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S a n t r a u k a  
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programoje yra įtvirtintos nuosta-
tos dėl valstybės tarnybos reformos tolesnės eigos. Šių nuostatų tikslas – optimizuoti žmo-
giškųjų išteklių valdymą ir sudaryti sąlygas formuoti profesionalią valstybės tarnybą, labiau 
atitinkančią Europos Sąjungoje galiojančius kriterijus. Muitinėje, kaip ir kitose valstybės tar-
nybose, ieškoma funkcionalaus valstybės tarnybos modelio. 

Europos Sąjungos šalys turi senas lanksčias valdymo tradicijas. Jos sukūrė savitus, 
gana griežtai įstatymais reglamentuotus valstybės tarnybos organizavimo modelius. Valsty-
bės tarnybos organizavimo modeliai yra skirtingi. Siekdama kuo didesnio įstaigų, jų pareigūnų 
veiklos efektyvumo ir atsižvelgdama į vykstančius integracinius procesus, vietos tradicijas bei 
kitas aplinkybes, Lietuvos muitinė taip pat kuria lankstų, skirtą spręsti besikeičiančios visuo-
menės problemas tarnybos modelį. Bene labiausiai paplitęs Vakaruose ir vis labiau mūsų ša-
lyje įsitvirtinantis vadinamasis karjeros modelis. Šiuo straipsniu siekiama atkreipti skaitytojų 
dėmesį į šio tarnybos modelio diegimo Lietuvos muitinėje problemas.  
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Ávadas 
 

Ágyvendindamas nuolatinio tobulëjimo principus, skatindamas muitinës pareigûnus 
per visà tarnybos muitinëje laikà siekti kvalifikuotø profesiniø þiniø ir ágûdþiø bei aktyviai da-
lyvauti vykdant Lietuvos muitinës strategijø ir jø ágyvendinimo planø1 nuostatas Muitinës de-
partamentas prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos (toliau – MD) parengë ir 2003 
metø geguþës mën. priëmë Lietuvos muitinës postø pareigûnø pareigybiø kvalifikacinius rei-
kalavimus (toliau – PKR). Nustatant ðiuos reikalavimus dalyvavo ávairiø karjeros lygiø muiti-
nës pareigûnai: administracijos atstovai, praktikai, specialistai, ástaigø vadovai. Prieð patvirti-
nant ðiuos reikalavimus atlikta nemaþai darbø: 

– apsispræsta dël pagrindiniø pareigybiø vertinimo kriterijø bei pagal juos analizuota 
kiekviena galiojanti pareigybë, jai priskirtos funkcijos; 

– pagal vertinimo kriterijus, LR teisës aktus bei galiojanèius pareigybiø apraðymus 
nustatyti bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai; 

– parengta Lietuvos muitinës postø pareigûnø pareigybiø vertinimo kriterijø, bendrøjø ir 
specialiøjø kvalifikaciniø reikalavimø analizës lentelë2. 

Svarbi aplinkybë diegiant nustatytus kvalifikacinius reikalavimus yra ta, kad muitinës 
pareigûnai yra karjeros valstybës tarnautojai. Visi sutaria, kad pareigûnø suinteresuotumas 
gerai atlikti pavestas funkcijas palaikomas valdant jø karjeros procesus. Todël kvalifikaciniø 
reikalavimø rengëjams reikëjo atsakyti ne á vienà klausimà, pavyzdþiui: kaip kurti statutinës 
valstybës tarnybos karjeros modelá, prielaidas ir paskatas pareigûnams siekti aukðtesniø 
arba kitø pareigø tarnyboje?  

Karjeros sàvoka kilusi ið prancûzø kalbos þodþio carriere, turinèio ne vienà prasmæ. 
Viena jø – veikimo dirva, sritis, su kuria ir siejama lietuviø kalboje vartojamo þodþio „karjera“ 
prasmë. Taèiau ir lietuviø kalboje karjeros sàvoka yra daugiareikðmë. Ðnekamojoje kalboje 
karjera daþnai reiðkia veiklos rûðá – sakome „artisto, verslininko, policininko karjera“. Karje-
ros darymas arba siekimas (angl. atitikmuo – to build a career) suprantamas kaip sëkmë, 
pavyzdþiui, tarnybinëje, mokslinëje veiklose arba net asmeniniame gyvenime. Tuo tarpu 
karjerizmo sàvoka turi neigiamà prasmæ: ji taip pat reiðkia siekimà aukðtesniø pareigø, taèiau 
grástà egoizmu, savanaudiðkais tikslais, kitø þmoniø interesø nepaisymu. Taigi karjera gali 
bûti analizuojama ávairiais aspektais.  

Statutiniø ástaigø sistemos valdymo srityje ði sàvoka turi ypatingà prasmæ, nes tradicið-
kai vyrauja valstybës karjeros tarnybos modelis. Karjeros sistema – ástatymu reglamentuota 
valstybës, savivaldybiø tarnybø sistema, turinti profesionaliø tarnautojø bendruomenæ, vyk-
danèià vieðojo administravimo funkcijas, teikianèià visuomenei atitinkamas paslaugas. Pir-
miausia jà reikëtø analizuoti teisës poþiûriu. Lietuviðkuose þodynuose tokia þodþio reikðmë 
nepateikta, ir tai galima sieti bent su keliomis aplinkybëmis. Lietuvoje, kaip þinome, ilgus de-
ðimtmeèius vieðieji santykiai buvo administruojami vadinamaisiais „socialistiniais metodais“. 
Administravimo sistema buvo politizuota, o veiklos metodai ideologizuoti, nepaisoma vieðo-
sios teisës principø. Reikia pridurti, kad statutinës institucijos buvo sukarintos ir apskritai 

                                                 
1 Lietuvos muitinės strategijos įgyvendinimo 2003 m. planas bei 2004 m. gairės, patvirtintos MD direktoriaus 

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 837; MD direktoriaus 2002 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintas 
Lietuvos muitinės pareigūnų mokymo strategijos įgyvendinimo 2002 ir 2003 m. planas bei 2004–2006 m. gairės 
įgyvendinant I strateginio tikslo I strateginį uždavinį – „Užtikrinti, kad pareigūnai įgytų pakankamų profesinių žinių 
ir gebėjimų, vadovaudamiesi nuoseklaus tobulėjimu principu“; Pirmos prioritetinės užduoties įgyvendinimo prie-
monė „Parengti kvalifikacinius reikalavimus muitinės postų pareigūnams“; MD direktoriaus 2003 m. kovo 28 d. 
įsakymu Nr. 1B–285 patvirtinto Lietuvos muitinės žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimo plano 
2003 ir 2004 metams 2.1 priemonė „Aiškiai apibrėžti muitinės įstaigų pareigūnų funkcijas ir atsakomybę“. 

2 Įgyvendinant PHARE 2000 m. nacionalinės programos (LT 0003) projekto „Muitinės procedūrų ir praktinės 
veiklos gerinimas Lietuvos muitinės departamente ir teritorinėse muitinėse“ LT 0003–2 priemonės „Kvalifikacijos 
(įgūdžių) tobulinimo ir mokymo funkcija“ 2.12 veiksmą „Karjeros lygių reikalavimai/testavimo metodai“. 2003 m. 
balandžio mėn. Lietuvos muitinės specialistų parengta analizės lentelė „Teritorinės muitinės postų pareigūnų 
kvalifikaciniai reikalavimai“. – Vilnius: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 
2003. 
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joms ástatymuose (statutuose) buvo nustatyti hierarchinio pavaldumo, lojalumo, grieþtos 
statutinës drausmës ir kiti reikalavimai kaip besàlygiðki. Vadinasi, karjeros procesø pats 
pareigûnas nevaldë, net neturëjo jiems didesnës átakos. Dël jo tinkamumo uþimti atitinkamas 
pareigas sprendë valdininkai – hierarchinës piramidës virðûnë [1, p. 99–107]. 

Kita svarbi aplinkybë, susijusi su teisiniu ðios sàvokos apibrëþimu, kaip paþymi J. Ga-
limberti1, F. Cardona2 ir kiti, yra ta, kad karjeros valdymas pasaulyje suprantamas skirtingai. 
Ðiuo klausimu nëra bendros nuomonës ir Vakarø demokratijos valstybëse. Pavyzdþiui, ly-
gindami statutiniø tarnybø reglamentavimà anglosaksø ir kontinentinës Europos teisës tradi-
cijø valstybëse pastebësime akivaizdþius skirtumus: JAV, Didþiojoje Britanijoje arba Kana-
doje dël jø teisës sampratos ypatumø ðie dalykai yra gana aiðkiai, grindþiant precedentu, 
teisiðkai reglamentuoti, ir èia vyrauja vadinamasis postø valstybës tarnybos modelis. Postø 
sistemos organizaciniai poþymiai bûdingi ir ðalims, turinèioms miðrià teisës tradicijà, pavyz-
dþiui, Skandinavijos valstybëms arba Italijai, turinèiai itin turtingà administravimo patirtá. 

Reikia paminëti postø modelio ir autoritarinio sovietinio nomenklatûrinio poþiûrio á 
valstybës valdininkijà bei jos karjerà skirtumà. Tai atskira tema, taèiau bûtina pasakyti, jog 
kvalifikacijos, galimybës uþimti aukðtas pareigas èia pirmiausia buvo vertinamos per ideolo-
gijà, beatodairiðkà paklusnumà ir atsidavimà partokratijai. Taigi buvo laikomasi vienintelës 
idëjos (koncepcijos), kaip taikliai apibûdina F. Cardona, kad valdanèioji (ir vienintelė valsty-
bėje – A. L.) partija yra valstybës aparato savininkë ir net valdo valstybës tarnautojus [2, p. 
12]. 

Nors Kontinentinës Europos valstybëse vyrauja karjeros valstybës tarnybos modelis, 
taèiau ir èia ástaigø ir institucijø vidaus administravimo klausimu egzistuoja gana didelë 
nuomoniø ávairovë – nëra sukurtas bendras valstybës tarnybos reglamentavimo modelis, ta-
èiau tai nereikëtø vertinti nei gerai, nei blogai. Kiekviena ðalis, siekdama tobulai valdyti vals-
tybæ, renkasi savàjá jos administravimo kelià atsiþvelgdama á vietos tradicijas, laikmeèio ke-
liamus uþdavinius, realias galimybes. Tarnybø administravimo modeliø ávairovë literatûroje 
daþniausiai grupuojama iðskiriant: 

– karjeros,  
– postø bei 
– miðrøjá ðiø procesø administravimo modelius. 
Pagal nusistovëjusià tradicijà specialistai administravimo modeliø lyginamàjà analizæ 

atlieka deðimties poþymiø pagrindu [3, p. 5–7]. Ðiuo pagrindu galima teigti, kad karjeros 
modelá yra sukûrusios ir sëkmingai taiko Austrija, Belgija, Graikija, Prancûzija ir Vokietija. 
Lietuva pagal ðiuos poþymius kuria miðrøjá administravimo modelá.  

Straipsnyje labai svarbi kvalifikacijos sàvoka. Nustatant pareigybiø ypatumus, teisinë-
mis priemonëmis sprendþiant karjeros valstybës tarnyboje problemas vienas pirmøjø uþda-
viniø – nustatyti kvalifikacinius reikalavimus.  

Ði sàvoka kilusi ið lotyniðkø þodþiø qualis – kokios kokybës ir facio – darau junginio. Ji 
taip pat turi ne vienà reikðmæ. Ðiame straipsnyje kvalifikaciniai reikalavimai – tai darbo rûðies 
muitinëje ypatumai, nustatomi pagal darbo sudëtingumà, tikslumà, atsakingumà ir kitus kri-
terijus. Vieði, visiems lengvai prieinami kvalifikaciniai reikalavimai yra vienas ið pagrindiniø 
demokratiðko tarnybos administravimo reikalavimø. 
 

                                                 
1 Josephas Galimberti – Kanados viešojo valdymo instituto mokslininkas, vadovavęs šio instituto ekspertų 

grupei, analizavusiai rengiamą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą. Remiamasi Lietuvos teisin-
gumo ministerijai oficialiai pateikta medžiaga. 

2 Francisco Cardona – Ispanijos teisininkas, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos ekspertas, Europos 
Sąjungos Phare viešojo administravimo reformos Lietuvoje programos vadovas, dalyvavęs sprendžiant viešojo 
administravimo teisinės reformos klausimus. 
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1. Karjera ir tarnybinës veiklos motyvacija 
 

Pirmieji Lietuvos muitinës pareigûnø pareigybiø apraðymai buvo abstraktaus pobû-
dþio1. Juose nustatyti bendrieji, specialieji reikalavimai ir atliekamos skirtingø karjeros lygiø 
funkcijos maþai kuo skyrësi. Gyvenimo patirtis rodo, kad keièiantis tarnybinës veiklos sàly-
goms, ásiliejant á bendrà Europos Sàjungos (toliau – ES) erdvæ tokio pobûdþio tarnybos 
reglamentacija tampa savitiksle, trukdo tinkamai reaguoti á vykstanèias permainas.  

Sociologiniais metodais buvo siekiama nustatyti2, ar karjeros siekiø reglamentacija tu-
rëjo átakos pareigûnø tarnybinës veiklos motyvacijai [4, p. 52–53]. Preliminariais duomeni-
mis, apie 10–15 proc. respondentø muitininkø manë, kad tiesiog reikia kruopðèiai atlikti savo 
pareigas negalvojant apie karjerà. Tai kitø, aukðtesniø pareigûnø priedermë yra juos paste-
bëti, ávertinti ir skirti á aukðtesnes pareigas (þr. 1 schemà). Mûsø manymu, respondentø 
màstymui vis dar turi nemaþà poveiká sovietinës valstybinës tarnybos idëja. 
 

1 schema. Motyvacija daryti karjerà 
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Be to, maþdaug trys ketvirtadaliai (74 proc.) respondentø apskritai nesidomëjo gali-
mybëmis tarnyboje daryti karjerà. Daugiausia dëmesio jie skyrë tam, kad kuo geriau atliktø 
gaunamas uþduotis, iðsaugotø turimà darbo vietà. Tik kas ðeðtas septintas (iki 15 proc.) þe-
mesnio rango pareigûnas puoselëjo savo karjeros planus, bandë pats numatyti savo gali-
mybes tarnyboje. Savo nuomonæ respondentai grindþia tuo, kad þemesnio rango pareigûnai 
daþnai nesugeba adekvaèiai vertinti savo gebëjimø. Eiliniai pareigûnai (postø inspektoriai, 
vyresnieji inspektoriai), ypaè dirbantys vos metus kitus, nesugeba savo karjeros galimybiø 
vertinti ne tik organizacijos (MD mastu), bet ir savo ástaigos poþiûriu. 

Reikia atkreipti dëmesá á dar vienà svarbià valstybës tarnautojø motyvacijos aplinkybæ. 
Valstybës tarnybos valdymo problemas tyræ mokslininkai (pvz., J. E. Lane'as, R. B. Den-
hardt'as, D. Klingeris, J. Nabaldianas, E. Ochotski's ir kt.) [5; 6; 7; 8] atkreipia dëmesá á tai, 
kad apskritai tarnautojams labiau rûpi turimas darbas negu perëjimas á naujas aukðtesnes 
pareigas. Viena ið prieþasèiø – jø siekius paralyþiuoja neþinia, kaip siekti karjeros, ypaè tada, 
                                                 

1 Pareigybių aprašymai – tai pareigybei keliami specialūs reikalavimai // Valstybės žinios. 1996. Nr. 64–1499; 
2000. Nr. 94–2917; 2003. Nr. 64–2881. 

2 Sociologiniai tyrimai atlikti 2002 m. Apklausta 114 muitinės pareigūnų, iš jų 52 asmenys, turintys 5–9 m. 
tarnybos stažą, bei 62, turintys 10 ir didesnį tarnybos muitinėje stažą. Išsamesni duomenys ir analizė pateikti: 
Jurisprudencija. T. 36 (28). P. 44–58. 
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kai ðis procesas menkai reglamentuotas, sunkiai suprantamas. Kita ne maþiau problemø ke-
lianti aplinkybë – kaip gauti pakankamai iðsamios informacijos apie aukðtesniø pareigø kva-
lifikacinius reikalavimus bei kaip kelti savo kvalifikacijà siekiant aukðtesnio tarnybinio rango. 
Ðios ir kitos aplinkybës ypaè þemesnio rango pareigûnus ne skatina kurti karjeros planus, o 
atvirkðèiai – trikdo motyvacijà dirbti geriau, kryptingai, þvelgiant á paties modeliuojamus ge-
rovës siekius.  
 

2 schema. Galimybës bûti paaukðtintam tarnyboje 
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Apie tai, kad senieji pareigûnø pareigybiø apraðymai netenkino muitininkø bendruo-
menës poreikiø, byloja apklausoje dalyvavusiø pareigûnø jauèiamas nesaugumas. Muitinës 
pareigûnai negalëjo nurodyti „patikimo“ karjeros procesø valdymo teisinio mechanizmo, 
negalëjo detaliai apibrëþti net savo uþimamø pareigø. Esama padëtis netenkino beveik kas 
antro respondento (þr. 2 schemà). Galima daryti prielaidà, kad dël ðios prieþasties didþioji 
dalis darbuotojø (apie 75 proc.) yra priversti susitaikyti su esama padëtimi, nekelia sau karje-
ros siekiø. Vadinasi, jie neturi ir reikiamos darbo valstybës tarnyboje motyvacijos arba ji yra 
iðkreipta. Atlikto tyrinëjimo duomenimis, kas treèias (apie 34 proc.) pareigûnas ávardijo ne 
vienà ne visai legalø bûdà ieðkoti „progø“ uþimti aukðtesnes pareigas ir jas laiko vos ne 
„tradicinëmis“. Perðasi iðvada, kad bûtinybæ rengti naujus kvalifikacinius reikalavimus pir-
miausia lëmë ástaigø vidaus administravimo problemos. 

Analizuotos aplinkybës suponuoja bûtinybæ detaliau apibrëþti muitinës pareigûnams 
keliamus reikalavimus, papildyti juos naujomis Europos Sàjungos teisës aktuose átvirtintomis 
nuostatomis. Pradedant rengti kvalifikacinius reikalavimus kilo problema: kokiais bendrais 
vertinimo kriterijais reikëtø vadovautis. Todël modeliuojant ðiø procesø valdymà buvo pasi-
telkta Europos Sàjungos ðaliø (pirmiausia, kaip tvirtas ir senas tradicijas ðioje srityje turin-
èios, Italijos) patirtis bei jø humanitarinë parama [9, p. 35–41]. Siûlyta: 

– vertinti per pareigûnø atliekamø pagrindiniø funkcijø, pareigoms keliamø uþdaviniø ir 
tikslø bei atsakomybës prizmæ; 

– atsiþvelgti ne tik á kiekybinius, bet ir á kokybinius veiklos rodiklius; 
– pabrëþti ne tik nuolat atliekamas funkcijas, bet ir trumpalaikes uþduotis bei specifi-

nes, papildomas funkcijas. 
Atsiþvelgiant á tai, jog kvalifikaciniai reikalavimai yra ne tik imperatyviø reikalavimø, bet 

ir individualiø gebëjimø, turinèiø nuolat kisti bei tobulëti, visuma, nuspræsta labiau pabrëþti 
specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus muitinës pareigûnams. Rengiant naujus kvalifika-
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cinius reikalavimus siekta labiau pabrëþti pareigûno gebëjimus veikti savarankiðkai, priimti 
atitinkamus sprendimus, atlikti nuolat kintanèias funkcijas bei detalizuoti þiniø ir ágûdþiø po-
reiká kiekvienai karjeros pakopai. Nors Lietuvos muitinës tarnybos administravimo modelis 
priskirtinas miðriam, taèiau jis ið esmës orientuotas skatinti pareigûnø motyvacijà ir tuo daug 
pranaðesnis uþ ankstesnæ funkciniø pareigybiø reglamentacijà, postø pareigûnø pareigybiø 
apraðymus. 
 

2. Pareigybiø vertinimo kriterijø vaidmuo  
nustatant karjeros lygius 

 
Lietuvos muitinës pareigûnø pareigybiø kvalifikaciniai reikalavimai – svarbus instru-

mentas, kuriuo remiantis asmenys atrenkami ir priimami á tarnybà, pareigûnai skiriami á 
aukðtesnes pareigas [12]. Pagal PKR nustatomi kriterijai kiekvienai pareigybei ir vykdomas 
pareigûnø karjeros planavimas, vertinami ir lyginami konkreèiø muitinës pareigûnø laimëji-
mai bei darbo rezultatai.  

Lietuvos muitinei integruojantis á Europos Sàjungos (toliau – ES) muitinæ erdvæ itin pa-
didëjo pareigûnø kvalifikaciniai reikalavimai. Ðie reikalavimai ið esmës nulemti ES teisës bei 
joje susiklosèiusiø tarnybø veiklos bei jø administravimo tradicijø. Ne maþiau svarbi per 
pastaràjá deðimtmetá sukaupta ir moksliðkai apibendrinta mûsø ðalies muitinës veiklos patir-
tis. Atsiþvelgdama á Europos Komisijos, Euromuitinës rekomendacijas, pastabas, iðvadas, 
pasitelkdama savo ástaigø patirtá, ES ðaliø ekspertø1 pagalbà Lietuvos muitinë atliko didelá 
darbà rengdama naujus kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos muitinës pareigûnams. 

Sukonkretinant minëtus siûlymus Lietuvos muitinëje buvo nustatyti ðie postø parei-
gûnø pareigybiø vertinimo kriterijai, kuriø pagrindu buvo siekiama nustatyti visas pareigy-
bes2:  

Ið pirmos lentelës matyti, jog postø inspektoriø ir vadovybës pareigybiø pagrindiniai 
uþdaviniai, tikslai ir funkcijos skiriasi. Remiantis ðiais vertinimo kriterijais ir labiau detalizuo-
jant tarnybines funkcijas galima sudaryti ir pareigybiø hierarchijà, nustatyti karjeros lygius 
(pvz., funkcijø vyresniojo inspektoriaus ir vyriausiojo inspektoriaus skirtumus). Tai turëtø bûti 
atlikta per specialiøjø kvalifikaciniø reikalavimø (þiniø, ágûdþiø, patirties, specialiø kvalifikacijø 
ir t. t.) prizmæ. Taigi jeigu atliekamos funkcijos apibrëþiamos tik bendrais bruoþais, kaip þi-
nome ið ðalies muitinës ástaigø veiklos patirties, susiduriame su papildomø funkcijø atlikimo 
arba pavadavimo problema, t. y. kai þemesnio karjeros lygio pareigûnui tenka laikinai pa-
vesti atlikti aukðtesnio lygio pareigûno funkcijas, nors jo kvalifikacijai keliami reikalavimai yra 
þemesni. Remiantis aiðkiai apibrëþtais, detalizuotais kvalifikaciniais reikalavimais galima nu-
statyti leistinas pavadavimo ribas, rengti mokymus atitinkamoms kvalifikacijoms ágyti, spræsti 
ávairaus lygio rotacijos problemas ir kt.  

Pabrëþtina, jog nustatant vertinimo kriterijus nesivadovauta senøjø pareigybiø apra-
ðymo modeliu. Pareigybiø struktûros (turinio) ir konkreèiø kvalifikaciniø reikalavimø nustaty-
mas nëra susijæs tik su bendrosiomis pareigûnø teisëmis, pareigomis bei atsakomybe. 
Anksèiau veikusiuose pareigybiø apraðymuose bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai buvo 
apibrëþiami teisës aktais (jø neátraukiant á pareigybës apraðymus), o specialieji reikalavimai – 
nediferencijuoti, abstraktaus pobûdþio. Taigi 2003 m. pareigybiø apraðymai nepateikia ypa-
tingø naujoviø. Kvalifikacinës nuostatos apima visus anksèiau taikytus reikalavimus ir savo 
turiniu lyg ir niekuo nesiskiria. Esminis skirtumas tas, kad naujosiose nuostatose visi reikala-
vimai yra detalizuoti, átvirtinta pozityvioji tarnybos patirtis ir atsiþvelgta á bûtinybæ ginti tam tik-

                                                 
1 Šios rekomendacijos, pastabos, išvados bei ES šalių ekspertų pagalba išsamiai analizuojamos straipsnyje: 

Jovaišienė R. Lietuvos muitinės pareigūnų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo problematika // 
Jurisprudencija: mokslo darbai. 2003. T. 48(40). P. 33–45.  

2 Šie vertinimo kriterijai atitinka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 685 „Dėl valstybės 
tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos“ nustatytus pagrindinius pareigybių vertinimo kriterijus // 
Valstybės žinios. 2002. Nr. 51–1953. 
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ras naujai besiformuojanèias socialines vertybes. Kvalifikaciniai reikalavimai sudaro diferen-
cijuotà sistemà: 

– bendruosius; 
– specialiuosius reikalavimus, kurie savo ruoþtu skirstomi á: 

a) pagrindinius; 
b) papildomus, padalinio poþiûriu individualius reikalavimus; taip per detalià atitin-

kamø þiniø, ágûdþiø ir gebëjimø atlikti tam tikras uþduotis kvalifikacijà aiðkiau su-
konkretintos funkcijos, sàlygos siekti atitinkamø pareigø. 

 

1  l e n t e l ë . Postø pareigûnø pareigybiø vertinimo kriterijai 
 

1. Tarnybinës veiklos 
savarankiðkumas ir 

sudëtingumas 
2. Tarnybiniai ryðiai 3. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

(Inspektoriai) Posto inspektorius, vyresnysis inspektorius, vyriausiasis inspektorius 
Nedidelis, nes dirbama pa-

gal nurodytas procedûras. Be 
to, uþduoties vykdymo eiga 
nuolat kontroliuojama, o uþ-
duotys atliekamos vadovaujan-
tis paprastomis taisyklëmis.  

Taèiau pareigûnai gali sava-
rankiðkai pasirinkti veiklos 
metodus, demonstruoti gebë-
jimus analitiðkai vertinti ir api-
bendrinti problemas, nes turi 
plaèiø ir nuodugniø atitinkamos 
srities þiniø. 

Nelabai sudëtingi, taèiau, 
susidarius ávairioms vidutinio 
sudëtingumo situacijoms, jie turi 
gebëti bendradarbiauti su kitais 
subjektais ir rasti sprendimus.  

Svarbu tai, kad pareigûnai 
nuolat susiduria su ávairiomis 
nestandartinëmis problemomis, 
todël jiems bûtina nuolat teorið-
kai ir praktiðkai tobulëti. 

Daþniausiai bendradarbiau-
ja tik su to paties arba kitø (tik 
atliekant bûtinàsias funkcijas) 
padaliniø pareigûnais, todël 
bendradarbiauti su kitomis 
ástaigomis tenka retai. 

Vienas ið svarbiausiø reika-
lavimø, keliamø ðio lygio parei-
gûnams – turëti ágûdþiø ben-
dradarbiauti su ûkio subjektais 
ir kitais klientais. 

(Vadovybė) Posto pamainos virðininkas, virðininko pavaduotojas, virðininkas 

Aukðto lygio. Ðie pareigûnai 
privalo turëti plaèias ir nuodug-
nias atitinkamos srities þinias, 
gebëti analitiðkai vertinti ir api-
bendrinti problemas. Ðio lygio 
pareigûnø veikla labai svarbi, 
nes problemos nëra aiðkiai 
apibrëþtos, o svarbius spren-
dimus tenka priimti labai greitai 
– demonstruoti gerà administ-
ravimà1.  

Sudëtingi bei reikalaujantys 
profesinës patirties. Nuolat su-
siduriama su ávairiapusiðkomis 
problemomis bei situacijomis, 
spræstinomis kartu su kitais 
subjektais. Ðio lygio pareigûnai 
privalo gebëti ne tik rasti, bet ir 
priimti sprendimus susidarius 
sudëtingoms situacijoms, kurias 
sprendþiant reikia analizuoti ir 
apibendrinti ávairiø subjektø pa-
teiktà medþiagà.  

Daþniausiai bendradar-
biauja ne tik su to paties pada-
linio (ástaigos) pareigûnais, bet 
ir su kitomis ástaigomis bei ins-
titucijomis, todël tarnybiniai ry-
ðiai ypaè platûs. Daþniausiai 
tenka bendrauti su aukðtesnio 
karjeros lygio pareigûnais.  
 

 
 

3. Lietuvos muitinës postø pareigûnø pareigybiø bendrøjø ir specialiøjø 
kvalifikaciniø reikalavimø reikðmë nustatant karjeros lygius 

 
Praktinës patirties mokslinës analizës bei specialiosios literatûros pagrindu nustatyti 

pareigybiø vertinimo kriterijai sudaro pakankamas prielaidas nustatyti karjeros muitinës tar-
nyboje lygius. Suprantama, kad rengiant pareigybiø apraðymus, nustatant kvalifikacinius 
reikalavimus ir karjeros lygius atsiþvelgta á Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 

                                                 
1 Gero administravimo principo turinys pateiktas, pvz., knygoje: Usher J. A. Bendrieji Europos Bendrijos teisės 

principai. – Vilnius. 
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(VTÁ) [10] nuostatas bei Vyriausybës 2002 m. geguþës 20 d. nutarimu Nr. 685 patvirtintà 
Valstybës tarnautojø pareigybiø apraðymo ir vertinimo metodikà.  

Ðie dokumentai, kaip þinome, nustato tik bendrus pareigybiø apraðymø reikalavimus. 
Pagal Valstybës tarnybos ástatymo 4 straipsnio „Ástatymo taikymas“ 2 dalá „Statutiniams 
valstybës tarnautojams ðio Ástatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jø statuso nereglamen-
tuoja statutai <...>, iðskyrus ðio Ástatymo nustatytà darbo apmokëjimo tvarkà“. Remiantis 
minëtais teisës aktais bei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinëje statutu (toliau – Statutas) 
[11] galima nustatyti tik bendruosius muitinës pareigûnø kvalifikacinius reikalavimus, todël 
pasitelkiant pareigybiø vertinimo kriterijus turi bûti detalizuotos Statuto nuostatos apibrëþiant 
karjeros lygius, nustatant pareigybiø hierarchijà. Tuo tikslu buvo parengta iðsami kvalifikaci-
niø reikalavimø analizës (vertinimo) lentelë, kurioje iðskirta speciali kvalifikaciniø reikalavimø 
grupë. Taigi praktiniais ir teoriniais sumetimais pateikiame schemà kvalifikaciniams reikala-
vimams analizuoti: 

1. Bendrieji muitinës pareigûnø kvalifikaciniai reikalavimai. Tai Lietuvos Respublikos 
ástatymuose nustatyti imperatyvai: valstybinës (lietuviø) kalbos mokëjimas, Lietuvos 
Respublikos pilietybë, amþiaus cenzas, atitinkami sveikatos bei iðsilavinimo, ne-
priekaiðtingos reputacijos reikalavimai, neturëti teistumo, pateikti dokumentus apie 
atliktà privalomà pradinæ karo tarnybà arba atleidimà nuo jos. 

2. Specialieji (papildomi) postø pareigûnø kvalifikaciniai reikalavimai, nustatomi ap-
raðant pareigybes. Pareigybës apraðyme pabrëþiami profesinës veiklos, darbo 
staþo, iðsilavinimo, specialiø kvalifikacijø (þiniø) konkreèiai veiklai ir kiti reikalavimai, 
apibrëþiantys profesinæ kompetencijà, gebëjimus atlikti numatytas funkcijas, taikyti 
profesines þinias ir ágûdþius bei specialiàsias þinias, kuriø reikia tam tikroms parei-
goms atlikti. Specialieji reikalavimai, kaip jau raðyta, sukonkretinami iðskiriant pa-
grindinius (specialiuosius–pagrindinius) ir papildomus arba individualius (specia-
liuosius–papildomus) kvalifikacinius reikalavimus. 

Nustatant bendruosius muitinës pareigûnø kvalifikacinius reikalavimus, pasitel-
kiant savo bei gretimø ðaliø patirtá buvo daug diskutuota dël amþiaus cenzo reikalavimø. Pa-
gal ankstesnæ tvarkà pareigûnas galëjo bûti asmuo nuo 18 m. iki 50 m., o vadovas – iki 57 
metø. Buvo siûloma á muitinës pareigûno tarnybà priimti ne jaunesná kaip 21 metø ir ne vy-
resná kaip 55 metø, o vadovu – ne vyresná kaip 57 metø ir 6 mënesiø asmená. Atsiþvelgiant á 
VTÁ bei Tarnybos LR muitinëje statuto projekto1 nuostatas nuspræsta nustatyti 21 m. – 62 m. 
6 mën. amþiaus cenzo ribas. Pareigûno 21 metø minimalaus amþiaus cenzas nustatytas re-
miantis reikalavimu visiems pareigûnams turëti aukðtàjá iðsilavinimà, o 18 metø asmuo daþ-
niausiai jo dar negali turëti.  

Mûsø nuomone, kelia abejoniø Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos 
muitinëje statuto (toliau – NR) nustatyta maksimali amþiaus riba [13]. Priimant á statutinæ or-
ganizacijà beveik pensinio amþiaus asmená neiðvengiamai atsiranda tam tikrø keblumø. Pir-
miausia retas kuris ið jø gali atitikti keliamus gana didelius sveikatos reikalavimus. Be to, NR 
numato savarankiðkà atleidimo pagrindà – kai pareigûnui sueina 62 metai 6 mënesiai. Net ir 
pratæsus tarnybos laikà priimtas á tarnybà ðio amþiaus sulaukæs pareigûnas (pvz., 62 m. 5 
mën.) negalëtø iðtarnauti ilgiau nei 3 metus. Kyla klausimas, ar karjeros tarnautojo motyva-
cija ðiuo atveju veiksminga?  

Be to, kyla klausimas, ar pagrástai nustatytas visiems tarnybon stojantiesiems privalo-
mas reikalavimas prieð tai atlikti kraðto apsaugos prievolæ arba pateikti atleidimà nuo jos? 
Pareigûnai taip pat atlieka statutinæ tarnybà, ugdomi jø gebëjimai tarnauti su ginklu, atlikti 
kitas kraðto apsaugai reikalingas uþduotis. Diskutuotina, ar nereikëtø tarnybos muitinëje pri-
paþinti alternatyva karo tarnybai. 

                                                 
1 Rengiant Lietuvos muitinės postų pareigūnų kvalifikacinių reikalavimų nuostatus vadovautasi Tarnybos LR 

muitinėje statuto projekto nuostatomis, nes ši įstatymo redakcija įsigaliojo tik nuo 2003 m. liepos 1 d. (jau 
patvirtinus minėtus reikalavimus) // Valstybės žinios. 2003. Nr. Nr. 64–2881. 
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Daug diskutuota dël visiems privalomo aukðtojo universitetinio iðsilavinimo reikala-
vimo. Atlikta analizë rodo, jog remiantis ES valstybiø muitiniø tarnybø pavyzdþiu bei ES tei-
sine baze galëtø uþtekti reikalavimo turëti atitinkamoms pareigoms eiti bûtinà iðsilavinimà ir 
jo nedetalizuoti. Eiliniams posto inspektoriams uþtektø ir þemesnio nei aukðtasis iðsilavi-
nimo. Taèiau, atsiþvelgiant á NR imperatyvø reikalavimà, visi muitinës pareigûnai privalo tu-
rëti aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà. Ðiuo metu, kaip þinome, daug diskutuojama dël neu-
niversitetinio aukðtojo mokslo pripaþinimo pakankamu tam tikroms pareigybëms ne tik mui-
tinëje, bet ir kitose statutinëse tarnybose uþimti. Pagal nustatytus Lietuvos muitinës postø 
pareigûnø pareigybiø kvalifikacinius reikalavimus, kitaip nei anksèiau, posto inspektoriaus ir 
vyresniojo inspektoriaus pareigybës priskirtos valstybës tarnautojø B lygiui, ir gali bûti nu-
statomas aukðtojo neuniversitetinio iðsilavinimo reikalavimas. Norëdamas uþimti aukðtesnes 
A lygio pareigas asmuo privalo turëti aukðtàjá universitetiná arba jam prilygintà iðsilavinimà.  

Reikia atkreipti dëmesá á dar vienà aplinkybæ. Kaip jau raðyta, nustatant bendruosius 
pagrindinius pareigybiø kvalifikacinius reikalavimus buvo vadovautasi VTÁ 9 straipsnio ir 
Statuto 4–9 straipsnio nuostatomis. Deja, ðiø kvalifikaciniø reikalavimø grupë tik ið dalies ati-
tinka NR 6–10 straipsnio nuostatas. Taip atsitiko todël, jog rengiant ir tvirtinant kvalifikacinius 
reikalavimus postø pareigûnams buvo vadovautasi bûsimos naujos redakcijos ástatymo 
projekto nuostatomis, kurios iki jo priëmimo ne kartà keitësi. Todël á kvalifikacinius reikalavi-
mus [12] buvo átrauktos nuostatos ir iðlygos (pvz., PKR 5.10 str. – nebuvęs SSRS valstybės 
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis darbuotojas – pagal įstatymo „Dėl 
SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos 
kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“; 5.11. str. – jam netaikomas veiklos apribojimas pagal 
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registraci-
jos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą), kuriø NR neliko.  

Kita vertus, pavyzdþiui, ankstesnës redakcijos ástatymas numatë draudimà asmená 
priimti á muitinës pareigûno pareigas, jeigu asmuo, anksèiau tarnavæs muitinëje, buvo at-
leistas ið tarnybos uþ sunkø tarnybiná nusiþengimà arba pareigûno vardà diskredituojanèius 
veiksmus, jeigu nuo atleidimo dienos nepraëjo 10 metø. Naujoje redakcijoje ðis reikalavimas 
praplëstas draudimu priimti asmená, kuris buvo atleistas iš valstybės tarnybos už padarytą 
nusikalstamą veiką, tarnybinį nusižengimą, pareigūno vardo diskreditavimą arba dėl to, jog jo 
tarnybinė veikla du kartus iš eilės buvo įvertinta nepatenkinamai, jeigu nuo atleidimo dienos 
nepraėjo 5 metai. Be to, NR 6–8 straipsniuose átraukti papildomi reikalavimai, kuriø anksèiau 
nebuvo, ir aiðkiau apibrëþti nepriekaiðtingos reputacijos ir atitinkamos sveikatos vertinimo 
reikalavimai. Trumpa norminiø aktø analizë leidþia daryti iðvadà, kad bendruosius postø pa-
reigûnø pareigybiø kvalifikacinius reikalavimus bûtina iðnagrinëti ið naujo, suderinti su nau-
jos redakcijos ástatymo nuostatomis bei juos tobulinti atsiþvelgiant á Lietuvos muitinës parei-
gûnø bendruomenës poreikius. 
 

4. Specialieji kvalifikacijos reikalavimai 
 

Nagrinëjant specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus bûtina pabrëþti, jog jie tiesiogiai 
nëra siejami su imperatyviais reikalavimais. Jie apibrëþiami atsiþvelgiant á pareigûno gebëji-
mus, reikalaujamà kvalifikacijà, praktinæ patirtá. Jeigu pareigûnas nesugeba atlikti tam tikrø 
funkcijø, uþduoèiø arba organizuoti savo darbo, jis negali eiti ðiø pareigø, nors ir atitinka 
bendruosius reikalavimus. Ypaè tai susijæ su karjeros lygiais, nes kiekvienam ið jø keliami 
ávairûs reikalavimai. Norint pakilti á aukðtesná karjeros lygá, gebëjimø reikalavimai neiðven-
giamai iðsipleèia. Pavyzdþiui, iðskiriame posto inspektoriø, vyresniøjø inspektoriø, vyriausiøjø 
inspektoriø specialiuosius reikalavimus (sutartinai þymime A) ir papildomus – uþimti posto 
vadovybës, posto pamainos virðininko, posto virðininko pavaduotojo, posto virðininko parei-
gas (sutartinai þymime B, þr. 2 lentelæ).  

Straipsnyje atkreipiame dëmesá á reikalavimus, keliamus siekiant muitinës posto va-
dovo karjeros (þr. 3 lentelæ). Posto vadovo pareigoms uþimti keliamas reikalavimas turëti 
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tam tikrà darbo muitinëje staþà. Europos Sàjungos valstybiø ir mûsø ðalies patirties analizë 
leidþia daryti prielaidà, kad asmuo, kurá laikà dirbæs þemesnëse pareigose ir þinantis muiti-
nës posto darbo specifikà, turintis praktikos ir patirties ðioje srityje, gali kompetentingai va-
dovauti postui bei sugebëti priimti svarbius sprendimus muitinës veiklos klausimais. Reikia 
atkreipti dëmesá á tai, kad Europos Sàjungos ðalyse siekiant karjeros itin svarbiu rodikliu lai-
koma pareigûno patirtis. Kartais norint uþimti vadovo pareigas reikalaujama turëti deðimties 
ir daugiau metø praktinës veiklos muitinëje patirtá [9, p. 35–38]. Atsiþvelgiant á mûsø ðalies 
istorinës raidos ypatumus buvo nustatyti minimalûs darbo muitinëje staþo reikalavimai.  
 

2  l e n t e l ë . Specialieji reikalavimai siekiant karjeros 
 

 
 

Be gebëjimø, nurodytø pirmame stulpelyje, papildomai: 
– iðmanyti Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas tarptau-

tines sutartis ir konvencijas, ES teisës aktus (reglamentus, 
direktyvas ir sprendimus), muitø politikà;  

– rengti savo vadovaujamo struktûrinio padalinio statistines, 
analitines, lyginamàsias, periodines ataskaitas;  

– organizuoti pavaldþiø pareigûnø darbà; 
– iðmanyti vadybos pagrindus. 
 

– savarankiðkai planuoti, organizuoti savo veiklà; 
– kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informacijà ir rengti iðvadas; 
– iðmanyti bendruosius bei specialiuosius teisës aktus, reglamentuojanèius importo, eksporto, 

tranzito reikalavimus ir muitinës veiklà1; 
– sklandþiai dëstyti mintis raðtu ir þodþiu, iðmanyti raðtvedybos taisykles; 
– mokëti dirbti kompiuteriu, naudotis specialiàja technika ir bent vienà uþsienio kalbà; 
– bûti pareigingam, kûrybiðkam, mokëti bendrauti. 

 

Ðis reikalavimas (iðskyrus posto inspektoriø, nes jam nekeliamas tarnybos muitinëje 
staþo turëjimo reikalavimas) yra vienas ið svarbiausiø valdant karjeros procesus, nes nerei-
kia bijoti, jog naujai atëjæ ir maþiau þiniø bei patirties turintys pareigûnai gali uþimti aukðtas 
pareigas ir netinkamai vadovauti posto darbui. Be to, tik pareigûnas, turintis patirties (2 m. 
staþà) ir iðmanantis posto darbo specifikà, gali uþimti vyresniojo inspektoriaus pareigas. No-
rint kilti pareigose bei vadovauti posto darbui reikalaujama turëti trejø metø darbo poste 
staþà arba bent ketveriø metø staþà atëjus ið aukðtesniø MD pareigø. Þinojimas, jog pats gali 
daryti karjerà ir jam nevadovaus nepatyræs asmuo (emocinis vaidmuo), pareigûnà moty-
vuoja rûpintis savo kompetencija, ástaigos ávaizdþiu. Bûtina pabrëþti, jog kiekvienam aukð-
tesniam karjeros lygiui keliami aukðtesni reikalavimai. Tokiø reikalavimø neatitinkanèiam 
asmeniui siûloma uþimti þemesnio karjeros lygio pareigas. Ypaè svarbu, jog norint uþimti 
atitinkamas posto pareigûno pareigas postø pareigûnams keliami maþesnës trukmës staþo 
reikalavimai nei kitø Lietuvos muitinës ástaigø ar struktûriniø padaliniø (pvz., teritoriniø muiti-
niø administracijos, muitinës ástaigø, MD) þemesniø arba lygiareikðmiø pareigø pareigû-
nams. Be to, net ir ëjæs aukðtesnes pareigas administracijoje pareigûnas neturi pirmenybës 
uþimti posto vadovybës pareigas. Ðiuo atveju nustatomas irgi atitinkamos trukmës staþo rei-
kalavimas (4 metø) aukðtesnëse pareigose, o posto pareigûnams – 3 metai.  

Reikia pasakyti, kad kvalifikacijos reikalavimai muitinës ástaigø sistemà daro gana uþ-
darà mokslo ir studijø atþvilgiu. Lietuvos teisës universitetas ir MD 2000 m. pasiraðë bendra-
darbiavimo sutartá ir nuo 2001 m. pagal specializuotà programà stacionariai rengiami aukð-

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymų, Lietuvos Respublikos muitinės kodekso, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje 
statuto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių importo, eksporto, 
tranzito ir kitus reikalavimus bei muitinės ir su ja susijusių institucijų veiklą.  

B 

A 
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tos kvalifikacijos muitinës specialistai. Ðiuo metu iðleistos dvi laidos magistrantø, o 2005 m. 
bus parengti pirmieji teisës bakalaurai, pasirinkæ muitinës specializacijà. Studijos Universi-
tete, praktika, staþuotës MD ástaigose, mûsø manymu, labai svarbûs keliant pareigûnø kvali-
fikacijà, taèiau NR bei PKR ðis klausimas neliestas. Mûsø nuomone, baigæ universitetines 
studijas ir nuosekliai ugdyti dirbti muitinës sistemoje jauni specialistai turëtø tarnyboje bûti 
laukiami ir jiems turëtø bûti sudaromos palankios sàlygos greièiau kilti karjeros laiptais bent 
B lygio pareigybëse – kuriama motyvacija rinktis darbà pagal ágytà profesijà. 
 

3  l e n t e l ë . Specialieji bendrieji ir papildomi reikalavimai siekiant posto  
vadovo karjeros 

 

 1) uþtikrinti teisës aktø, uþ kuriø ágyvendinimà atsakinga mui-
tinë, vykdymà vadovaujamame poste;  

2) uþtikrinti teritorinës muitinës statistikos duomenø, ataskaitø, 
praneðimø ir kitokios informacijos kaupimà ir sisteminimà 
pagal atliekamos analizës pobûdá ir tikslus;  

3) analizuoti ir apibendrinti posto pamainø darbo nustatytu lai-
kotarpiu rodiklius, tarnybinius nusiþengimus ir jø prieþastis;  

4) pagal savo kompetencijà nagrinëti fiziniø ir juridiniø asmenø 
þodinius ir raðytinius praðymus, skundus, teikti jiems paaið-
kinimus bei informacijà muitinio tikrinimo, kitø muitinës for-
malumø atlikimo ir áforminimo klausimais; 

   

 1) informuoti apie ávykius poste ir teikti darbo bei atliktø uþduoèiø ataskai-
tas;  

2) periodiðkai apibendrinti posto pamainø darbo rodiklius, priimti darbo or-
ganizavimo sprendimus;  

3) gebëti organizuoti muitiniam áforminimui pateiktø dokumentø tvarkymà 
poste, jø pristatymà muitinei laiku; 

   

 1) organizuoti dokumentø informacijos ávedimà á magnetines laikmenas;  
2) teikti informacijà apie galiojanèias muitø taisykles, draudimus bei apribojimus; 
3) skatinti pamainos pareigûnus specializuotis ir gerinti savo þinias atskirose muitinio 

tikrinimo áforminimo srityse;  
4) teikti siûlymus posto virðininkui dël pareigûnø kvalifikacijos këlimo, jø skatinimo 

arba tarnybiniø nuobaudø skyrimo, tinkamo darbo reþimo nustatymo. 

1) atlikti per muitinës postà gabenamø arba poste deklaruojamø prekiø, dokumentø, transporto prie-
moniø ir keleiviø bagaþo muitiná tikrinimà ir áforminimà; 

2) klasifikuoti prekes, uþtikrinanèias ásipareigojimø muitinei vykdymà, rinkti muitus, kitus mokesèius 
bei rinkliavas; 

3) taikyti importo, eksporto ir tranzito draudimus bei apribojimus; 
4) vykdyti kontrabandos, muitø taisykliø paþeidimø prevencijà; 
5) iðaiðkinus kontrabandos, kitus muitinës veiklà reglamentuojanèiø teisës aktø paþeidimø faktus 

suraðyti administracinio teisës paþeidimo protokolà arba prekiø sulaikymo aktà; 
6) ávedant á kompiuterá dokumentø duomenis uþtikrinti jø ir dokumentuose esanèiø duomenø atiti-

kimà, nustatyta tvarka dokumentø duomenis perkelti á magnetines laikmenas; 
7) nustatyta tvarka teikti fiziniams ir juridiniams asmenims informacijà apie galiojanèias muitø taisyk-

les, draudimus bei apribojimus; 

 
Pastaba: be gebëjimø, nurodytø pirmoje pakopoje, aukðtesnëse pakopose papildomai pa-

brëþiami vis didesni organizaciniai ir valdymo ágûdþiai bei gebëjimai. 
A pakopa – reikalavimai posto inspektoriui, vyresniajam inspektoriui, vyriausiajam inspektoriui; 
B – reikalavimai posto pamainos viršininkui; 
C – reikalavimai posto viršininko pavaduotojui; 
D – reikalavimai posto viršininkui. 
 

B 

A 

C 

D 
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Kaip jau raðyta, dokumento specialiuosiuose reikalavimuose iðskirti papildomi arba in-
dividualûs (ástaigos padalinio poþiûriu) kvalifikacijos reikalavimai. Jie detaliau apibrëþia rei-
kalavimus atsiþvelgiant á konkretaus posto veiklos specifikà. Pavyzdþiui, kroviniø posto pa-
reigûnas atliks visai kitokias funkcijas nei to paties karjeros lygio kelio, oro uosto, geleþinke-
lio arba jûrø uosto postø pareigûnai. Ðie gebëjimai neiðvengiamai susijæ su muitinës proce-
dûrø atlikimu, todël posto pareigûnai privalo turëti ir atitinkamus gebëjimus atlikti pavestas 
funkcijas. Atsiþvelgiant á posto veiklos specifikà pareigûnø darbas labai skirtingas, ir kas vie-
name poste laikoma nuolatine funkcija, kitame jos gali visai nebûti. Taèiau labai diferenci-
juoti tø paèiø karjeros lygiø pareigybëms keliamø reikalavimø irgi nereikëtø, nes kyla tarny-
binio kaitumo, rotacijos, pavadavimo, këlimo á kitas pareigas problema. Pareigûnas, kuris 
neatitiks pareigybei keliamø kvalifikaciniø reikalavimø, negalës eiti ðiø pareigø ir tinkamai ið 
karto atlikti numatytas uþduotis bei funkcijas. Todël bûtina ðiuo atveju rasti „sveikà pusiaus-
vyrà“ ir kvalifikacinius reikalavimus diferencijuoti atsiþvelgiant á posto veiklos specifikà, pa-
brëþiant tik pagrindines „grynàsias specifines“ to posto funkcijas bei su jomis susijusius 
kvalifikacinius reikalavimus.  

Atsiþvelgiant á ES valstybiø patirtá bei Euromuitinës rekomendacijas buvo standartizuoti 
kvalifikaciniai reikalavimai numatant uþsienio kalbø bei kompiuteriniø programø mokëjimo 
pakopas. Ateityje, priimant pretendentus á konkreèias pareigas, reikëtø atsiþvelgti á kvalifika-
cijos këlimo sertifikatus, vieðojo administravimo instituto paþymëjimus bei aukðtosios mo-
kyklos, teikianèios specializacijà, diplomus. Ðie dokumentai galëtø bûti vienu ið pagrindø 
nustatyti ne tik bendruosius, bet ir specialiuosius pareigûno kvalifikacijos reikalavimus, pero-
rientuoti Muitinës mokymo centro veiklà nustatant jos pagrindinæ funkcijà – kelti pareigûnø, 
siekianèiø aukðtesniø arba kitø pareigø, kvalifikacijà.  
 

Iðvados 
 

Muitinës, kaip ir bet kurios kitos valstybës tarnybos, valdymà ir tvarkà kiekvienoje ða-
lyje reglamentuoja specialios teisiðkai nustatytos taisyklës. Ávairiose ðalyse jos gana skirtin-
gos, priklauso nuo ðalies istorijos, tradicijø, vykdomos politikos. Jos negali bûti sustabarëju-
sios, neperþengiant ástatymo ribø trukdyti ástaigoms ir pareigûnams veikti lanksèiai ir inicia-
tyviai. Muitinës pareigûnø apklausa patvirtino, kad senieji pareigybiø apraðymai yra moraliai 
atgyvenæ, neskatina pareigûnø siekti karjeros, jø nemotyvuoja kûrybingai veiklai – trukdo 
optimaliai panaudoti Lietuvos muitinës þmogiðkuosius iðteklius. Taigi ateityje, remiantis savo 
ir kitø demokratiniø ðaliø patirtimi, bûtina nuolat tobulinti visø muitinës pareigûnø kvalifikaci-
jos reikalavimus kaip vienà ið karjeros procesø valdymo priemoniø.  

Atlikta norminiø dokumentø analizë atskleidë: ðiandien dël pokyèiø, susijusiø su Lietu-
vos stojimu á Europos Sàjungà bei muitinës veiklos reorganizavimu, minëti darbai vyksta lë-
tokai, taèiau konceptualios nuostatos yra pakankami aiðkios, apibrëþia karjeros tarnybos 
modelio raidos strategines perspektyvas.  

Sprendþiant karjeros pareigûnø problemas, optimizuojant jø tarnybinës veiklos gali-
mybes bûtina atkreipti dëmesá á praktikos ryðá su mokslu ir studijomis aukðtojoje mokykloje. Á 
Lietuvos muitinæ ateina dirbti jauni specialistai, baigæ Lietuvos teisës universiteto teisës ir 
muitinës veiklos bei muitiniø administravimo studijø programas. Atsiþvelgiant á tai muitinës 
pareigûnø kvalifikaciniai reikalavimai turëtø bûti papildyti sudarant palankias sàlygas jiems 
ásilieti á praktinæ ðalies muitinës ástaigø veiklà, prisidëti tobulinant tarnybos modelá.  

 
♦♦♦ 
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SUMMARY 

 
Provisions on the further course of the reform of the public service have been laid down in 

2001–2004 programme of the Government of the Republic of Lithuania. The purpose of these 
provisions is to optimise the management of human resources and to create conditions for the 
professional public service more in line with the criteria valid in the European Union. The Customs, 
as well as other public services, is searching for the functional model of the public service. 

The EU countries have old, however, flexible management traditions. They have created 
individual public service organisation models, quite strictly regulated by laws. Thus, the public service 
organisation models are different. To achieve the greater efficiency of institutions as well as their 
officials and in view of the integration processes under implementation, local traditions and other 
circumstances, the Lithuanian Customs also develops a flexible service model intended for solving 
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the problems of the changing society. The so–called career model seems to be the most popular in the 
West and is being increasingly introduced in our country. The purpose of this article is to draw the 
attention of readers to the problems related to the introduction of this service model in the 
Lithuanian Customs. 

The new regulations on qualification requirements for the capacities of the Lithuanian 
Customs posts' officers are discussed in the article. These regulations were prepared at the beginning 
of 2003, taking into consideration the Lithuanian Customs' integration processes, activity changes, 
EU legislation and altering legal basis of the Republic of Lithuania. The procedure for defining the 
said requirements and main problems that have emerged in the process of forming career levels are 
introduced by applying the analysis and systematic methods. The main advantages and shortages of 
these requirements and career system are indicated. 

Since these are the first steps on developing the efficient career system, justified career levels 
and qualification requirements for every capacity within the Lithuanian Customs, the purpose of this 
article is to continue the analysis of the problems related to defining the qualification requirements 
started in the previous article “Problems of Defining the Qualification Requirements for the 
Capacities of the Lithuanian Customs Officials” (Jurisprudence 48 (40)), and to introduce more 
exhaustively the problems of the selection and contents of the already defined qualification 
requirements for the capacities of the Lithuanian Customs posts' officials as well as the peculiarities 
of the official career system. 

The capacity evaluation criteria taken into account on preparing the qualification requirements 
for the capacities of posts officials is introduced in the article. General and special requirements are 
considered according to the analysis (evaluation) table prepared by the Lithuanian Customs 
requirements. The emphasis is made on the works to be unavoidably accomplished upon determining 
the said requirements and with a view to consolidating the permanent career process.  

Referring to the problems, suggestions and comments set forth in this article, it should be noted 
that the above mentioned requirements are the base for the further elaboration of the officials' 
capacities and duties, development of the career concept, determination of the career levels and 
career system within the Lithuanian Customs. Therefore, in future it would be necessary (since the 
improvement of qualification must be an uninterrupted process during the whole period of service) to 
detail not once the officials' qualification requirements and to determine main priorities, taking into 
consideration the existing problems. 

The management and procedures of the Customs as of any other public service are regulated in 
every country by special rules, the standards of which are determined by the national constitution, 
legislation, Government resolutions, statute of service and other regulations. These rules differ from 
country to country. They depend on the history, traditions of the country, however, they have 
common features: 

they cover all management fields; 
they have to create favourable preconditions for the internal service administration and 

optimum motivation for officials' activities; 
they alter and improve constantly subject to the tasks to be solved by the state. 
In future, the Customs officials' qualification requirements as one of the career process 

management tools will need to be constantly improved referring to the experience of our country and 
other democratic countries. Today, all the afore mentioned works take place slowly due to the 
changes related to the Lithuania’s accession to the European Union and reorganisation of the 
Customs activities without being aware of the final results of the changes. However, the conceptual 
provisions are sufficiently steady and provide for the perspectives of strategic development.  

It should be noted that in future young experts, graduates of the Law University of Lithuania, 
Law and Customs activity and Customs administration studies programmes will be recruited to the 
service at the Lithuanian Customs. In this context, the qualification requirements of Customs 
officials would have to be supplemented to create favourable conditions for their integration into the 
practical activities of the national Customs offices, to contribute to the improvement of the service 
model. 


