PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 27V-46
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
SVARBIAUSI DARBAI (VEIKSMAI) ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VEIKLOS PRIORITETUS, VYKDANT
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO MISIJAS (PRIORITETUS)
VPNĮP
Kodas
IX
9.1.

Vidaus reikalų ministro strateginiai darbai įgyvendinant VPNĮP
Įgyvendinimo darbai /
Vertinimo kriterijai ir jų
Strateginis darbas
Data
1
Veiksmai / Poveiksmiai
reikšmės2
Antrasis vidaus reikalų ministro prioritetas – „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS“
Prioriteto koordinatorius – Valstybės tarnybos politikos grupė
Valstybės tarnybos pertvarka
1. Dalyvauti Valstybės tarnybos Per nustatytą terminą, data
2022 m. I–IV ketv.
pertvarkos
koncepcijos
įgyvendinime,
siekiant
žmogiškųjų išteklių valdymo
valstybės
tarnyboje
supaprastinimo, padaryti jį
lankstesnį ir motyvuotą
2. Dalyvauti Valstybės tarnybos Per nustatytą terminą, data
2022 m. I–IV ketv.
valdymo kompetencijų centro
Valstybės tarnybos
departamento pagrindu steigime

Vykdytojas (jai)3

TSS, VAPS

TSS, AdmS

Šiame stulpelyje nurodomi svarbiausi veiksmai
Nurodomi tik svarbiausių strateginio darbo įgyvendinimo darbų (veiksmų, poveiksmių) kriterijai. Jei darbo (veiksmo, poveiksmio) vertinimo stebėsenai kriterijaus nereikia, šio
stulpelio eilutės pildyti nereikia. Kriterijai parenkami tik svarbiausiems darbams (veiksmams ar poveiksmiams), kurie padės įvertinti jų pasiekimo lygį.
Nurodomi tik svarbiausių veiksmų ir poveiksmių kriterijai
3 Nurodomas įstaigos padalinio pavadinimo trumpinys (abreviatūra). Abreviatūrų sąrašas pateikiamas plano paskutiniame skyriuje.
1
2

II SKYRIUS4
VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRYČIŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS
01-002 „VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMAS“
ĮGYVENDINIMAS
SVP Kodas
01-002-11
01-002-1101
01-002-1101-01 (TP)

Asignavimai,
Darbai / Veiksmai /
Vertinimo kriterijai ir jų
Vykdytojas (Įgyvendinimo data
tūkst. eurų5
Poveiksmiai6
reikšmės7
jai)8
VEIKLOS TIKSLAS – „ĮGYVENDINTI VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIĄ SKAIDRIĄ IR KONKURENCINGĄ
VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO POLITIKĄ“
UŽDAVINYS – „Užtikrinti žmogiškųjų išteklių valdymo pokyčių ir Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą“
Uždavinio koordinatorius / vykdytojas – VTPG
Tęstinė priemonė – Įgyvendinti
637
1.
Organizuoti
ir Organizuota metodinių
2022 m. I–IV ketv.
TSS, AS
valstybės politiką valstybės
dalyvauti
metodinėse konsultacijų, ne mažiau
tarnybos srityje
konsultacijose valstybės kaip, skaičius – 16
tarnybos klausimais
2. Atlikti valstybės ir
Parengta analitinė
2022 m. II ketv.
TSS
savivaldybių įstaigų
pažyma ir pateikti
pateiktų per VATIS
pasiūlymai, ne vėliau
duomenų apie valstybės kaip, data
tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo
įgyvendinimą už 2021
metus analizę, parengti
analitinę pažymą ir
pateikti pasiūlymus dėl
šio proceso
reglamentavimo
tobulinimo Lietuvos
Respublikos vidaus
Tikslas / uždavinys / priemonė

Skyrius pernumeruojamas, jei I SKYRIUS nepildomas ir lentelė ištrinama
Nurodomi n (einamųjų) metų asignavimai iš VRM SVP
6
Šiame stulpelyje nurodomi svarbiausi darbai, kurie gali būti smulkinami, esant reikalui, į veiksmus, poveiksmius
7
Nurodomi tik svarbiausių darbų (veiksmų, poveiksmių) kriterijai. Jei darbo (veiksmo, poveiksmio) vertinimo stebėsenai kriterijaus nereikia (pvz. parengti planą, suorganizuoti
renginį ir pan.), šio stulpelio eilutės pildyti nereikia. Kriterijai parenkami tik svarbiausiems darbams (veiksmams ar poveiksmiams), kurie padės įvertinti jų pasiekimo lygį.
8
Nurodomas įstaigos padalinio pavadinimo trumpinys (abreviatūra). Abreviatūrų sąrašas pateikiamas paskutiniame skyriuje.
4
5

SVP Kodas

Tikslas / uždavinys / priemonė

Asignavimai,
tūkst. eurų5

Darbai / Veiksmai /
Poveiksmiai6
reikalų ministerijai
(toliau – VRM)
3. Vykdyti teisės aktų
nuostatų
valstybės
tarnybos
srityje
įgyvendinimo
monitoringą
ir pateikti pasiūlymus
VRM dėl atitinkamų
procesų reglamentavimo
tobulinimo

4. Parengti
rekomendaciją dėl
valstybės tarnautojų
adaptacijos ir patalpinti
VTD interneto
svetainėje
5. Vykdyti teisminės
praktikos, susijusios su
tarnybiniais ginčais,
analizę ir parengti
apžvalgas

6. Atlikti 2022 m.
išnagrinėtų
Asmenų
skundų
ir prašymų
analizę ir pateikti VRM
pasiūlymus
dėl
centralizuotų konkursų

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės7

Įgyvendinimo data

Vykdytojas (jai)8

Parengta tarnybinės
veiklos vertinimo
proceso ataskaita ir
pasiūlymai per nustatytą
terminą, data
Parengta valstybės
tarnautojų pareigybių
aprašymo ir vertinimo
proceso ataskaita ir
pasiūlymai per nustatytą
terminą, data
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2022 m. III ketv.

TSS

2022 m. IV ketv.

TSS

2022 m. III ketv.

TSS

Parengta teisminės
praktikos apžvalga
pagal tarnybinių
nuobaudų rūšis per
nustatytą terminą, data
Parengta teisminės
praktikos, susijusios su
tarnybiniais santykiais,
apžvalga per nustatytą
terminą, data
Atlikta analizė ir
parengti pasiūlymai per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

2022 m. I ketv

TSS

2022 m. IV ketv.

TSS

2022 m. IV ketv.

TSS

SVP Kodas

Tikslas / uždavinys / priemonė

Asignavimai,
tūkst. eurų5

Darbai / Veiksmai /
Poveiksmiai6
reglamentavimo
ar
vidinių procesų, taip pat
valstybės
tarnybos
reglamentavimo
tobulinimo
7. Aktualizuoti
dažniausiai užduodamus
klausimus–atsakymus
dėl Valstybės tarnybos
įstatymo ir su juo
susijusių teisės aktų
taikymo VTD interneto
svetainėje
8. Tobulinti žmogiškųjų
išteklių valdymą ir
formuoti vienodą
žmogiškųjų išteklių
valdymo praktiką
valstybės tarnyboje
9. Plėtoti įstaigų vadovų
lyderystės stiprinimo
tinklaveiką, dalijantis
patirtimi ir gerąja
praktika
10. Dalyvauti Šiaurės Baltijos šalių valstybės
tarnautojų mobilumo ir
tinklaveikos programoje
viešojo administravimo
srityje
ir
sumokėti
Lietuvos
Respublikos
finansinį įnašą

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės7

Įgyvendinimo data

Vykdytojas (jai)8

Per nustatytą terminą,
data

2022 m. I–IV ketv.

TSS, VAPS, AS

Suorganizuoti valstybės
tarnybos žmogiškųjų
išteklių specialistų
tinklo susitikimai,
skaičius, ne mažiau kaip
–4
Suorganizuoti
tinklaveikos renginiai
per nustatytą terminą,
skaičius, ne mažiau kaip
–4
Per nustatytą terminą,
data

2022 m. I–IV ketv.

TSS, AdmS

2022 m. I–IV ketv.

TSS, AdmS

2022 m. I–IV ketv.

A. Rusteika,
AdmS

SVP Kodas
01-002-1101-02 (TP)

Tikslas / uždavinys / priemonė
Tęstinė priemonė – Vykdyti
centralizuotą atranką

Asignavimai,
Darbai / Veiksmai /
5
tūkst. eurų
Poveiksmiai6
1097
1. Vykdyti centralizuotai
organizuojamų konkursų
ir atrankų (toliau – CA)
stebėseną:
1. 1. atlikti pretendentų,
dalyvavusių 2022 m.
konkursuose į valstybės
tarnybą, apklausas,
išanalizuoti ir pateikti
informaciją apie
pretendentų atsiliepimus
dėl konkursų vykdymo
(„grįžtamojo ryšio“)
VTD svetainėje
1.2. parengti CA į
valstybės
tarnautojo
pareigas rodiklių už
2021 m. ataskaitą
2. Stiprinti informacijos
apie valstybės tarnybą
sklaidą,
gerinti
pretendentų pritraukimą
į valstybės tarnybą:
2.1. dalyvauti aukštųjų,
aukštesniųjų mokyklų
karjeros centrų, karjeros
dienų renginiuose
3. Tobulinti CA
vykdymą:
3.1. parengti ir pateikti
siūlymus Vidaus
reikalų ministrei dėl
administracinės naštos
įstaigoms ir
pretendentams

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės7

Įgyvendinimo data

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2022 m. IV ketv.

VAPS

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2022 m. II ketv.

VAPS

Dalyvauta renginiuose,
skaičius, ne mažiau kaip
–4

2022 m. I–IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2022 m. I ketv.

Vykdytojas (jai)8

AS, VAPS,
AdmS

AS, VAPS, TSS

SVP Kodas

Tikslas / uždavinys / priemonė

Asignavimai,
tūkst. eurų5

Darbai / Veiksmai /
Poveiksmiai6
mažinimo organizuojant
ir vykdant centralizuotus
konkursus
3.2. pagal poreikį teikti
pasiūlymus ir pastabas
VRM parengtiems teisės
aktų projektams ir (ar)
pasiūlymams dėl CA
tobulinimo
3.3. pagal kompetenciją
ir poreikį dalyvauti
VATARAS ir VATIS
tobulinimo veiklose,
siekiant užtikrinti VTD
pateiktų pasiūlytų
priemonių dėl
VATARAS ir VATIS
efektyvų ir tinkamą
įgyvendinimą
4. Didinti CA komisijos
narių profesionalumą:
4.1. organizuoti
mokymus (vidinius ir
išorinius)
dalyvaujantiems VTD
konkursų/atrankų
komisijų darbe pagal
2022 m. patvirtintame
VTD darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo plane
numatytas temas
4.2. organizuoti vidines
VTD darbuotojų
„intervizijas“

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės7

Įgyvendinimo data

Vykdytojas (jai)8

Per nustatytą terminą,
data

2022 m. I–IV ketv.

AS, VAPS, TSS

Per nustatytą terminą,
data

2022 m. I–IV ketv.

AS, VAPS, TSS

Organizuota mokymų
per nustatytą terminą,
skaičius, ne mažiau kaip
–6

2022 m. I–IV ketv.

AdmS, VAPS

Suorganizuotos
intervizijos, skaičius, ne
mažiau kaip – 12

2022 m. I–IV ketv.

VAPS

SVP Kodas

Tikslas / uždavinys / priemonė

Asignavimai,
tūkst. eurų5

Darbai / Veiksmai /
Vertinimo kriterijai ir jų
6
Poveiksmiai
reikšmės7
5. Dalyvauti Europos Dalyvauta renginiuose,
personalo
atrankos skaičius, ne mažiau kaip
agentūros (angl. EPSO) – 2
tinklo organizuojamose
renginiuose

Įgyvendinimo data
2022 m. I–IV ketv.

Vykdytojas (jai)8
VAPS, TSS

III SKYRIUS
KITI ĮSTAIGOS 2022 METŲ SVARBIAUSI (PRIORITETINAI) DARBAI IR PRIEMONĖS

Eil. Nr.
1.

Pagrindiniai darbai

Vykdyti projekto „Žmogiškųjų
išteklių valdymo modernizavimas
valstybės tarnyboje“ veiklas11

Pilnas įstaigos padalinio pavadinimas
Veiksmai / Poveiksmiai
Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės9

1. Sukurti valstybės tarnautojų
atrankos instrumentus ir jų
metodikas
2. Inicijuoti sukurtų atrankos
instrumentų (metodų) taikymo
mokymuose viešųjų pirkimų
procedūras ir įvykdyti mokymus

Nurodomi tik svarbiausių veiksmų ir poveiksmių kriterijai
Nurodomas įstaigos padalinio pavadinimo trumpinys (abreviatūra)
11
Projektas finansuojamas ES lėšomis
9

10

Sukurti atrankos instrumentai ir
jų metodikos, ne mažiau kaip,
skaičius – 7
Apmokyta dalyvių, ne mažiau
kaip, skaičius – 80

Data

Vykdytojas (-jai)10

2022 m. II ketv.

VAPS –
A. Kazlauskas

2022 m. III ketv.

VAPS –
A. Kazlauskas

IV SKYRIUS
METINIAME VEIKLOS PLANE NAUDOJAMI TRUMPINIAI (ABREVIATŪROS)12
SVP (VRM SVP) – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginis veiklos planas
VPNĮP – Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas
TP – Tęstinė priemonė
Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpiniai
VTPG – Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos politikos grupė
Įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos trumpiniai
IRD prie VRM – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
VTD prie VRM, VTD – Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
VATIS – Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema
VATARAS – Valstybės tarnautojų registras
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos trumpiniai
TSS – VTD prie VRM Tarnybos sąlygų skyrius
AS – VTD prie VRM Atrankų skyrius
VAPS – VTD prie VRM Vadovų atrankos ir planavimo skyrius
AdmS – VTD prie VRM Administravimo skyrius
___________________________

12

Įstaigos pagal poreikį ištrina nenaudojamas arba įrašo papildomas abreviatūras.

