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Visuomenei nuo 2013-02-15 iki 2013-03-08 pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s nutarimo "DÄ—l Lietuvos
respublikos VyriausybÄ—s 2002m. birÅ¾elio 24 d. nutarimo Nr.966 "DÄ—l konkursÅ³ Ä¯ valstybÄ—s tarnautojo pareigas
organizavimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo" pakeitimo projektas.

RengÄ—jas, ValstybÄ—s valdymo departamenas, pateikdamas &scaron;Ä¯ projektÄ…, numato, kad taip padidÄ—s visuomenÄ
pasitikÄ—jimas atrankos sistema ir patrauklumas dalyvauti atrankoje Ä¯ valstybÄ—s tarnybÄ…. Ai&scaron;kinamajame
ra&scaron;te teigiama, kad sukÅ«rus dvipakopÄ™, i&scaron; dalies centralizuotÄ… valstybÄ—s tarnautojÅ³ atrankos sistemÄ…
Ä¯tvirtinus privalomÄ… valstybÄ—s tarnautojui privalomÅ³ bendrÅ³jÅ³ ir vadovavimo gebÄ—jimÅ³ patikrinimÄ…, bus uÅ¾tikrinta
didesnis atrankos Ä¯ valstybÄ—s tarnautojo pareigas skaidrumas ir objektyvumas. Taip bus uÅ¾kertamas kelias biÄ•iuliÅ³ ir
giminaiÄ•iÅ³ protegavimui (nepotizmui) bei politiniÅ³ partijÅ³ nariÅ³ protegavimui, taip pat kitoms korupcijos formoms.
Projekte numatoma, kad pretendentÅ³ Ä¯ valstybÄ—s tarnautojo pareigas bendrieji gebÄ—jimai centralizuotai bÅ«tÅ³ tikrinami
ValstybÄ—s tarnybos departamente pretendentams sprendÅ¾iant bendrÅ³jÅ³ gebÄ—jimÅ³ testÄ…, kurÄ¯ sudarys klausimai
bendriesiems mÄ…stymo gebÄ—jimams ir bendrosioms kompetencijoms patikrinti bei klausimai i&scaron; pagrindiniÅ³ teisÄ—s
aktÅ³. Pretendentams, siekiantiems uÅ¾imti vadovaujamÄ…sias valstybÄ—s tarnautojo pareigas, ValstybÄ—s tarnybos
departamente taip pat bÅ«tÅ³ vertinami vadovavimo gebÄ—jimai. O Ä¯staigose bÅ«tÅ³ pravedamas pokalbis, kurio metu bus
vertinamas pretendentÅ³ tinkamumas eiti valstybÄ—s tarnautojo pareigas. Konkurso Ä¯staigoje metu pretendentams gali
bÅ«ti pateikiama ir praktinÄ— uÅ¾duotis ra&scaron;tu ir (ar) Å¾odÅ¾iu, bei turi bÅ«ti uÅ¾tikrintas pokalbio metu pateikiamÅ³
klausimÅ³ ir praktinÄ—s uÅ¾duoties konfidencialumas.
Atkreiptinas dÄ—mesys, kad priÄ—mimo Ä¯ pareigas komisijos darbe stebÄ—tojo teisÄ—mis gali dalyvauti konkursÄ…
organizuojanÄ•ioje Ä¯staigoje veikianÄ•ios profesinÄ—s sÄ…jungos deleguotas atstovas, o jeigu Ä¯staigoje veikia kelios tokios
profesinÄ—s sÄ…jungos &ndash; &scaron;iÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ tarpusavio susitarimu deleguotas bendras atstovas.

Pra&scaron;ymÄ… stebÄ—tojo teisÄ—mis dalyvauti komisijos darbe profesinÄ— sÄ…junga turi pateikti per 10 kalendoriniÅ³ di
nuo konkurso paskelbimo &bdquo;ValstybÄ—s Å¾iniÅ³&ldquo; priede &bdquo;Informaciniai prane&scaron;imai&ldquo; dienos,
taip pat ir konkurso paskelbimo dienÄ… elektroniniu pa&scaron;tu konkursÄ… organizuojanÄ•iai Ä¯staigai. KonkursÄ…
organizuojanti Ä¯staiga apie konkurso laikÄ… ir vietÄ… prane&scaron;a profesinei sÄ…jungai elektroniniu pa&scaron;tu ne vÄ—
kaip prie&scaron; 5 darbo dienas iki konkurso.

Komisijos darbe stebÄ—tojo teisÄ—mis dalyvaujantys profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ atstovai komisijos sekretoriui prie&scaron; konkur
Ä¯staigoje privalo pateikti galiojantÄ¯ asmens dokumentÄ…, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, Ä¯galiojimÄ… dalyvauti
komisijos darbe stebÄ—tojo teisÄ—mis ir pasira&scaron;yti pasiÅ¾adÄ—jimÄ… neatskleisti asmens duomenÅ³ paslapties ir per
konkursÄ… gautos informacijos, kuris pridedamas prie konkurso protokolo.

Komisijos darbe stebÄ—tojo teisÄ—mis dalyvaujantys profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ atstovai turi teisÄ™ stebÄ—ti konkurso Ä¯staigoje
Jiems draudÅ¾iama konkurso metu daryti garso ar vaizdo Ä¯ra&scaron;us, naudoti kitas technines priemones. &Scaron;ias
technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ atstovai komisijos pirmininko
sprendimu gali bÅ«ti pa&scaron;alinti i&scaron; konkurso ir apie tai paÅ¾ymima protokole.
UÅ¾ &scaron;io teisÄ—s akto parengimÄ… tiesiogiai atsakingi:
Adrianas MeÄ•kovskis, 271 8234, adrianas.meckovskis@vrm.lt
Liudas BuÄ•inskas, 271 8735, liudas.bucinskas@vrm.lt
Pateikiame nuorodÄ… Ä¯ teisÄ—s akto projektÄ… ir susijusius dokumentus

http://senas.tarnautojai.lt
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