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PAŽYMA
Nr.
Vilnius
Projekto rengėjas: Vidaus reikalų ministerija
Projekto tikslas: siekiant įgyvendinti Regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) naują
redakciją, kuri įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 1 d., patvirtinti Konkursų į regionų plėtros tarybų
administracijų direktorių pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Dabartinė situacija: Įstatyme regionų plėtros taryboms nustatytas viešųjų juridinių asmenų
statusas. Šių juridinių asmenų vadovais numatyti regionų plėtros tarybų administracijų direktoriai.
Vadovaujantis Įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, regiono plėtros tarybos administracijos direktorius į
pareigas priimamas konkurso, organizuojamo ir vykdomo Vyriausybės nustatyta tvarka, būdu. Tai
visiškai naujas reguliavimas, nes iki šiol tokios pareigos nebuvo įteisintos ir konkursai į šias
pareigas nebuvo organizuojami.
Projekto esmė: Apraše numatoma:
-

konkursą į administracijos direktoriaus pareigas organizuoja regiono plėtros tarybos kolegija,
kuri sudaro atrankos komisiją;

-

konkursas skelbiamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS)
Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir regiono plėtros tarybos interneto
svetainėje, taip pat numatoma galimybė informaciją apie konkursą skelbti ir kituose
informacijos šaltiniuose;

-

prašymų dalyvauti konkurse pateikimas organizuojamas per VATIS – pretendentų prašymai
priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo;

-

atrankos komisijos nario nu(-si)šalinimo atvejai;

-

pretendentų atrankos vykdymo tvarka bei terminai (pretendentų vertinimas atrankos komisijoje
turi įvykti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų priėmimo termino pabaigos. Per šį
laiką atrankos komisijos sekretorius turės būti įvertinęs pretendentų atitiktį kvalifikaciniams
reikalavimams, prireikus gauti patikslinančius dokumentus iš pretendentų, informavęs visus
pretendentus, ar jie kviečiami / nekviečiami dalyvauti atrankos komisijoje ir t.t.);

-

konkursą laimėjusio pretendento paskyrimo į pareigas tvarka ir terminai;
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-

sąlygos, kada konkursas laikomas neįvykusiu ir kita.

Kartu su Aprašu siūloma patvirtinti Pretendento į regiono plėtros tarybos administracijos
direktoriaus pareigas anketos pavyzdinę formą, kurioje turėtų būti nurodoma informacija apie
pretendento neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; apie
atleidimą iš valstybės tarnautojo pareigų už Valstybės tarnybos įstatyme nurodytus šiurkščius
pažeidimus; apie atleidimą arba pašalinimą iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar
pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo; apie narystę uždraustose organizacijose ir
pan.
Derinimas: Aprašo projektas svarstytas 2020 m. rugsėjo 22 d. tarpinstituciniame pasitarime ir
patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės ir Teisės grupės
pateiktas pastabas. Patikslintas projektas darbo tvarka suderintas su Lietuvos savivaldybių
asociacija.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytina projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Patarėja
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