Modernizuotas Valstybės tarnautojų registras pagerins teikiamos informacijos
kokybę
2009 m. rugsėjo 4 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
pasirašė trišalę projekto „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos modernizavimas ir plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal priemonę VP1-4.1-VRM-01-V
„Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“. Projekto tikslas – gerinti kokybišką valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų aprūpinimą informacija, reikalinga žmogiškųjų išteklių valdymui
valstybės tarnyboje. Projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie tiesiogiai naudojasi Valstybės tarnautojų registru ir
Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema bei tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis šiose sistemose.
Projekto metu planuojama sukurti žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje
duomenų analizės komponentę, kuri suteiks galimybę Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės
tarnybos valdymo informacinės sistemos analitikams efektyviai kurti analitines ataskaitas ir pateikti
informaciją žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimams priimti, o šių sistemų tvarkytojams stebėti
vizualizuotus duomenis įvairiais pjūviais ir formuoti veiklos ataskaitas. Taip pat planuojama sukurti
duomenų apsikeitimo tiesioginiu darbo režimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis komponentę, kuri sudarys galimybę automatizuotai tiesioginiai keistis duomenimis su
susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis. Norint neįpareigoti naudotojų įsigyti konkrečią
programinę įrangą, planuojama sukurti nuotolinio naudotojo sąsają, veikiančią su atvirojo kodo
programine įranga, nes šiuo metu naudotojas gali jungtis ir naudotis jomis tik su „Microsoft“
programine įranga. Modernizavus Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo
informacinę sistemą, sistemų naudotojams ir administratoriams bus organizuojami specialūs
mokymai, kurių metu planuojama apmokyti per 800 sistemų naudotojų.
Įgyvendinant projektą, bus siekiama šias informacines sistemas padaryti ergonomiškas,
patogias jas naudojantiems, supaprastinti duomenų įvedimo formas. Tikimasi, kad jose esantys
duomenys bus dažniau naudojami kasdienėje personalo specialistų, vadovų veikloje ir dėl to
pagerės duomenų kokybė. Modernizuotos sistemos įgalins naudoti daugiau analizės komponentų,
informaciją bus galima operatyviau atvaizduoti įvairiais pjūviais. Įgyvendinus projektą, sistemų
naudotojus ir galutinius vartotojus pasieks tikslesni duomenys. Kokybiškesnę informaciją apie
valstybės tarnautojus gaus visuomenė bei žiniasklaida.

