÷, Kauno „Saul÷s“ gimnazija ir kt. Taip pat 
anketa buvo išsiųsta ir darbo nuomos paslaugas tei-
kiančioms įmon÷m: UAB „Darbintera“, UAB „Pa-
dirb÷k“, UAB „Sophus“, UAB „Simplika“ ir kt.  

Anketoje buvo 19 klausimų. Klausimai su-
formuluoti remiantis mokslin÷se studijose anali-

zuojamomis darbuotojų paieškos organizavimo 
problemomis ir darbo nuomos teikiamais prana-
šumais ir trūkumais. Joje atsispind÷jo teorin÷je 
analiz÷je nagrin÷jami teisiniai ir socialiniai darbo 
nuomos aspektai, apibendrinti darbo nuomos tei-
kiami pranašumai ir trūkumai nuomojančios 
įmon÷s ir nuomojamo darbuotojo atžvilgiu. Esmi-
n÷s klausimyno dalys: 

• darbo nuomos teikiamos galimyb÷s; 
• priežastys, lemiančios darbuotojų nuomos 

pasirinkimą ir taip darančios poveikį jos pe-
rspektyvoms žmonių išteklių vadyboje; 

• darbo nuomos pranašumai ir trūkumai lai-
kino darbo naudotojo atžvilgiu, darantys 
poveikį jų darbo nuomos pasirinkimui kaip 
alternatyvai laisvoms darbo vietoms organi-
zacijoje užpildyti; 

• personalo nuomos teikiami pranašumai ir 
trūkumai nuomojamo darbuotojo atžvilgiu, 
darantys poveikį jų pasirinkimui tapti nuo-
mojamu darbuotoju. 

Apklausos rezultatais buvo išsiaiškinti įdarbinimo 
agentūros, laikino darbuotojo ir šį darbuotoją sam-
dančios organizacijos tikslai ir nustatyti būdai bei 
priemones, kurios sąlygotų šių tikslų įgyvendinimą ir 
taip didintų darbuotojų nuomos perspektyvas žmonių 
išteklių vadyboje. Sujungus šiuos tikslus ir būdus bei 
priemones jiems įgyvendinti gali būti sudaromas dar-
bo nuomos modelis, kuris lengviau pad÷tų suprasti, 
kokiomis sąlygomis darbuotojų nuoma taptų perspek-
tyvi viešojo sektoriaus organizacijose.  

Darbuotojų nuomos perspektyvos žmonių išteklių 
vadyboje tyrimo duomenų analizę sudar÷ keli etapai, 
tačiau d÷l ribotos straipsnio apimties toliau pateikiami 
tik apibendrinti esminiai tyrimo rezultatai.  

Visų pirma buvo nustatytos priežastys, l÷musios 
darbuotojų nuomos pasirinkimą laisvoms darbo vie-
toms organizacijoje užimti. 2 pav. pateikti tyrimo 
rezultatų duomenys, kur procentais nurodyta, kiek 
respondentų pasisak÷ už vieną ar kitą priežastį, sąly-
gojusią darbo nuomos pasirinkimą organizacijoje. 

5%

40%

14%

11%30% Naujų darbo vietų sukūrimas/naujo
projekto atsiradimas
Didelis užimtumas darbo rinkoje

Sezoniškumas

Darbo apimties padid÷jimas

Darbuotojų skaičiaus pasikeitimas

 

2 pav. Priežastys, sąlygojusios darbo nuomos pasirinkimą organizacijose 
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Respondentų nuomone, darbuotojų nuomos pasirin-
kimą laisvoms darbo vietoms užimti labiausiai sąly-
gojo didelis užimtumas darbo rinkoje. 

Kad darbo nuoma būtų perspektyvi, reikia žinoti, 
kiek svarbi yra nuomojamo darbuotojo kvalifikacija. 
Daugelis respondentų, kurie naudojasi personalo 
nuoma ar yra ja pasinaudoję, nurod÷, kad kvalifikaci-
ja nebuvo svarbi, kadangi darbuotoją reik÷jo papil-
domai mokyti. 20 proc. respondentų nurod÷, kad 
nuomojasi ar nuomojosi aukštos kvalifikacijos dar-
buotojus. Apibendrinant galima teigti, kad populia-
riausia laikinų darbuotojų kategorija – nekvalifikuota 
darbo j÷ga, kada nereikia didelių laiko sąnaudų nuo-
mojamą darbuotoją parengti darbui.  

56 proc. respondentų nurod÷, kad pasirinkta 
darbuotojų nuoma, kaip alternatyva laisvoms darbo 
vietoms užimti, pateisino lūkesčius ir kad ją dar 
kartą pasirinktų. 40 proc. respondentų darbuotojų 
nuoma pasiteisino tik iš dalies, 4 proc. liko nepa-
tenkinti savo pasirinkimu.  

Svarbiausias klausimas, į kurį atsakę respondentai 
(kurie buvo pasinaudoję ar naudojasi personalo nuo-
ma) leido įvardyti problemas, su kuriomis susidūr÷ 
nuomodamiesi darbuotoją. Tai padeda surasti būdus 
ir priemones šioms problemoms šalinti.  

Norint sudaryti darbuotojų nuomos modelį, reikia 
atsižvelgti į jos teikiamus pranašumus laikino darbo 
naudotojo atžvilgiu. Išsiaiškinus šiuos pranašumus, 
darbo nuoma taps patrauklesn÷ organizacijoms ir 
kartu o tuo pačiu įgys didesnes perspektyvas žmonių 
išteklių vadyboje. Tai rodo 3 pav. pateikti duomenys.  

Aukščiausiai dauguma respondentų dešimties ba-
lų sistemoje darbuotojų nuomos pranašumą įvertino 
mažesnes laiko sąnaudas (44 proc.) ir tiesiogines pe-
rsonalo išlaidas (38 proc.) Galimybę pakeisti netin-
kamą darbuotoją į kitą, produktyvesnį, darbuotoją, ir 
galimybę rasti darbuotoją su specifine kvalifikacija 
respondentai įvertino vidutiniškai. Vienas iš privalu-
mų, apie kurį plačiai diskutuoja ne tik laikino darbo 
naudotojai, bet ir laikiniems darbuotojams atstovau-
jančios profesin÷s sąjungos, yra galimyb÷ įdarbinti 
darbuotoją visam laikui. Šį pranašumą dešimčia balų 
įvertino tik 25 proc. respondentų.  

Tiriant darbo nuomos perspektyvas žmonių ištek-
lių vadyboje viešojo sektoriaus organizacijose, buvo 
siekiama išsiaiškinti ir nuomojamo darbuotojo požiūrį 
į darbo nuomą. Apklausos rezultatai parod÷, kad 43 
proc. respondentų sutiktų užimti laisvas darbo vietas 
kaip nuomojami darbuotojai, tačiau tik tuomet, jei ilgą 
laiką netur÷tų darbo. 38 proc. respondentų darytų įtaką 
nuomojamam darbuotojui mokamas darbo užmokes-
tis. Tai galima paaiškinti tuo, kad šiuo metu svarbesn÷s 
darbuotojų motyvacijos priemon÷s yra pinigai – mate-
rialus atlyginimas už atliktą darbą. Tik 10 proc. res-
pondentų vienareikšmiškai atsak÷ „taip“. 9 proc. res-
pondentų dirbti kaip nuomojami darbuotojai nesutiktų. 
Įvertinus respondentų požiūrį laikino darbo naudotojo 
ir laikino darbuotojo atžvilgiu, galima teigti, kad darbo 
nuoma yra vienodai perspektyvi tiek vieniems, tiek 
kitiems darbo nuomos dalyviams. Tik pašalinus darbo 
nuomos trūkumus ir įgyvendinus darbo nuomos daly-
vių tikslus, darbuotojų nuoma viešojo sektoriaus orga-
nizacijose gali būti perspektyvi (žr. 4 pav.). 
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3 pav. Darbo nuomos pranašumai samdančios įmon÷s atžvilgiu
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LAIKINAS 
DARBUOTOJAS 

Nuomojami darbuotojai svarbiausiu trūkumu lai-
ko nesaugumo ir nestabilumo jausmą ir karjeros ga-
limybių stoką. Baim÷ nesijausti pilnaverčiu organiza-
cijos nariu mažiau svarbus trūkumas kaip ir papildo-
mo gerov÷s paketo nesuteikimas. 11 proc. apklaustų-
jų nebuvo svarbu, kad paskirtas darbas neįdomus ar 

fiziškai sunkus. Tai susiję su mokamu atlyginimu, 
kadangi daugelis respondentų sutiktų tapti nuomoja-
mu darbuotoju priklausomai nuo mokamo darbo už-
mokesčio, neatsižvelgdami į darbo sąlygas. 

Apibendrinantis teorinis darbo nuomos mode-
lis pateiktas 5 pav. Kad darbuotojų nuoma tur÷tų 
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15%

Nesuteikiamas saugumo ir
stabilumo jausmas

Sunkumai d÷l karjeros perspektyvų

Baim÷ nesijausti pilnaverčiu
kompanijos nariu

Paskirtas darbas gali būti
neįdomus, nuobodus ar fiziškai
sunkus
Papildomo gerov÷s paketo
nesuteikimas  

4 pav. Darbuotojų nuomos trūkumų įvertinimas samdomo darbuotojo atžvilgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Darbo nuomos modelis 

LAIKINO  
ĮDARBINIMO 

ORGANIZACIJA 

LAIKINO  
DARBO  

NAUDOTOJAS 

• Gauti pastovų ir adekvatų 
atliktam darbui darbo 
užmokestį. 

• Tur÷ti socialines garantijas. 
• Tur÷ti galimybę tapti 

nuolatiniu darbuotoju. 

• Gauti pajamas už 
kokybiškai suteiktas 
paslaugas (išnuomojus 
darbuotoją). 

• Patiriant mažiausias 
laiko sąnaudas, užpildyti 
laisvas darbo vietas 
nuomojamais darbuoto-
jais, užtikrinant 
nenutrūkstamą organi-
zacijos veiklą, darbo na-
šumo augimą ir maksi-
malų iš-teklių taupymą. 

• Atliekamo darbo kokyb÷s ir našumo užtikrinimas. 
• Bendrai organizacijoje galiojančių darbo tvar-

kos taisyklių paisymas. 
• Aiškios ir suprantamos laikino įdarbinimo 

sutarties su laikino įdarbinimo organizacija su-
darymas. 

• Tinkamo nuomoti darbuotojo parinkimas klientui. 
• Reguliarus ir adekvatus atsikaitymas už darbą su 

išnuomotu darbuotoju. 
• Galimyb÷ įdarbinti nuomojamą darbuotoją ar 

pakeisti jį kitu. 
• Darbo nuomos įstatymo inicijavimas. 

• Operatyviai reaguoti į darbo apimties padid÷ji-
mą, darbuotojų skaičiaus pasikeitimą organi-
zacijoje ir į bendrą užimtumą darbo rinkoje. 

• Laikino darbuotojo mokymo, gerų darbo sąlygų 
užtikrinimas, aprūpinimas darbo priemon÷mis ir 
supažindinimas su organizacijos tikslais. 

• Sutarties su konsultacine (personalo paieškos ir 
atrankos) organizacija, nulemiančios nuomoja-
mo darbuotojo darbo santykių reguliavimą, su-
darymas, įvertinus kiekvieno atsakomybę. 

PAGRINDINIAI 
TIKSLAI 

BŪDAI IR PRIEMON öS TIKSLAMS 
ĮGYVENDINTI 
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perspektyvas viešojo sektoriaus organizacijų žmo-
nių išteklių vadyboje, pirma turi būti stengiamasi 
pašalinti visus trūkumus, su kuriais susiduria dar-
bo nuomos dalyviai. Antra, turi būti apibr÷žti 
tiek laikino darbuotojo, laikinos įdarbinimo or-
ganiza-cijos ir laikino darbo naudotojo tikslai, 
kadangi jie yra skirtingi. Šių tikslų pagrindą su-
daro kiekvienos šalies noras gauti naudą. Trečia, 
kartu turi būti sukurta efektyvi šių tikslų įgyven-
dinimo sistema, kuri leistų, pasinaudojus atitin-
kamais būdais ir priemon÷mis, pasiekti užsibr÷ž-
tus kiekvienos šalies tikslus. 

Išvados 

Atlikta teorin÷ analiz÷ rodo, kad paslaugų nuoma 
kaip veiklos strategija organizacijai sudaro prielai-
das pasirinkti pagrindines veiklos sritis, kuriose 
pasiekta aukščiausia kompetencija arba sukuriama 
didžiausia prid÷tin÷ vert÷, o neesminių paslaugų 
resursus nuomotis iš tiek÷jų.  

Darbo nuoma – naujas, sparčiai populiar÷jan-
tis personalo valdymo sprendimas, kuris suteikia 
galimybę efektyviai valdyti viešojo sektoriaus 
organizacijų žmonių išteklius, kryptingai planuo-
ti veiklą ir optimaliai panaudoti turimus bei pla-
nuojamus išteklius. Tai viena iš išor÷s išteklių 
nuomos sričių, leidžianti geriau vykdyti organi-
zacijos valdymą. 

Darbo nuoma iš visų kitų personalo lankstumo 
formų išsiskiria trilype darbo santykių struktūra. 
Tarp įprasto darbuotojo ir darbdavio veikia tarpi-
ninkas – personalo nuomos agentūra, kuri organi-
zacijai klientei išrenka tinkamus darbuotojus, nuo-
moja juos už susitartą mokestį ir moka darbuoto-
jams atlyginimą, taigi yra nuomojamų darbuotojų 
tiesioginis darbdavys. 

Įvertinus tyrimo rezultatus vertinimą galima 
teigti, kad darbo nuoma yra vienodai perspektyvi 
tiek vienų, tiek kitų darbo nuomos dalyvių atžvil-
giu. Didžioji dalis respondentų mano, kad darbuo-
tojų nuoma yra perspektyvi. Jos perspektyvų neį-
žvelgia tik tie respondentai, kurių lūkesčių nepatei-
sino darbo nuomos pasirinkimas užimti laisvas 
darbo vietas, arba tie, kurie susidūr÷ su vienokio-
mis ar kitokiomis problemomis. 
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Edverdas Vaclovas Bartkus, Alvydas Raipa, Žiedūna Liep÷  

Outsourcing Decisions in Public Sector Organizations 

Summary 

This article provides a brief overview of the history of outsourcing and different perspectives of scientists 
towards the economic meaning of outsourcing. Since this phenomenon first appeared in the private sector or-
ganizations, different definitions of outsourcing are discussed. Based on the analysis of experiences of private 
sector organizations, preconditions for application of outsourcing tools in public sector organizations are em-
phasized. The authors conclude that it is important to perform a very clear economic assessment of the use of 
outside services, to assure a strong control of the service provider, to periodically review the contracts, etc. 
Also, the final results of empirical research, which aimed to assess the temporary work outsourcing in public 
sector organizations, are presented in the article as well. 
 


