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2015 m. sausio 28 d. Nr. 27V- 13
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 4 dalies
1 punktu, Valstybės tarnybos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1323 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso ir pavadinimo pakeitimo, Valstybės tarnybos
departamento nuostatų, Personalo valdymo komisijos sudėties ir Personalo valdymo komisijos
nuostatų patvirtinimo“, 8.3 ir 11.1 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose
priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento direktoriaus
2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 27V-16 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir
su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 6.1, 14, 17, 18 ir 21 punktais:
1. T v i r t i n u Valstybės tarnybos departamento Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo
susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2015 m. I pusmečio priežiūros planą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Valstybės tarnybos departamento Registro ir informacinių sistemų skyrių parengti
apibendrintą informaciją apie atliktą stebėseną 2015 m. I pusmetį ne vėliau kaip iki
2015 m. liepos 10 d.
2.2. Valstybės tarnybos departamento vyriausiąjį patarėją Aleksą Kvietkų parengti
apibendrintą informaciją apie atliktą stebėseną 2015 m. I pusmetį dėl pareigybių aprašymų atitikties
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ nustatytiems reikalavimams ne vėliau
kaip iki 2015 m. liepos 10 d.
2.3. Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyrių parengti apibendrintą informaciją apie
atliktą stebėseną 2015 m. I pusmetį ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 10 d.
2.4. Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrių pagal turimą ir gautą šio įsakymo 2.1, 2.2 ir
2.3 papunkčiuose nurodytą informaciją pateikti bendrą informaciją apie Valstybės tarnybos
departamento 2015 m. I pusmetį vykdytą priežiūrą ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 27 d.
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1. Patikrinimai
1.1. Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) nuostatų, reglamentuojančių valstybės 1. Gyventojų registro tarnyba.
tarnautojų priėmimą ir atleidimą įgyvendinimas:
2. Tauragės apskrities vyriausiasis
- VTĮ 11, 13 ir 14 straipsnių nuostatų įgyvendinimo patikrinimas;
policijos komisariatas.
- Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu 3. Alytaus rajono apylinkės teismas.
Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas 4. Vilniaus visuomenės sveikatos
organizavimo tvarkos aprašas), procedūrų įgyvendinimo patikrinimas;
centras.
- Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. 5. Telšių apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas.
nutarimu Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos į pakaitinio
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas), procedūrų 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas.
įgyvendinimo patikrinimas;
-

Tarnybos sąlygų
skyrius
Teisinio
atstovavimo ir
stebėsenos skyrius

VTĮ 44 straipsnio nuostatų įgyvendinimo patikrinimas.

1.2. VTĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, įgyvendinimas:

Žmogiškųjų
išteklių plėtros
skyrius
Teisinio

-

VTĮ 22 ir 22¹ straipsnių nuostatų įgyvendinimo patikrinimas;

-

Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės
tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo kriterijų“, procedūrų įgyvendinimo patikrinimas.

atstovavimo ir
stebėsenos skyrius

2. Stebėsena
2.1. Valstybės tarnautojų registro (toliau – Registras) duomenų lyginimas su Lietuvos 291 įstaiga:
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio
- 6 įstaigos, atskaitingos Lietuvos
draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis tose įstaigose, kuriose nėra esminių
Respublikos Seimui;
apskaitos skirtumų ir kurios gali būti lyginamos automatiškai.
- 14 ministerijų;
- Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarija;
2.2. Registro tvarkymo įstaigų vadovų informavimas apie nesutapimus, o esant
- Valstybinė kainų ir energetikos
pakartotiniams pažeidimams – nuobaudų Registro tvarkytojams inicijavimas.
kontrolės komisija;
- Valstybinė energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos;
- Nacionalinė teismų
administracija;
- Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija;
- 38 įstaigos, atskaitingos
Vyriausybei;
- 53 įstaigos, pavaldžios Aplinkos
ministerijai;
- 20 įstaigų, pavaldžių Finansų
ministerijai;
- 5 įstaigos, pavaldžios Krašto
apsaugos ministerijai;
- 7 įstaigos, pavaldžios Kultūros
ministerijai,
- 31 įstaiga, pavaldi Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai;
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8 įstaigos, pavaldžios Susisiekimo
ministerijai;
- 22 įstaigos, pavaldžios Sveikatos
apsaugos ministerijai;
- 3 įstaigos, pavaldžios Švietimo ir
mokslo ministerijai;
- 11 įstaigų, pavaldžių Teisingumo
ministerijai;
- 6 įstaigos, pavaldžios Ūkio
ministerijai;
- 56 įstaigos, pavaldžios Vidaus
reikalų ministerijai;
- 6 įstaigos, pavaldžios Žemės ūkio
ministerijai.
2.3. Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Pasirinktinai, pagal Registro duomenis.
Registro ir
Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos
informacinių
valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės
sistemų skyrius
tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“, reglamentuojančių informacijos apie
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, pateikimo
Registrui pilnumą, patikrinimas.
-

2.4. Valstybės tarnautojo pažymėjimų, Vyriausybės nario ir valstybės pareigūno Pasirinktinai, pagal Valstybės tarnybos Registro ir
pažymėjimų išrašymo ir juose įrašytų sertifikatų atnaujinimo kontrolė.
valdymo
informacinės
sistemos informacinių
duomenis.
sistemų skyrius
2.5. Valstybės tarnautojų pareigybių, į kurias valstybės ar savivaldybės institucijos ar
įstaigos (toliau – įstaigos) Valstybės tarnybos departamentui Valstybės tarnybos
valdymo informacinėje sistemoje pateikė prašymą paskelbti konkursą ar pakaitinio
valstybės tarnautojo atranką, pareigybių aprašymų atitikties Valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“, nustatytiems
reikalavimams vertinimas.

Įstaigos, pateikusios prašymus skelbti
konkursus į valstybės tarnautojo pareigas
ar pakaitinio valstybės tarnautojo
atrankas.

Valstybės tarnybos
departamento
vyriausiasis
patarėjas Aleksas
Kvietkus
Žmogiškųjų
išteklių plėtros
skyrius

2.6. Įstaigų Valstybės tarnybos departamentui Valstybės tarnybos valdymo Įstaigos, pateikusios prašymus skelbti Atrankų skyriaus
informacinėje sistemoje pateiktų prašymų paskelbti konkursą ar pakaitinio valstybės konkursus į valstybės tarnautojo pareigas vyriausiosios
tarnautojo atranką stebėsenos vykdymas bei konkursų ir atrankų skelbimų talpinimas ar pakaitinio valstybės tarnautojo specialistės
Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

atrankas.

Diana Černiavska
Eglė Karlonaitė
Registro ir
informacinių
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3. Dalyvavimas pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose stebėtojų
teisėmis
3.1. Konkursų stebėjimas:
Pasirinktinai pagal Valstybės tarnybos Tarnybos sąlygų
- Dalyvavimas pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų departamento
interneto
svetainėje skyrius
darbe stebėtojo teisėmis;
skelbiamus skelbimus dėl konkursų į
- Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo valstybės tarnautojų pareigas.
procedūrų, organizuojant ir vykdant konkursus, įgyvendinimo patikrinimas.
Pasirinktinai pagal Valstybės tarnybos
3.2. Atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas stebėjimas:
departamento
interneto
svetainėje
- Dalyvavimas pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose stebėtojo teisėmis;
skelbiamus skelbimus dėl atrankos į
- Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas.
aprašo procedūrų, organizuojant ir vykdant atrankas, įgyvendinimo
patikrinimas.
4. Metodinės konsultacijos/diskusijos
4.1. VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimai.

Alytaus apskrityje esančios įstaigos (1);

Tauragės apskrityje esančios įstaigos (1);
4.2. Įstaigų pateikti klausimai, susiję su VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų praktiniu
Telšių apskrityje esančios įstaigos (1)
įgyvendinimu.
Vilniaus apskrityje esančios įstaigos (4).

Tarnybos sąlygų
skyrius
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