APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE 2016 METAIS VYKDYTĄ
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO IR SU JUO
SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ
INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE PRIEŽIŪRĄ
Valstybės tarnybos departamento (toliau – VTD) vykdomos Valstybės tarnybos įstatymo
(toliau – VTĮ) ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose (toliau – įstaigos) priežiūros pagrindiniai tikslai:
 užtikrinti tinkamą VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą praktikoje, kad
mažėtų minėtų teisės aktų pažeidimų;
 nustatyti teisės aktų pažeidimus ir juos pašalinti bei užtikrinti šių teisės aktų pažeidimų
prevenciją;
 teikti metodinę pagalbą šių teisės aktų taikymo klausimais;
 pasiekti, kad įstaigose būtų užtikrinta vientisa valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių
valdymo sistema.
Šios ataskaitos tikslas – įvertinti VTD vykdytos priežiūros 2014 – 2016 m. tendencijas ir
rezultatus.
Tendencijos
Patikrinimai įstaigose ir dalyvavimas pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų
komisijų darbe
VTD įstaigose atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus pagal gautus skundus
(pranešimus) dėl VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo. Patikrinimų metu įstaigos taip pat
konsultuojamos, joms patariama, kaip tinkamai praktikoje
Planiniai ir neplaniniai patikrinimai
įgyvendinti minėtus teisės aktus.
VTD 2016 m. atliko 25 patikrinimus, iš jų 12 planinių
14
14
14
patikrinimų
(8 įstaigose nustatyti procedūriniai pažeidimai,
13
12
12
12
viso nustatyti - 5 esminiai pažeidimai) ir 13 neplaninių
12
patikrinimų, reaguojant į asmenų prašymuose, skunduose,
10
pranešimuose, viešoje erdvėje pateiktą informaciją (4
2014 M .
2015 M .
2016 M .
įstaigose nustatyti procedūriniai pažeidimai, iš viso
nustatytas – 1 esminis pažeidimas). Įstaigos, kurioms buvo
nurodyta ištaisyti nustatytus pažeidimus, informavo VTD
Planiniai
Neplaniniai
apie pažeidimų ištaisymą.
2016 m. didžioji dalis nustatytų procedūrinių pažeidimų buvo susiję su konkursais į valstybės
tarnautojo pareigas bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu. 2016 m. lyginant su 2015
m., patikrinimų metu esminių pažeidimų įstaigose skaičius sumažėjo apie 7 proc.
Dalyvavimas konkursų komisijų
darbe stebėtojo teisėmis
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Nustatyta pažeidimų

VTD dalyvauja konkursų į valstybės tarnautojo
pareigas komisijų darbe stebėtojų teisėmis. 2014 m.
dalyvauta 13 kartų, nustatytas procedūrinis pažeidimas 1
vykdytame konkurse, 2015 m. dalyvauta – 21 kartą, o
2016 m. – 15 kartų, 2015 – 2016 m. konkursų procedūrų
pažeidimų nenustatyta. Tokiu būdu, periodu nuo 2014
metų, pažeidimų sumažėjo.
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VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo įstaigose stebėsena
Konkursų ir atrankų stebėsena
VTD stebi ir analizuoja įstaigų pateiktus duomenis Valstybės tarnybos valdymo informacinei
sistemai (toliau – VATIS) dėl įstaigose organizuojamų konkursų į valstybės tarnautojo pareigas.
2016 m. iš viso įstaigose buvo organizuojami 3023
konkursai į valstybės tarnautojo pareigas.
Lyginant 2016 m. su 2015 m. tuo pačiu periodu,
2016 m. įstaigos paskelbė – 462 ir neįvyko 146
konkursais daugiau nei 2015 m. 2016 m. neįvyko 22,4
proc. visų paskelbtų konkursų (2016-12-16 duomenys),
o 2015 m. – 20,7 proc. konkursų (2015-12-17
duomenys).
2016 m. 54,2 proc. (366) konkursų neįvyko, nes į
juos neužsiregistravo arba į juos neatvyko nė vienas
pretendentas. Minėtu periodu stebima tendencija, jog
pakankamai didelis skaičius konkursų neįvyksta dėl to, kad į konkursą užsiregistravę pretendentai į jį
neatvyksta bei dėl to, kad konkursas į pareigas priimančio asmens buvo atšauktas: 2015 m. – 162
atšaukti, į 98 neatvyko, 2016 m. – 143 atšaukti, į 177 - neatvyko.
VTD stebi ir analizuoja įstaigų pateiktus duomenis VATIS dėl įstaigose organizuojamų
atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas.
2016 m. iš viso įstaigose buvo paskelbtos 1173
atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas.
Lyginant 2016 m. su 2015 m., 2016 m. įstaigos
paskelbė 259 atrankomis daugiau, tačiau ir neįvyko 106
atrankomis daugiau nei 2015 m. 2016 m. neįvyko 37,3
proc. atrankų nuo visų paskelbtų (2016-12-16
duomenys), o 2015 m. – 36,3 proc. atrankų (2015-1217 duomenys). 2015 m. – 47 proc., o 2016 m. net 73,3
proc. atrankų neįvyko, nes į jas neužsiregistravo arba į
jas neatvyko nė vienas pretendentas.
Pareigybių aprašymų tikrinimas
Iš viso 2016 m. VTD patikrino 5274 valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (2016-12-20
duomenys). Iš jų 2016 m. grąžinta įstaigoms
patikslinti – 718 pareigybių aprašymų.
Lyginant 2014 m. – 2016 m. periodą, 2016 m.
VTD patikrino 1180 valstybės tarnautojų ir 296
pakaitinių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų
daugiau nei 2014 m.
Lyginant 2014 m. – 2016 m. periodą, 2016 m. buvo
grąžinta įstaigoms tikslinti 13,61 proc. visų valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymų, o 2014 m. – 17,85
proc. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog įstaigos
pateikia mažiau netikslių valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymų.
2016 m. valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymuose didžioji dalis klaidų buvo dėl neteisingai suformuluotų specialiųjų reikalavimų (2016 –
356, 2014 m. - 307), dėl neteisingai suformuluoto pareigybės pavadinimo (2016 m. – 129, 2014 m. -
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142), dėl neatitikimo nustatytai formai (2016 m. – 136, 2014 m. - 73). Įstaigoms ištaisius nustatytas
klaidas, patikslinti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai buvo patvirtinti.
Valstybės tarnautojų registro duomenų stebėsena
2016 m. VTD atliko duomenų apie įregistruotus dirbančius asmenis Valstybės tarnautojų
registre ir duomenų apie Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjus palyginimą 8 ministerijose ir 158 ministerijoms
pavaldžiose įstaigose. Duomenų nesutikimas nustatytas 3 įstaigose, kurios duomenis pataisė. Taip
pat, buvo atliktas 8 ministerijų teikiamų privalomai kaupti duomenų Valstybės tarnautojų registre
palyginimas su įstaigos turimais vidiniais teisės aktais ir dokumentais. Visose stebėtose įstaigose
buvo nustatyti duomenų neatitikimai. Ministerijose, kuriose buvo pašalinti ne visi nustatyti duomenų
neatitikimai, bus vykdoma stebėsena pakartotinai.
Metodinės konsultacijos
Atsižvelgdamas į valstybės tarnybos santykių aktualijas, VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų
pakeitimus, VTD organizuoja metodines konsultacijas, kurių metu konsultuoja įstaigų atstovus dėl
VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo. 2016 m. ir 2015 m. buvo suorganizuota po 13, 2014
m. - 12 metodinių konsultacijų, kuriose dalyvavo 2016 m. – 472, 2015 m. – 225 ir 2014 m. - 313
asmenų.
Per 2016 m. buvo organizuotos 4 praktinės (2014 m. – 3, 2015 m. – 7) konsultacijos VTD,
kurių metu Valstybės tarnautojų registro tvarkytojai buvo supažindinti su šio registro tvarkymo
programos funkcionalumu. Konsultacijose 2016 m. dalyvavo 70 asmenų.
Išvados
Apibendrinus analizuojamus duomenis, galima teigti, kad:
1. Periodu nuo 2015 m. iki 2016 m., patikrinimų metu esminių pažeidimų įstaigose skaičius
sumažėjo apie 7 proc. 2016 m. didžiąją dalį nustatytų procedūrinių pažeidimų sudarė pažeidimai,
susiję su konkursais į valstybės tarnautojų pareigas bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimu.
2. Periodu nuo 2014 m. iki 2016 m. nustatytų pažeidimų, dalyvaujant pretendentų į valstybės
tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe, sumažėjo.
3. 2016 m. iš viso įstaigose buvo organizuojami 3023 konkursai į valstybės tarnautojo
pareigas. Periodu nuo 2015 m. iki 2016 m., stebimas paskelbtų ir neįvykusių konkursų į valstybės
tarnautojo pareigas skaičiaus įstaigose didėjimas: 2016 m. paskelbta - 462 ir neįvyko 146 konkursais
daugiau nei 2015 m. 2016 m. 54,2 proc. (366) konkursų neįvyko, nes į juos neužsiregistravo arba į
juos neatvyko nė vienas pretendentas.
4. 2016 m. VTD patikrino 5274 valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų. Lyginant 2014 m.
– 2016 m. periodą, 2016 m. VTD patikrino - 1476 valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų daugiau
nei 2014 m. bei 2016 m. buvo pateikta apie 4 proc. mažiau netikslių pareigybių aprašymų, tačiau vis
dar daug pateikiama pareigybių aprašymų, kuriuose neteisingai nustatyti specialieji reikalavimai
(2014 m. – 307, 2016 m. – 356).
5. 2016 m. visose stebėtose įstaigose buvo nustatyta, kad Valstybės tarnautojų registre
pateikti neišsamūs arba netikslūs privalomi kaupti duomenys.
6. 2016 m. buvo organizuotos 13 teminių metodinių konsultacijų – diskusijų, kurių
reikalingumą patvirtina asmenų gausus dalyvavimas (iš viso 472 asmenys iš įvairių įstaigų).
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