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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
2-170, 2015 m. III ketvirtį buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Juridiniame skyriuje ir vertinimui pasirinkta sritis – priėmimo
į valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į darbą pagal darbo sutartį organizavimas.
Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir
korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Ilgevičienė, kuriai pareigybės aprašymu,
patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos
direktorius) 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. P11-72, yra paskirta užtikrinti korupcijos
prevenciją Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje. Analizuotas laikotarpis nuo 2015-01-01
iki 2015-10-31.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta naudojant dokumentinį ir formalųjį metodus,
analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimus,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, kuriais darbe vadovaujasi
darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas. Buvo vertinama, ar pasirinktoje veiklos srityje
yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų.
Juridinio skyriaus vykdoma veikla organizuojant priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas
ir priėmimą į darbą pagal darbo sutartį atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, t. y.:
- pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, todėl galima teigti, kad Juridiniame skyriuje korupcijos pasireiškimo tikimybė
galimai egzistuoja. Išanalizavę teisės aktus, įvertinę atliekamus veiksmus ir priimamus
sprendimus, teikiame tokias išvadas.
Teisinis reglamentavimas.
Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimas.
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas.
Tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el. p. info@jurbarkas.lt

Priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas reglamentuoja:
1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kuris nustato pagrindinius valstybės
tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas
garantijas bei valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.
2. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl konkursų į
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kuris
reglamentuoja asmens bendrųjų gebėjimų tikrinimą, vadovavimo gebėjimų tikrinimą ir konkursų į
karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo priėmimo konkurso būdu į pareigas įstaigoje
organizavimo tvarką. Apraše reglamentuojama konkursų organizavimo tvarka: konkurso
paskelbimas, dokumentų priėmimas konkursą organizuojančioje įstaigoje, konkurso komisijos
sudarymas bei konkurso eiga.
Administracijos direktorius, kaip asmuo priimantis valstybės tarnautoją į pareigas,
užtikrina, kad į valstybės tarnautojo pareigas priimami asmenys atitiktų bendruosius reikalavimus
bei specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.
Atsižvelgiant į struktūrinių padalinių uždavinius ir funkcijas, prieš paskelbiant konkursą
parengiami valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, kuriuose įrašomi specialūs reikalavimai,
nurodyti Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąraše. Pareigybių lygiai ir kategorijos
nustatomi vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“, nustatytais
pareigybių vertinimo kriterijais.
Aprašo 25 punktas nustato, kad asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą
organizuojančiai įstaigai reikalingus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo
informacinę sistemą, o tai reiškia kad pretendentai tiesioginio kontakto su savivaldybės
specialistais neturi iki atrankos įstaigoje.
Konkursui vykdyti, vadovaujantis Aprašo 46 punktu, administracijos direktoriaus įsakymu
sudaroma komisija iš ne mažiau kaip 3 narių. Konkurso į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo
pareigas komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 4 punktą į seniūno
pareigas priimama tik konkurso būdu ir komisija sudaroma iš 7 narių. Ne mažiau kaip 3 ir ne
daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai.
Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas organizavimas.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą reglamentuoja:
1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
2. Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 „Dėl
konkursinių pareigybių valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės
ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė,
sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
Konkursui vykdyti pagal Tvarkos aprašo nuostatas administracijos direktoriaus įsakymu
sudaroma konkurso komisija. Tvarkos aprašo 17 punkte nustatyta, kad komisijos narių negali būti
mažiau kaip 3. Komisijos nariu būtinai skiriamas asmuo, kuriam pateikiami dokumentai, arba
personalo tarnybos vadovas. Vertinama pretendento profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės
savybės. Jeigu eiti pareigas būtini tam tikri įgūdžiai (pagal pareigybės aprašymo ar kito vietinio
(lokalinio) teisės akto nustatytus reikalavimus), vertinami šie įgūdžiai.
Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimai įforminami protokolu. Konkursą laimėjęs
pretendentas priimamas į pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Faktinės situacijos analizė
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje į pareigas buvo
priimti:
– 4 valstybės tarnautojai, organizuojant konkursą valstybės tarnautojo pareigoms užimti;
– 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, organizuojant konkursus pagal patvirtintą
konkursinių pareigybių sąrašą;
– 22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, be konkurso (teisės aktų nustatyta tvarka
konkursų skelbti nėra privaloma).
Patikrinus pateiktus dokumentus nustatyta:
1. Konkurso vykdymo ir pretendentų informavimo terminai nebuvo pažeisti, konkursų
paruošimas ir eiga atitiko Aprašo nuostatų reikalavimus.
2. Personalo tvarkymo funkcijų kontrolę užtikrina Juridinio skyriaus vedėjas.
3. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali
būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau skundų pateikta nebuvo.
4. Juridinio skyriaus darbuotojo, organizuojančio priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas
ir priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, veikla yra reglamentuota aukščiau nurodytais norminiais
aktais, Juridinio skyriaus nuostatais, Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės
aprašymu.
5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Juridinio skyriaus
valstybės tarnautojai ir darbuotojai teikia administracines paslaugas – konsultuoja asmenis savo
kompetencijos klausimais, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims. Sprendimai
priimami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, derinami su savivaldybės administracijos
padalinių specialistais, sprendimų priėmimas ir veiksmų atlikimas yra skaidrus, funkcionuoja
kontrolės sistema. Priimami sprendimai nėra galutiniai, teisės aktuose nustatyta apskundimo
tvarka.
6. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Juridinio skyriaus tarnautojai ir (ar) darbuotojai, teisės
aktų nepriima, o tik rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų
projektus ir teikia juos tvirtinti šioms institucijoms pagal kompetenciją.
7. Korupcijos pasireiškimo tikimybę Juridinio skyriaus veiklos srityse labiausiai gali
sąlygoti žmogiškasis faktorius (piktnaudžiavimo galimybė) ir vienasmeniškas sprendimų, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimas. Juridinio skyriaus veiklą
nagrinėtoje srityse pakankamai išsamiai ir aiškiai reglamentuoja sprendimų priėmimo ir veiksmų
atlikimo tvarka, aiškiai nustatyti sprendimų priėmimo kriterijai ir terminai, sprendimus priimantys
subjektai ir jų įgaliojimai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šiuo metu Juridiniame skyriuje
korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.
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