VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO IR
SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO
2018 M. II PUSMEČIO PRIEŽIŪROS PLANO PATVIRTINIMO
2018 m. birželio 15 d. Nr. 27V-93
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 ir įstaigose
priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento direktoriaus
2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 27V-23 „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,
t v i r t i n u Valstybės tarnybos departamento Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2018 m. II pusmečio priežiūros planą
(pridedama).

Direktoriaus pavaduotojas

Osvaldas Šarmavičius

PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento
direktoriaus 2018 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 27V-93
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO IR SU JUO
SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO 2018 M. II PUSMEČIO PRIEŽIŪROS PLANAS

Priežiūros dalykas

Priežiūros objektas

Skyriai,
atliekantys
priežiūrą

1. Patikrinimai
1.1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) ir su juo susijusių
teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų priėmimą, atleidimą,
darbo užmokestį, valstybės tarnautojų atsakomybę, valstybės tarnautojų socialines
ir kitas garantijas, įgyvendinimas.

1. Utenos
rajono
savivaldybės
administracija;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Karinių ir joms prilygintų
struktūrų skyrius;
3. Lietuvos kariuomenės Finansų ir
apskaitos departamentas;
4. Šiaulių
rajono
savivaldybės
administracija;
5. Mokestinių ginčų komisija prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
6. Valstybinė kultūros paveldo komisija;
7. Lietuvos Respublikos Vyriausioji
rinkimų komisija;
8. Lietuvos kultūros taryba.

Atrankų skyrius
Tarnybos sąlygų
skyrius
Teisinio
atstovavimo ir
stebėsenos skyrius
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2. Stebėsena
2.1. Valstybės tarnautojų registro (toliau – Registras) duomenų lyginimas su Lietuvos Pasirinktinai, pagal Registro duomenis
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio
draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis tose įstaigose, kuriose nėra esminių
apskaitos skirtumų ir kurios gali būti lyginamos automatiškai.

Registro ir
informacinių
sistemų skyrius

2.2. Registro tvarkymo įstaigų vadovų informavimas apie nesutapimus, o esant
pakartotiniams pažeidimams – nuobaudų Registro tvarkytojams inicijavimas.
2.3. Registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) Visos įstaigos
privalomų kaupti (teikti) darbo užmokesčio, pareigybių, asmens, komandiruočių ir su
jais susijusių duomenų pilnumo stebėsena valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose (toliau – įstaigos).

Registro ir
informacinių
sistemų skyrius

2.4. VTĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės 10 savivaldybių administracijų
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, kaitumą ir mokymą, įgyvendinimo stebėsena
įstaigose pagal jų pateiktus duomenis Registre ir VATIS.

Tarnybos sąlygų
skyrius

2.5. Valstybės tarnautojų pareigybių, į kurias įstaigos Valstybės tarnybos
departamentui VATIS pateikė prašymą paskelbti konkursą ar pakaitinio valstybės
tarnautojo atranką, pareigybių aprašymų atitikties Valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymo ir vertinimo metodikoje nustatytiems reikalavimams vertinimas.

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

2.6. Įstaigų Valstybės tarnybos departamentui VATIS pateiktų prašymų paskelbti Įstaigos, pateikusios prašymus skelbti Atrankų skyrius
konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką stebėsenos vykdymas.
konkursus į valstybės tarnautojo pareigas
ar pakaitinio valstybės tarnautojo
atrankas.
2.7. Įstaigose taikytos tarnybinės ir materialinės atsakomybės dėl neteisėtai atleistų Įstaigos neteisėtai atleidusios valstybės Tarnybos sąlygų
valstybės tarnautojų stebėsenos vykdymas.
tarnautojus
(remiantis
Lietuvos skyrius
Respublikos teismų sprendimais)
Teisinio
atstovavimo ir
stebėsenos skyrius
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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:
- Dalyvavimas pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų
darbe stebėtojo teisėmis;
- Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo
procedūrų, organizuojant ir vykdant konkursus, įgyvendinimo patikrinimas.
3.2. Atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas stebėjimas:
- Dalyvavimas pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose stebėtojo teisėmis;
- Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašo procedūrų, organizuojant ir vykdant atrankas, įgyvendinimo
patikrinimas.

Pasirinktinai pagal Valstybės tarnybos Atrankų skyrius
departamento
interneto
svetainėje
skelbiamus skelbimus dėl konkursų į
valstybės tarnautojų pareigas.

Pasirinktinai pagal Valstybės tarnybos
departamento
interneto
svetainėje
skelbiamus skelbimus dėl atrankos į
pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas.

4. Metodinės konsultacijos/diskusijos
4.1. Valstybės tarnybos santykių aktualijos, VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų
įgyvendinimas, teisės aktų pakeitimai.
4.2. Įstaigų pateikti klausimai, susiję su VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų praktiniu
įgyvendinimu.

7 metodinės konsultacijos/diskusijos**.

Tarnybos sąlygų
skyrius
Atrankų skyrius
Registro
ir
informacinių
sistemų skyrius
Teisinio
atstovavimo
ir
stebėsenos skyrius

* visų metodinių konsultacijų/diskusijų metu atvykę dalyviai registruojami pasirašytinai dalyvių sąraše (nurodant vardą, pavardę, pareigas, įstaigą), kuris pateikiamas TASS.
**ne mažiau kaip 2 metodinės konsultacijos bus suorganizuotos skirtingose Lietuvos apskrityse, išskyrus Vilniaus, atsižvelgiant į stebėsenos metu nustatytus teisės aktų pažeidimus,
identifikuotas teisės aktų praktinio įgyvendinimo problemas, įstaigų pateikiamus klausimus.

