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Valstybės tarnautojų registras ir
Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema

Valstybės tarnautojų registras (VATARAS) yra
valstybės registras.
Jo paskirtis:
 registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme nustatytus objektus,
 rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir
teikti duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms
ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės
informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir
fiziniams asmenims,
 atlikti kitus duomenų tvarkymo veiksmus.
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Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos
(VATIS) tikslas
 informacinių technologijų priemonėmis vykdyti
žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame
administravime, valstybės tarnybos valdymo
sprendimų planavimo,
 Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės
aktų įgyvendinimo kontrolės procedūras.
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Valstybės tarnybos
įstatymas
• 50 VTĮ str. kaupiami duomenys
Valstybės tarnautojų
registro nuostatai

• 11 – 15 p. – objektai ir detalizuoti kaupiami duomenys
• 10.2 ir 20.2 p. – valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis
registruoja bei už jų teisingumą atsako valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.
• 45 p Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje viešai skelbia šiuos Registro
duomenis:
• 45.1. suvestinius duomenis apie valstybės tarnautojų pareigas ir valstybės tarnautojų statusą
turinčius asmenis – jų skaičių ir pasiskirstymą pagal pareigybių grupes, kategorijas; valstybės
tarnautojų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, amžiaus vidurkį ir kitus požymius – Valstybės tarnybos
departamento direktoriaus nustatyta tvarka;
• 45.2. informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, valstybės tarnautojus ir
darbuotojus (nurodoma pareigų pavadinimas ir kas jas eina – vardas (vardai), pavardė (pavardės),
darbo telefono numeris).

•
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Valstybės tarnybos
valdymo informacinės
sistemos nuostatai
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Institucijos
ir įstaigos

VATARAS
ir
VATIS

Adresas, telefono ir fakso
numeris, el. pašto adresas ir
kt.

Socialinio draudimo duomenys
Išsilavinimas, kalbų žinojimas

Juridinio asmens kodas

Teisinis pavaldumas

Identifikaciniai duomenys
Dirbantieji

Pavadinimas
Įsteigimo data ir teisinis
pagrindas

Vardas, pavardė, lytis, gimimo data,
tautybė

Darbo užmokesčio duomenys
Mokymai ir stažuotės

Pareigybės

Skatinimai, nuobaudos ir kt.
Pareigybės pavadinimas
Pareigybės grupė, lygis ir
kategorija
Užimta ar laisva
Pareigybės aprašymas
Pareigybės finansavimo
šaltinis
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Valstybės tarnybos duomenų publikavimo istorija
2004

2006

2010

2013

2015
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• Pirmoji metinė ataskaita
• Duomenys apie pareigas užimančius tarnautojus – „Telefonų knyga“
• Pareigybių skaičiaus kitimas laike
• Duomenys apie konkursus į valstybės tarnautojo pareigas
• Atvirų duomenų portalas
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Atvirų duomenų portalas http://statistika.vtd.lt/

Aktualūs
duomenys

Rodikliai
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Duomenys
laikotarpiui

Dimensijos

Filtrai

Nuasmeninti
duomenys

Duomenys
datai
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Atvirų duomenų portalas http://statistika.vtd.lt/
Atrankos
Informacija apie
įrankį

Pareigybės
Dirbantieji
Įstaigos

w w w. v t d . l t

•
•
•
•

Atrankos
Pretendentai
Įdomioji statistika
Laisvos vietos

• Dirbančiojo pareigos
• Statistinis
dirbantysis

Laisva forma
• Rodikliai
• Dimensijos
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Vyriausiasis
specialistas
Moteris
vardu
Daiva

Teisininkas
Statistinis
valstybės
tarnautojas
Žino rusų ir
anglų
kalbas

Vilnietis
47 metų
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Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos nuasmeninti duomenys yra atviri visuomenei – lengvai prieinami ir
suprantami.
Informacija skelbiama visuomenei aiškia, priimtina forma ir turiniu,
pasinaudojant naujų technologijų teikiamomis galimybes;

Visuomenė turi galimybę aktyviai dalyvauti Vyriausybei ir visuomenei svarbių
klausimų sprendime;
Didinama viešojo valdymo institucijų atskaitomybė visuomenei, viešai
skelbiant visuomenei aktualią institucijų informaciją (laisvos/užimtos
pareigybės, valstybės tarnautojo/darbuotojo socialinis „portretas“);

Pakartotinis naudojimas ir platinimas: sudarytos sąlygos duomenis naudoti
pakartotinai, platinti ir sujungti su kitais duomenimis (angl. linked data).
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Dėkoju už dėmesį!
Klausimai?

2016

