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Valstybës tarnautojø veiklos teisinio reglamentavimo etinis aspektas nëra sulaukæs tyrinëtojø dëmesio. Straipsnio tikslas – paþvelgti á teisinius valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèius aktus ið vieðojo administravimo
etikos perspektyvos.
Remiantis Vakarø vieðojo administravimo etikos tyrinëtojø patirtimi pirmiausia bandoma paþvelgti, kokius etinius aspektus pabrëþia pagrindinis ðalies ástatymas. Bandoma apþvelgti kai kurias bendrøjø ir specifiniø ástatymø
raidos tendencijas ir jas ávertinti platesniame vieðojo administravimo kontekste.
Straipsnyje pabrëþiama, kad akivaizdþiausiø didëjanèio dëmesio vieðojo administravimo etikai pokyèiø aptinkama valstybës tarnybos ástatymo redakcijose, èia ne tik pleèiamos valstybës tarnautojø teisës, bandoma rasti pusiausvyrà tarp teisiø ir pareigø, bet ir didinama asmeninë atsakomybë, nustatomi aðtuoni valstybës tarnybos etikos
principai. Nepaisant kai kuriø ástatymø trûkumø, jie gali bûti vertinami kaip liudijimas, kad vieðojo administravimo
etikai skiriama daugiau dëmesio.
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atsakomybë, valstybës tarnybos vertybës.
Keywords: public servants’ activity, ethics of public administration, rights, duties and responsibility of public
servants, values of public servants.
Lietuvos valstybës tarnyba, kaip ir jos analogai
Rytø ir Vidurio Europos ðalyse, yra gana nauja teisës
reguliavimo sritis. Valstybës tarnautojø veiklos teisinis reglamentavimas nëra tik teisës mokslo objektas.
Jis gali bûti tiriamas ir ið kitø mokslø perspektyvos
(istorijos, etikos, vadybos ir kt. ).
Lietuvos teisës specialistai gilinasi á konkreèius
valstybës tarnybos reglamentavimo aspektus, taèiau
etinë perspektyva nëra sulaukusi reikiamo tyrinëtojø
dëmesio. Tyrimo objektas – valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojantys ástatymai. Ðio straipsnio tikslas
– pabandyti ávertinti su valstybës tarnautojø veikla susijusius ástatymus ið vieðojo administravimo etikos
perspektyvos. Ðiame straipsnyje siekiama dviejø tikslø: palyginti tam tikrus veiklos reglamentavimo aspektus, iðskirti teisinio reglamentavimo tendencijas
ir jas ávertinti platesniame vieðojo administravimo plëtojimosi kontekste. Taikomi tyrimo metodai: lyginamoji ir kontentinë (turinio) analizë. Lyginamoji analizë leidþia apþvelgti valstybës tarnautojø veiklos reglamentavimo tendencijas teisëkûros raidos plotmëje
(istorinë perspektyva). Ástatymø turinio analizë padeda áþvelgti veiklos reglamentavimo laipsná ir pobûdá konkreèiose jø veiklos srityse. Straipsnyje bus pateikta trumpa istorinë valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèiø ástatymø apþvalga, bendrøjø ir spe-

cialiøjø valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèiø ástatymø analizë, padarytos apibendrinanèios iðvados.

Trumpa istorinë valstybës tarnautojø veiklà
reglamentuojanèiø ástatymø apþvalga
Ðiuolaikinë valstybës tarnyba Lietuvoje yra gana nauja profesinës veiklos sritis. Atkûrus nepriklausomybæ ir ëmus kurti demokratinës valstybës pamatus, susirûpinta ir valdininkø veiklos teisiniu reglamentavimu. Pirmas þingsnis ðia linkme buvo þengtas
1995 m. balandá iðleidus Lietuvos Respublikos valdininkø ástatymà, po kurio sekë keletas Vyriausybës nutarimø, susijusiø su jo ágyvendinimu. 1999 m. pasirodë du reikðmingi ástatymai, t. y. pataisyta antroji valstybës tarnybos ástatymo redakcija ir priimtas visai naujas vieðojo administravimo ástatymas. Pastarojo pasirodymas sietinas su 1992 m. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 straipsnio, skelbianèio, kad valdþios
ástaigos tarnauja þmonëms, ágyvendinimu [1]. Nuo
2002 m. liepos 1 d. ásigaliojo treèia valstybës tarnybos
ástatymo redakcija1 .
1
Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatyme yra numatyta, kad kai kurios
ástatymo nuostatos ásigalios kiek vëliau (pvz., 2003 m.) [2].
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Minëtieji valstybës tarnybos ir vieðojo administravimo ástatymai priskirtini prie bendro pobûdþio ástatymø, reglamentuojanèiø visø vieðojo administravimo sistemos tarnautojø veiklà. Tai lyg bendro pobûdþio universalios taisyklës, numatanèios tam tikras veiklos gaires. Ðalia jø veikia ir specialieji ástatymai, taikytini konkreèiø administravimo srièiø atstovams (pvz., mokesèiø inspektoriams, muitininkams, policininkams ir kt.).
Atskirà grupæ sudaro valstybës tarnautojø profesinæ veiklà etikos aspektu reglamentuojantys teisiniai
dokumentai – Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje, moterø
ir vyrø lygiø galimybiø ástatymai. Vakarø ðaliø vieðojo
administravimo etikos tyrinëtojai tokius ástatymus vadina etikos ástatymais. Ðiuos ástatymus priskirti bendrøjø ar specialiøjø ástatymø pogrupiams sudëtinga,
nes jie yra privalomi visiems vieðojo administravimo
sistemos tarnautojams, t. y. savo apimtimi yra bendro
pobûdþio, kita vertus, jie reglamentuoja specifinæ, t.
y. su etika susijusià tarnautojø veiklà, yra specifinio
turinio. Be to, Valstybës tarnybos ir Vieðojo administravimo ástatymai taip pat susijæ su kai kuriais etiniais
tarnautojø veiklos aspektais (numatyti principai, pareigos, teisës).
Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø
derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymas buvo priimtas 1997 m., antroji redakcija pasirodë 2000 m. vasará. 1998 m. pasirodæs Moterø ir vyrø lygiø galimybiø
ástatymas dar nespëjo iðgyventi esminiø pokyèiø.

se. Autorius teigia, kad JAV svarbiausiomis laikomos
tokios reþimo vertybës kaip laisvë, lygybë, nuosavybë
ir nacionalinis saugumas [5, p. 67–90].
Lietuvos Respublikos pagrindinis ástatymas, Konstitucija, neturi atskiro skyriaus, skirto valstybës valdymo gairëms apibrëþti, taèiau tai nëra iðimtinis atvejis Vakarø demokratiniø valstybiø konstitucionalizmo
praktikoje. Pagal savo atliekamo darbo svarbà valstybës tarnautojø veikla ne maþiau svarbi nei parlamentarø ar Vyriausybës atstovø, ypaè dël jø veiklos apimties ir mastø, kurie ðiandieniniame pasaulyje turi tendencijà nuolat plëstis.
Lietuvos Respublikos Konstitucija ne tik átvirtina pagrindiná valdþios ástaigø tarnavimo þmonëms
principà (5 str.), bet ir átvirtina visø asmenø lygybæ
ástatymui, teismui ir kitoms valdþios institucijoms, uþkirsdama kelià galimam ðaliðkumui lyties, rasës, tautybës, religijos, socialinës padëties ar kitu pagrindu
(29 str.), suteikia pilieèiams galimybæ kritikuoti valdþios ástaigø ar pareigûnø darbà, apskøsti jø priimamus sprendimus (33str.) [1]. Remiantis J. Rohro pozicija, galima teigti, kad Lietuvos Konstitucija ákûnija tarnavimo þmonëms ir lygybës vertybes, kurias praktikoje turi ágyvendinti valstybës tarnautojai.
Daugelio Vakarø demokratiniø valstybiø praktikoje valstybës tarnautojø veiklos pagrindus reglamentuoja valstybës tarnybos ástatymas (Civil Service Act).
Trys valstybës tarnybos ástatymo redakcijos Lietuvoje
leidþia apþvelgti ne tik valstybës tarnybà reglamentuojanèiø aktø, bet ir bendruosius ðalies teisëkûros ypatumus. Bene labiausiai á akis krentantis Valdininkø ir
vëlesnio valstybës tarnybos ástatymo redakcijø skirtumas yra ástatymo forma. Pirmame teisës akte dar nëra
pateikiami tikslûs tekste vartojamø terminø apibrëþimai, vëliau atsirado ir konkretûs ástatymai, reglamentuojantys ávairius ágyvendinimo aspektus (treèioji redakcija). Valdininkø ástatymà sudarë 4 skyriai (ið viso
40 str.), antrojoje redakcijoje buvo 13 skyriø (79 str.),
paskutinëje redakcijoje – 11 skyriø (51 str.).
Akivaizdu, kad tobulinant teisiná valstybës tarnautojø veiklos nustatymo pagrindà atsiþvelgiama á esamà praktikà, problemas, modernias vadybos tendencijas ir ástatymu bandoma reglamentuoti vis platesnes veiklos sritis. Valdininkø ástatymo 14 ir 15 straipsniai, numatæ pareigas ir teises, iðaugo á atskirà skyriø.
Tas pats pasakytina apie atsakomybës, karjeros, skatinimo, darbo uþmokesèio, mokymo, atleidimo ið pareigø bei valstybës tarnybos valdymo aspektus.
Analizuojant valstybës tarnybos ástatymà etiniu
aspektu iðskirtinio dëmesio reikalauja valstybës tarnybos principø, valstybës tarnautojø pareigø ir teisiø
santykio bei atsakomybës problemos.
Dar 1995 m. Valdininkø ástatymas nurodë vengti
keliø vieðojo administravimo etikos problemø, t. y. nepotizmo ir interesø konflikto. Ástatymo 10 str. drau-

Bendrøjø valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèiø ástatymø analizë
Daugelio valstybiø konstitucinëje praktikoje
(JAV, Britanijos ir kt.) valstybës tarnautojø veiklos pagrindas yra konstitucija ir joje átvirtinti pagrindiniai
valstybës tarnybos principai ar vertybës.
Vienas ið JAV vieðojo administravimo etikos tyrinëtojø R. Chapmanas teigia, kad konstitucijos svarbios dël trijø prieþasèiø: 1) jos nustato taisykles, pagal
kurias dirba administratoriai, 2) skelbia tai, ko tikimasi ið valstybës pareigûnø (pilieèiai þino, kaip turëtø
dirbti vykdomoji ir administracinë valdþios dalis. Ðis
vieðumas ir þinojimas svarbus demokratijai), 3) valstybës pareigûnai, daugiausia þinantys apie konkreèios
vyriausybës veiklà, patys kuria ir aiðkina konstitucijà.
Jie tai daro patardami ministrams ir siûlydami pataisas parlamentarams [3, p. 24].
Kitas pripaþintas vieðojo administravimo autoritetø J. Rohras pabrëþia, kad konstitucija suteikia valstybës tarnybos etikos pagrindà [4, p. 59]. Á etikà þiûrëdamas per teisës prizmæ J. Rohras iðryðkina reþimo
vertybes, kurios sudaro vieðojo administravimo etikos
pagrindà ir kartu sutampa su konstitucijoje skelbiamomis vertybëmis bei atsispindi ávairiuose ástatymuo-
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dþia dirbti asmenims, susijusiems giminystës ryðiais,
jei jø tarnyba susijusi su vieno ið jø pavaldumu kitam
arba kontrole. Taip pat draudþiama turëti kità darbo
vietà (iðskyrus kûrybinæ, pedagoginæ, gydytojo bei
veiklà mokslo ir studijø institucijose), atstovauti kitø
ðalies ir uþsienio valstybiø ámoniø, ástaigø ir organizacijø interesams ir vykti á uþsiená jø kvietimu, streikuoti, bûti personalinës ámonës savininku, ûkinës bendrijos tikruoju nariu ar komanditoriumi, ásigyti arba valdyti pagal ágaliojimà daugiau kaip 10 proc. vienos ámonës vertybiniø popieriø, naudotis ne tarnybos reikalams darbovietës turtu, naudoti darbo laikà ir tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslams, gauti
dovanas uþ tarnybà [6, 10 str.].
1999 m. redakcija pakartoja kai kuriuos valstybës tarnautojø veiklos draudimo aspektus (tai, kas susijæ su potencialiu interesø konfliktu), kai kuriø atsisako (naudotis ne tarnybos reikalams darbovietës turtu, naudoti darbo laikà ir tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslais, gauti dovanas uþ tarnybà), áveda naujø, t. y. draudþia bûti politiniø partijø ar organizacijø, profesiniø sàjungø ar susivienijimø nariais,
dalyvauti politinëje veikloje, eiti daugiau nei vienas
pareigas valstybës tarnyboje [7, 22 str.]. 2002 m. redakcijoje reikalavimas vengti politinës veiklos, streikuoti, priskiriamas prie politinio neutralumo sàvokos
[8, 3 str.].
Valdininkø ástatyme nëra atskirai iðskirti valstybës tarnybos principai. Tuo tarpu 1999 m. redakcijoje
nurodyti ástatymo virðenybës, lygiateisiðkumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principai [7, 3
str.]. Nors iðskirti tik 5 principai, juos detaliau apibrëþiant minimi ir neðaliðkumo, atvirumo, suprantamumo, vienodø galimybiø, darbuotojø vertinimo, remiantis objektyviais ir jø pranaðumus atskleidþianèiais kriterijais, principai. Ástatymo virðenybës principas draudþia valstybës tarnautojui atlikti veiksmus, nepriklausanèius jo tiesioginës kompetencijos srièiai. Svarbu,
kad visiems ðalies pilieèiams yra numatyta teisë stoti
valstybës tarnybon, neatsiþvelgiant á lytá ir kt. Karjeros principo ágyvendinimas praktikoje turëtø uþkirsti
kelià subjektyviems sprendimams ir asmeniðkumams.
1999 m. Vieðojo administravimo ástatyme numatyti 5 vieðojo administravimo principai: ástatymo virðenybës, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudþiavimo valdþia, tarnybinio bendradarbiavimo. Apibrëþiant iðvardytus principus minimi neðaliðkumas,
veiklos teisëtumas. Atskirai pabrëþiamas subsidiarumo principas, pagal kurá aukðtesnëms institucijoms neturi bûti priskiriamos funkcijos, kurias gali atlikti þemesnës institucijos ar kiti asmenys [9, 4 str.].
Nors valstybës tarnybos ir vieðojo administravimo ástatymai mini kiek kitokius veiklos principus, nëra jokio pagrindo teigti, kad skirtingø veiklos aspektø
iðryðkinimas gali sukelti papildomø problemø. Vals-

tybës tarnybos ástatymo minimi principai labiau orientuojasi á tuos aspektus, kurie yra detalizuoti ástatyme
(priëmimas á darbà, kilimas karjeros laiptais, darbo
pobûdis), tuo tarpu vieðojo administravimo aktas pabrëþia universalesnius, su valstybës tarnybos valdymu
susijusius principus (tarnybinis bendradarbiavimas,
subsidiarumo principas).
2002 m. Valstybës tarnybos ástatyme apibrëþiant
valstybës tarnautojø veiklos principus atsiranda etikos
sàvoka: 3 straipsnis skelbia pagrindinius valstybës tarnybos ir valstybës tarnautojø veiklos etikos principus
[8, 3 str.]. Seimo pirmininko A. Paulausko iniciatyva
2001 m. sudaryta darbo grupë valstybës tarnautojø ir
politikø etikos kodekso principams rengti iðskyrë 8
svarbius etinius principus. Jie buvo átraukti á naujàjá
Valstybës tarnybos ástatymà ir ávardyti kaip svarbiausi
etikos principai2. Ðalia jau minëtø 5 (ástatymø virðenybës, lygiateisiðkumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros) principø atsirado keli nauji, t. y. lojalumo ir atsakomybës uþ priimtus sprendimus. Lojalumo principas nëra detalizuojamas, todël sunku nustatyti, apie koká lojalumà kalbama (principams, politinei valdþiai, vadovybei ar kt.).
Vieðojo administravimo mokslo atstovai daþnai
vartoja terminà pagrindinës vieðojo administravimo vertybës. Tai iðreiðkiama skirtingomis sàvokomis: „core
values“, „key values“ arba „essential values“. Pagal
prasmæ paskutiniame Lietuvos Respublikos valstybës
tarnybos ástatyme numatyti 8 svarbiausi etikos principai: pagarba þmogui ir valstybei, teisingumas, nesavanaudiðkumas, padorumas, neðaliðkumas, atsakomybë,
vieðumas, pavyzdingumas atitinka vieðojo administravimo teoretikø ir praktikø pabrëþiamas valstybës tarnybos vertybes3.
Skirtingose valstybëse pagrindinës vieðojo administravimo vertybës ar principai kiek skiriasi. Tai ið dalies nulemia esamos socialinës normos, demokratiniai
principai ir profesinë etika [10, p. 2]. Didþiojoje Britanijoje valstybës tarnautojams ir politikams galioja
1995 m. lordo Nolano vadovaujamo visuomeninio gyvenimo standartø komiteto (Commitee on Standarts
in Public Life) suformuluoti septyni visuomeninio gyvenimo principai: nesavanaudiðkumas, integralumas,
objektyvumas, atskaitomybë, atvirumas, sàþiningumas
ir gero elgesio pavyzdþiai [11, p. 3].
JAV nuo 1989 m. galioja „Valdþios tarnautojø etiðko elgesio principai“ (Principles of ethical conduct for
governement officers and empoyees, ið viso 14), ku2
Valstybës tarnybos etikos principø, átvirtintø paskutinëje
valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje, pagrindu ðiuo metu rengiami du atskiri politikø ir valstybës tarnautojø etikos kodeksai.
3
Nuo 2002 liepos 1 d. ásigaliojo atskiru Vyriausybës nutarimu
patvirtintos Valstybës tarnautojø etikos taisyklës, kuriose bandoma detalizuoti aðtuonis svarbiausius valstybës tarnautojø veiklos
principus.

84

riuose pabrëþiamos tokios vertybës kaip lojalumas
Konstitucijai, ástatymams ir etiniams principams, tarnavimas visuomenës interesams, sàþiningumas, rezultatyvumas, neðaliðkumas, teisingumas, asmeninis integralumas, atsakomybë ir skaidrumas [12, p. 55].
Europos Sàjungoje vieðasis administravimas daugiau siejamas su administracinës teisës ágyvendinimu.
Tai, kas kitose valstybëse ávardijama kaip vieðojo administravimo etikos vertybës ir principai, ES traktuojama kaip administracinës teisës principai. Teigiama,
kad valstybës tarnybos principai kyla ið konstitucijos
ir administracinës teisës, todël valstybës tarnybos vertybës laikomos teisinëmis vertybëmis. Nors neatmetama galimybë, kad teisinës ir etinës vertybës gali sutapti, pabrëþiama, kad uþ teisiniø vertybiø paþeidimà
taikomos grieþtesnës bausmës. Tarp tokiø vertybiø yra:
patikimumas ir nuspëjamumas, atvirumas ir skaidrumas, atskaitomybë, efektyvumas ir rezultatyvumas [13,
p. 8]. Vakarø valstybëse atskirai kalbama apie vieðojo
administravimo vadybà, kurioje svarbiausia: vadovavimasis ástatymu, patikimumas, nuspëjamumas, atskaitomybë, skaidrumas, techninë ir vadybinë kompetencija, organizaciniai sugebëjimai ir pilieèiø dalyvavimas
[13, p. 5].
Svarbiausieji Lietuvos valstybës tarnybos etikos
principai apibrëþiami per kitas vertybes: vienodà elgesá su visais pilieèiais, nepiktnaudþiavimà savo galiomis
ir valdþia, vadovavimàsi visuomenës interesais, tinkamà naudojimàsi turima informacija, objektyvumà, atskaitomybæ visuomenei, veiklos atvirumà, tinkamà pareigø atlikimà, siekimà tobulëti, nepriekaiðtingà elgesá, tolerancijà. Vertinant naujai suformuluotus Lietuvos valstybës tarnybos etikos principus kitø valstybiø
vieðojo administravimo raidos tendencijø fone akivaizdu, kad bandoma remtis visuomenëje nusistovëjusiomis moralës normomis, orientuotis á naujosios visuomenës vadybos tendencijas, atsiþvelgti á strateginius ðalies siekius, tapti euroatlantiniø struktûrø nare.
Valstybës tarnybos ástatyme numatytos tarnautojø pareigos bei teisës patyrë ne tik kiekybinæ, bet ir
kokybinæ kaità. 1995 m. ástatyme numatyta 13 pareigø ir 3 teisës, 1999 m. redakcijoje pareigø skaièius padidëjo iki 17, teisiø – iki 15. Paskutinëje, 2002 m. redakcijoje, jø skaièius kiek sumaþëjo: minima 11 pareigø ir 9 teisës. Vien tik skaitmeninë pareigø ir teisiø
santykio iðraiðka leidþia teigti, kad pirmajame valdininkø ástatyme tarnautojams buvo priskirta daug pareigø ir suteiktos vos kelios teisës. Akivaizdþiai stokojama to, kà A.Vaiðvila ávardija kaip teisiø ir pareigø vienovæ [14, p. 308–311]. Vëlesnëse ðio teisinio akto redakcijose buvo bandoma nustatyti pareigø ir teisiø pusiausvyrà, pleèiant suteiktø teisiø sritá.
Svarbi yra nustatytøjø pareigø vardijimo seka.
1995 m. redakcijoje minimos trys pagrindinës pareigos: Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø

laikymasis, priskirtø funkcijø vykdymas, veikla, neperþengiant nustatytos kompetencijos ribø [6, 14 str.].
1999 m. ástatyme neminimas Konstitucijos ir ástatymø laikymasis, bet pabrëþiamas lojalumas valstybei ir
konstitucinei santvarkai, neðaliðkas tarnavimas þmonëms, þmogaus teisiø gynimas ir pagalba jas ágyvendinant [7, 20 str.]. Paskutinæ ástatymo redakcijà galima
vertinti kaip brandþiausià ir ðiuolaikiðkiausià, nes iðskiriamos demokratiniø valstybiø teorijoje ir praktikoje pabrëþiamos pagrindinës valstybës tarnautojø
veiklos gairës. 2002 m. ástatyme teigiama, kad valstybës tarnautojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos ir ástatymø, bûti lojalus Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei tvarkai, gerbti þmogaus teises
ir laisves, tarnauti visuomenës interesams [8, 15 str.].
Visuose trijuose ástatymuose reikalaujama laikytis tarnybinës etikos (nors dëmesys á ðià sritá atkreiptas tik pastaruoju metu), kelti kvalifikacijà, saugoti
valstybës ir tarnybos paslaptis, tinkamai naudotis tarnybine informacija, uþtikrinti veiklos vieðumà (skaidrumà). Kalbama apie pareigà tinkamai ir laiku atlikti
vadovø pavestas uþduotis ir nurodymus. Uþsienio tyrinëtojai tai ávardija reagavimo terminu (reactiveness).
Ástatymø apibrëþta pareiga reaguoti gali uþkirsti kelià
tarnautojø neveiklumui, trukdymui ágyvendinti numatytà politikà ar programà.
Þinodami, kad sprendimø priëmimas ir ágyvendinimas ne visuomet sutelkti vienose rankose, ástatymø leidëjai atkreipia dëmesá á tarnautojø priimamus
sprendimus. Teigiama, kad valstybës tarnautojai ne tik
turi priimti savo kompetencijai priklausanèius sprendimus, bet ir reikalauti, kad tie sprendimai bûtø tiksliai ir laiku ávykdyti. 1999 m. redakcijoje atsiranda prieraðas, kad priimdami sprendimus valstybës tarnautojai
turi vadovautis nuostata, jog visi asmenys yra lygûs.
1995 m. Valdininkø ástatyme visos iðvardytosios
pareigos yra pozityvios, t. y. numato, kokio elgesio tikimasi (nepriekaiðtingo ir kultûringo pareigø atlikimo, turto ir pajamø deklaravimo ir kt.). Vëlesnëse redakcijose atsiranda ir negatyviø pareigø, t. y. reikalaujama nesinaudoti valstybës ar savivaldybiø nuosavybe ne tarnybinei veiklai, nedalyvauti politinëje veikloje, nenaudoti tarnybos laiko ne tarnybos tikslams ir
kt. Pirmajame ástatyme nurodoma, kad valdininkai turi
deklaruoti savo turtà ir pajamas, vengti interesø konflikto, jei tai gali pakenkti valstybës valdymo tarnybos
prestiþui [6, 14 str.]. Vëlesnëse redakcijose, priëmus
atskirà interesø konfliktà draudþiantá ástatymà, ðie reikalavimai nebeminimi. Belieka apgailestauti, kad buvo atsisakyta ir minties apie pavienio pareigûno elgesio átakà valstybës tarnybos prestiþui.
Pirmajame Valdininkø ástatyme buvo numatytos
vos kelios tarnautojø teisës, sietinos su tiesioginiu pareigø atlikimu, t. y. atsisakyti vykdyti uþduotá ar pavedimà, jei tai prieðtarauja ástatymui, numatant, kad to-
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partijos ar organizacijos nariu (35–36 str.), o vëlesnës
ástatymo redakcijos gràþino ðias pilietines teises, pridurdamos tam tikrø apribojimø. Numatyta valstybës
tarnautojø, iðskyrus vadovus ir einanèius aukðtesnes
pareigas, teisë streikuoti [8, 16 str. 6 d.]. Visiems be
iðimèiø valstybës tarnautojams gràþinta teisë dalyvauti
visuomeniniø organizacijø, politiniø partijø ir organizacijø, profesiniø sàjungø veikloje, ne tarnybos metu leista dalyvauti politinëje veikloje. Atskirai reglamentuojama valstybës tarnautojø, kurie yra profesiniø sàjungø atstovai, teisë spræsti valstybës tarnautojø
vertinimo, pareigø paaukðtinimo, tarnybiniø nuobaudø skyrimo klausimus.
Be pareigø, ne maþiau svarbi yra ástatyme minima valstybës tarnautojø atsakomybës tema. 1995 m.
Valdininkø ástatymas labai abstrakèiai konstatuoja
drausminæ tarnautojø atsakomybæ [6, 19 str.]. Kitos
dvi redakcijos turi atskirus skirsnius, detalizuojanèius
valstybës tarnautojø nuobaudø ir paskatinimø sistemà. 1999 m. ástatyme skirsnis pradedamas nuo tarnybiniø nuobaudø dëstymo, materialinës atsakomybës
nustatymo ir baigiamas paskatinimø sistemos pristatymu. 2002 m. redakcijoje buvo pasirinkta atvirkðtinë
dëstymo seka, pradedant skatinimo ir apdovanojimo
tvarka, nustatant bendruosius tarnybiniø nuobaudø skyrimo kriterijus ir materialinës þalos atlyginimo tvarkà.
Antrojoje valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje buvo bandyta klasifikuoti tarnybinius nusiþengimus
(sunkûs, vidutiniai ir lengvi), pateikiant jø apibrëþimus ir numatant konkreèias nuobaudas uþ kiekvienà
ið jø [7, 40–42 str.]. Dabartiniame ástatyme parlamentarai atsisakë tokios praktikos ir perëjo prie tarnautojo kaltës, nusiþengimo prieþasties, aplinkybiø ir padariniø tyrimo kiekvienu konkreèiu atveju [8, 29 str.].
1999 m. ástatyme kalbama tik apie materialinæ atsakomybæ, naujoje ástatymo redakcijoje ðalia tarnybinës
ir materialinës atsakomybës minimos baudþiamoji ir
administracinë atsakomybës.
Kiek kitu aspektu atsakomybës problema gvildenta ir Vieðojo administravimo ástatyme. Jame nustatoma ne tik materialinë, bet ir moralinë þala, padaryta
vieðojo administravimo institucijos neteisëtais veiksmais ar neveikimu, kalbama ne tik apie asmeninæ, bet
ir institucinæ atsakomybæ [9, 39 str.].
Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo redakcijose akivaizdus bandymas suderinti valstybës tarnautojams priskirtas pareigas ir suteiktas teises, graþinant jiems kai kurias Konstitucijoje numatytas pilietines teises ir pleèiant asmeninæ atsakomybæ.

kiu atveju atsakomybë tenka virðininkui, kelti kvalifikacijà ir staþuotis [6, 15 str.]. Vëlesnëse ástatymo redakcijose valstybës tarnautojø teisës buvo pleèiamos
atsiþvelgiant ir á darbo teisæ (teisë á pareiginæ algà, atostogas, socialines ir kitas garantijas4), ir á jø, kaip eiliniø pilieèiø, pilietines teises. Konstatuojama teisë „á
realø ir veiksmingà darbà einant tam tikro lygio ir kategorijos pareigas, nepaisant politiniø pasikeitimø“ [7,
21 str.]. Vertinant ið vieðojo administravimo istorinës
perspektyvos, valstybës tarnautojø teisë á nuolatiná darbà svarbi, nes apriboja politinës valdþios galias manipuliuoti administraciniu aparatu ir kartu suteikia valstybës tarnybos pastovumo ir tæstinumo garantijà.
Visose trijose valstybës tarnybos ástatymo redakcijose minima teisë mokytis5.
1999 m. ástatyme minima karjeros valstybës tarnautojø teisë á tarnybinæ karjerà, atsiþvelgiant á profesionalumà, turimus pranaðumus kitø pretendentø atþvilgiu, valstybës tarnybos galimybes [7, 21 str.]. 2002
m. ástatyme ði teisë iðlieka, bet ji suformuluota daug
abstrakèiau [8, 16 str.]. 1999 m. akte numatyta nauja
valstybës tarnautojø teisë savo pareigybës atþvilgiu, t.
y. teisë gauti informacijà, bûtinà veiksmingai atlikti
uþduotá ir teisë ginti teisme paþeistas savo teises ar
teisëtus interesus. Deja, treèiojoje redakcijoje ðios teisës nebeminimos, nebekalbama ir apie galimybæ atsisakyti vykdyti uþduotá ar nurodymà, jei tai prieðtarauja ástatymui. 1999 m. ástatymas detaliau nei 1995 m.
reglamentavo valstybës tarnautojø teisæ atsisakyti vykdyti neteisëtus vadovø reikalavimus: teigta, kad neturi bûti atliekama uþduotis, kurios vykdymas reikðtø
nusikaltimà ar administracinës teisës paþeidimà, jei
pavedimas ar elgesys paþeidþia þmogaus orumà. Uþ
tokius veiksmus buvo numatyta ir valstybës tarnautojo, ir vadovo asmeninë atsakomybë [8, 21 str.].
Remiantis kai kuriø Europos valstybiø praktika
(pvz. Prancûzijos) antroji ir treèioji Valstybës tarnybos ástatymo redakcijos numato galimybæ atkurti buvusiø karjeros valstybës tarnautojø valstybës tarnautojo statusà (teisë pasibaigus paskyrimo terminui gráþti
á prieð tai eitas arba joms lygiavertes pareigas), kuris
buvo laikinai pristabdytas dël politinës veiklos. Politinio pasitikëjimo valstybës tarnautojai, prieð tai nebuvæ
karjeros valstybës tarnautojais, netenka valstybës tarnautojo statuso. 2002 m. ástatyme teisë á valstybës tarnautojo statuso atkûrimà maþiau detalizuota, jos atkûrimo terminas iðplëstas nuo 1 iki 3 mënesiø [8, 16 str.].
1995 m. ástatymas draudë visiems be iðimtiems
tarnautojams streikuoti, t. y. naudotis Konstitucijoje
numatyta teise á taikius susirinkimus, bûti politinës
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Ðios teisës detalizuojamos atskirais valstybës tarnybos ástatymo straipsniais.
5
Skiriasi tik pats teisës formulavimas: 1995 m. vartojamos
kvalifikacijos këlimo ir staþuotës sampratos, 1999 m. ðalia kvalifikacijos këlimo minima galimybë mokytis, 2002 m. redakcijoje
vartojamas mokymosi terminas.
4

Interesø konfliktas, moterø ir vyrø lygiø teisiø
paþeidimai, seksualinis priekabiavimas yra sritys, kurias Lietuvoje bandoma reglamentuoti atskirais ásta-
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mus pasibaigus tarnybai. Ðalia palyginti naujø Lietuvos teisëkûros praktikoje terminø, tokiø kaip interesø
konfliktas, asmeninis suinteresuotumas, privatûs ir vieðieji interesai, keistokai atrodo sàvokos prievolë vartojimas.
Remiantis A. Vaiðvila, pareiga kyla ið laisvø pilieèiø savanoriðkàja sutartimi pagrástø tarpusavio santykiø, prievolës atsiranda ið totalitarinës valstybës, kurios pavaldiniai nelaisvi, nelygiateisiai, santykiø. Pareigos atsiradimo motyvas – asmeninë nauda, prievolës – prievartos baimë. Autoriaus teigimu, prievolë yra
vieðosios, pareiga – privaèiosios teisës kategorijos [14,
p. 323–331].
Valstybës tarnautojø profesinë veikla nëra privaèiosios teisës reglamentuojama sritis, nors tam tikrais
atvejais bandoma kiðtis á jø asmeniná gyvenimà (pvz.,
reikalavimas deklaruoti pajamas ir interesus), todël
vartoti sàvokas pareiga ir prievolë skirtinguose teisës
aktuose visai ámanoma.
2000 m. interesø konfliktà draudþiantis ástatymas
numato, kad asmenys, dirbantys valstybës tarnyboje,
privalo: 1) neðaliðkai, sàþiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, 2) vengti interesø konflikto, 3) nesinaudoti pareigomis siekdami asmeninës naudos, 4)
priimdami sprendimus vadovautis ástatymais ir visø asmenø lygybës principu, 5) nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar kita su savo veikla susijusia informacija kitokia tvarka ir mastu nei nustato ástatymai,
6) tiesiogiai ar netiesiogiai nesinaudoti ir neleisti naudotis jokia valstybës nuosavybe, taip pat ir valstybei
nuomojama nuosavybe, kitokiai nei tarnybinei veiklai
[16, 3 str.].
1997 m. ástatyme buvo pabrëþiama, kad asmenys,
nustojæ eiti pareigas valstybës ar savivaldybës tarnyboje, negali naudotis savo darbo toje tarnyboje pranaðumais. 2000 m. ástatymo redakcijoje tokios prievolës
nebeliko [15, 3 str.].
2000 m. ástatymo redakcija reikalauja, kad privaèiø interesø metines praëjusiø metø deklaracijas pildytø valstybinëje tarnyboje nuolat dirbantys asmenys
ir kandidatai. Turi bûti deklaruojama asmens ir jo sutuoktinio turtas, lëðos, vertybiniai popieriai, turtiniai
ásipareigojimai, pajamø ir mokesèiø duomenys; ámonës pavadinimas, jeigu tarnautojas ar vienas sutuoktiniø yra jos savininkai; ne ið giminiø gautos dovanos,
kuriø vertë virðija 1 MGL; paslaugos, kuriø vertë virðija 5 MGL; pareigos ir ryðiai su ámonëmis ar tarptautinëmis organizacijomis, narystë ir pareigos visuomeniniuose judëjimuose ar organizacijose (iðskyrus politines partijas), jeigu tai gali sukelti interesø konfliktà; artimi giminaièiai, ðeimos nariai, kiti asmenys, dël
kuriø, jø manymu, gali kilti interesø konfliktas. Atsiradus deklaruojamø duomenø pasikeitimams per 2 savaites bûtina informuoti atitinkamas instancijas, o paaiðkëjus naujoms aplinkybëms dël galimo interesø

tymais. Tai gana rimtos tiek teisinës, tiek etinës problemos, kurias ástatymø leidëjai bando ne tik nustatyti, bet ir uþkirsti kelià jø atsiradimui.
Valstybës tarnautojø, politikø, teisësaugos pareigûnø privaèiøjø interesø sritis ir jø uþimama tarnybinë padëtis, reikalaujanti pirmenybæ teikti visuomenës interesams, turi bûti grieþtai atskirtos, nes to
reikalauja demokratinio atskaitingumo, vieðumo, atsakomybës, tarnavimo visuomenës interesams ir pasitikëjimo principai.
Interesø konfliktas nuolat kelia pavojø valdþios
darbui. Todël þinodama valstybës tarnyboje dirbanèiø asmenø privaèiuosius interesus visuomenë gali
pasirengti arba laiku uþkirsti kelià interesø konflikto keliamiems pavojams. Problema yra ne tik pats
interesø konflikto atsiradimas, bet ir áspûdþio apie
tokio konflikto buvimà susidarymas. Visuomenës suvokimas, kad konkretus asmuo yra susijæs su korupcija, yra toks pats þalingas visai valstybës tarnybai
kaip ir realus árodymais patvirtintas faktas.
Skirtingai nei ágyvendinant bendruosius valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèius ástatymus,
Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ir Lietuvos Respublikos moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymams ágyvendinti ir priþiûrëti buvo ákurtos naujos institucijos: Vyriausioji tarnybinës etikos komisija (toliau –
VTEK)6 bei Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus institucija. Kiek platesnis ir ðiø ástatymø taikymo mastas: juo vadovautis turi ne tik valstybës tarnautojai, bet ir politikai, teisësaugos, valstybës kontrolës ir prieþiûros bei joms prilygintø institucijø atstovai, turintys administracinius ágaliojimus.
Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymas jau
iðgyveno tam tikrà evoliucijà, taèiau esminiø pataisø nebuvo padaryta. Ástatymu siekiama „suderinti
valstybinëje tarnyboje dirbanèiø asmenø privaèius ir
visuomenës vieðuosius interesus, uþtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybë bûtø teikiama vieðiesiems interesams, átvirtinti priimamø sprendimø
neðaliðkumà ir uþkirsti kelià atsirasti ir plisti korupcijai valstybinëje tarnyboje“ [16, 1 str.]. Bene pagrindinis teisës akto trûkumas – nepakankamas interesø konflikto suvokimas. Lietuvos ástatymø kûrëjai,
skirtingai nei kitø ðaliø politikai, bando suderinti ið
principo nesuderinamus privaèius ir vieðuosius interesus, tuo tarpu juos reikia atskirti, nubrëþiant tarp
jø aiðkià ribà.
Ástatymas numato privaèiøjø interesø deklaravimo tvarkà, kelia konkreèius reikalavimus asmenims, dirbantiems valstybës ar savivaldybës tarnyboje, nurodo prievoles ieðkant kito darbo ir apriboji6
Priëmus lobistinæ veiklà reglamentuojantá teisës aktà komisijai pavesta ir ðio naujojo ástatymo prieþiûra.
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Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymas numato
pareigà nusiðalinti rengiant, svarstant ar priimant
sprendimà, sukeliantá interesø konfliktà. Reikalaujama iki prasidedant procedûrai informuoti virðininkà ir nusiðalinti nuo dalyvavimo tolesnëje procedûroje. Numatyta, kad asmuo negali prisidëti prie kontrolës, tyrimo komisijø darbo, jei tai sukelia interesø
konfliktà. Dël interesø konflikto apribojama teisë atstovauti: asmuo negali atstovauti valstybei ar savivaldybei ar jø institucijoms tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, visø rûðiø ámonëmis,
negali atstovauti privaèioms grupëms ar jø interesams
[16, 11–12 str.].
Svarbus, bet, atrodo, nepakankamai praktiðkai suvokiamas yra ástatymo reikalavimas, kad asmuo negali naudodamasis savo pareigomis, galia ir vardu siekti
paveikti kitø asmenø sprendimà, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltø interesø konfliktà [16, 13 str.].
Naudojimasis buvusiomis tarnybinëmis pareigomis ir patyrimu gali pasitarnauti privatiems interesams, todël ástatymuose yra numatyta tam tikrø veiklos srièiø apribojimø. Daþnai taikomas laiko limitas,
lyg norint sukurti buferá tarp buvusio tarnybos laiko
ir to meto, kai gali bûti naudojamasi anksèiau tarnyboje ágytais ryðiais. Lietuvoje galiojantis minëtasis ástatymas numato pasibaigus tarnybai metus taikyti tam
tikrus apribojimus: negalima dirbti tokiose struktûrose, su kuriomis siejosi eitos tarnybinës pareigos, negalima sudaryti sandoriø ar gauti lengvatø ámonei ið
buvusios darbovietës, negalima atstovauti fiziniams
ar juridiniams asmenims tose institucijose, kur buvo
dirbama pastaraisiais metais, atstovauti kitose institucijose tais klausimais, kurie anksèiau buvo jo kompetencija [16, 18–20 str.]. Galima bûtø suabejoti, ar
vieneri metai yra pakankamas laikotarpis, kad bûtø
atsiribota nuo turëtø ryðiø, asmenø, nes daugelyje Vakarø valstybiø ðis laikotarpis yra 2–3 metai.
Kita etikos problema, su kuria susiduriama profesinëje valstybës tarnautojø veikloje, yra seksualinis
priekabiavimas. Nors ði problema Vakarø demokratinëse valstybëse pradëta kelti palyginti neseniai (apie
1970 metus), kai kuriose valstybëse teisinë mintis ðioje
srityje gerokai pasistûmëjo á prieká. Pavyzdþiui, JAV
teisininkai ásigilinæ á seksualinio priekabiavimo praktikà iðskiria dvi skirtingas teorijas: 1) quid pro quo
(paslauga uþ paslaugà) ir 2) prieðiðkos darbo aplinkos. Pirmoji teorija taikytina tuo atveju, kai darbdavys ar vadovas kelia sàlygas reikalaudamas seksualinio elgesio arba baudþia asmená uþ atsisakymà paklusti tokio pobûdþio reikalavimams. Seksualinio pobûdþio paslaugø reikalaujama mainais uþ darbo vietà, pareigø paaukðtinimà ir kt. Skirtingai nei pirmosios teorijos atveju, prieðiðkà darbo aplinkà sukuria
vadovas, kolegos, pavaldiniai, nuolat atlikdami tam
tikro pobûdþio veiksmus. Prieðiðka aplinka kuriama
laidant áþeidþianèias pastabas apie asmens lytá ar veik-

konflikto informuoti tiesioginá vadovà ir pateikti atskirà deklaracijà [16, 6–7 str.].
Lyginant 1997 ir 2000 m. redakcijas matyti kai kurie poslinkiai: 1997 m. numatyta 100 Lt deklaruotinø
dovanø vertë pakilo iki 1 MGL sumos; pirmojoje redakcijoje reikalauta deklaruoti keliones, kuriø vertë
siekë iki 1000 Lt. Antrojoje redakcijoje jos nebeminimos; reikalavimas deklaruoti pramogas ir paslaugas,
kuriø vertë virðijo 100 Lt, 1997 m. pakeistas reikalavimu deklaruoti paslaugas, kuriø vertë siekia iki 5 MGL.
2000 m. ástatyme kelionës ir pramogos iðbraukiamos
ið deklaruotinø duomenø sàraðo, o deklaruotinø dovanø ir paslaugø leistina riba kiek pakeliama.
1997 m. ástatymo 14 straipsnyje skelbiama, kad
asmuo, dirbantis valstybës ar savivaldybës tarnyboje,
negali tiesiogiai ar netiesiogiai priimti dovanø ar paslaugø, jeigu jø teikimas buvo tiesiogiai ar netiesiogiai susijæs su jo pareigø ëjimu [15, 14 str.].
Ástatymø leidëjai neatkreipë dëmesio á galimybæ, kad valstybës tarnautojai ne tik patys gali imti dovanas, bet ir duoti jas kitiems. 2000 m. 14 str. numato, kad valstybës tarnautojas negali priimti dovanø
ar paslaugø arba jas teikti tik tuomet, kai tai gali sukelti interesø konfliktà [16, 14 str.]. Todël galima iðvada, kad kitais atvejais dovanø teikimas ir gavimas
yra toleruotina praktika.
Vertinant pagal labai aukðtas ir principingas profesinës etikos nuostatas, pats faktas, kad valstybës tarnautojas ið paðaliniø asmenø ar institucijø gali priimti dovanas, dël kuriø vertës diskutuoja parlamentarai, yra etiðkai nepriimtinas ir netoleruotinas. Todël
kritikuotina ir pati ástatymø leidëjø nuostata nustatyti deklaruotinø dovanø ir paslaugø vertæ. Lietuvos atveju siekiant pakeisti valstybës tarnautojø sovietiná
mentalitetà7, buvo galima numatyti besàlygiðkà dovanø draudimà. Vertinant ið praktinës ir maþiau principingos perspektyvos, teiktinø dovanø ar paslaugø
vertës apibrëþimas suteikia tam tikro aiðkumo: nurodo ribà, kurios nevalia perþengti ne tik patiems valstybës tarnautojams, bet ir jø klientams – eiliniams pilieèiams.
Ástatymas neapsiriboja reikalavimu pildyti deklaracijas, jis numato tam tikrà kontrolæ (tikrina institucijos vadovas, mokesèiø inspekcija ar vyriausioji tarnybinës etikos komisija) bei vieðumo galimybæ (kai
kuriø pareigûnø metinës deklaracijos yra skelbiamos
visuomenei, bet kuris asmuo, pateikæs asmens tapatybæ liudijantá dokumentà, gali su jomis susipaþinti)
[16, 9–10 str.].
7
Dauguma Lietuvos valstybës tarnautojø save suvokia kaip
pranaðesnius, turinèius didesnæ galià kitø pilieèiø atþvilgiu, tuo
tarpu Vakarø demokratinëse ðalyse pabrëþiamas tarnavimo bendruomenei ir jos pilieèiams aspektas. Todël á pilieèiø dovanas
(neatsiþvelgiant á jø pateikimo formà ir turiná) daþnai þiûrima
gana palankiai.
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là, su lytimi susijæ juokai, pasakojimai arba diskusijos, sàmoningos pastangos nepriimtinais bûdais atkreipti ar uþkariauti kito asmens dëmesá, akivaizdus
seksualinio pobûdþio paslaugø reikalavimas ir kt. [18].
Siekiant átvirtinti moterø ir vyrø lygias teises Lietuvoje 1998 m. gruodþio 1 d. buvo priimtas Moterø ir
vyrø lygiø galimybiø ástatymas. Ástatymas pateikia diskriminacijos ir seksualinio priekabiavimo apibrëþimus, nurodo valdþios ir valdymo institucijø bei atskirai darbdavio pareigas siekiant ágyvendinti moterø ir
vyrø lygias teises, atkreipia dëmesá á spaudoje pasirodanèius diskriminuojanèius skelbimus, numato specialià institucijà, atsakingà uþ ðio ástatymo prieþiûrà,
asmenø, patyrusiø seksualiná priekabiavimà ar jiems
taikius diskriminuojanèius veiksmus, skundø svarstymo sekà.
Moterø ir vyrø lygiø teisiø paþeidimas (diskriminacija) ástatyme apibrëþiamas kaip „pasyvus ar aktyvus elgesys, kuriuo iðreiðkiamas paþeminimas, paniekinimas, taip pat teisiø apribojimas ar privilegijø
teikimas dël asmens lyties, iðskyrus ástatyme numatytus atvejus“. Diskriminavimo sàvoka yra platesnë nei
seksualinio priekabiavimo terminas, bet pastarasis labiau atspindi gana specifinë profesiniø santykiø
aspektà. „Seksualinis priekabiavimas – tai uþgaulus,
þodþiu ar fiziniu veiksmu iðreikðtas seksualinio pobûdþio elgesys su asmeniu, su kuriuo sieja darbo, tarnybiniai ar kitokio priklausomumo santykiai“ [17, 2 str.].
Parlamentarai suvokdami problemos sudëtingumà pabrëþë, kad valdþios ir valdymo institucijø pareiga ágyvendinant moterø ir vyrø lygias teises yra ne
tik uþtikrinti, kad lygios teisës bûtø átvirtintos rengiamuose ir priimamuose teisës aktuose, bet ir kaip galima labiau prisidëti prie visuomenës nuomonës keitimo ðiuo klausimu. Praktiðkai tai ámanoma padaryti
rengiant ir ágyvendinant programas, kurios keistø visuomenës nuostatas apie vienos lyties pranaðumà, remiant visuomeniniø organizacijø, vieðøjø ástaigø, asociacijø ir labdaros fondø programas, padedanèias ágyvendinti moterø ir vyrø lygias teises [17, 3 str.].
Daþnai diskriminavimo atvejai kyla dël darbdaviø kaltës, todël bandydami uþbëgti problemai uþ akiø
ástatymø leidëjai numatë keletà darbdavio pareigø.
Darbdavio pareiga – ágyvendinti moterø ir vyrø lygias teises darbe, priimant á darbà taikyti vienodus
atrankos kriterijus, iðskyrus numatytas iðimtis, sudaryti vienodas darbo sàlygas, galimybes kelti kvalifikacijà, teikti vienodas lengvatas, naudoti vienodus darbo kokybës vertinimo kriterijus, uþ toká pat darbà mokëti vienodà atlyginimà, imtis priemoniø, kad darbuotojas nepatirtø seksualinio priekabiavimo, imtis priemoniø, kad nebûtø persekiojamas darbuotojas, pateikæs skundà dël diskriminacijos [17, 5 str.].
Ástatymo vykdymo prieþiûra pavedama moterø
ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriui, kuris yra atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui.

Skirtingai nei daugelyje iðsivysèiusiø demokratiniø valstybiø, Lietuvos valstybës tarnyba yra gana nauja teisës reglamentavimo sritis. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo padëti ðiuolaikinës valstybës tarnybos pagrindai, pabrëþiant tarnavimo visuomenei principà. Pagrindinis ðalies ástatymas pabrëþia
visø pilieèiø lygybæ ir leidþia kritikuoti valdþios ástaigø bei konkreèiø jos pareigûnø veiklà.
Kiek detalesnis valstybës tarnautojø veiklos teisinis reglamentavimas prasidëjo 1995 m. priëmus Valdininkø ástatymà. Per 1995–2002 m. valstybës tarnybos ástatymas patyrë tiek kiekybinæ, tiek ir kokybinæ
evoliucijà. Ástatymas buvo kuriamas bandant nustatyti naujas ir detalizuoti jau ankstesnëse ástatymo redakcijose minëtas tam tikras tarnautojø veiklos sritis. Ástatymas plëtojosi nustatant valstybës tarnybos
etikos principus, pleèiant valstybës tarnautojø teises,
bandant suderinti valstybës tarnautojø teises ir pareigas pleèiant asmeninæ atsakomybæ.
Lietuvoje lygiagreèiai buvo kuriami bendrieji ir
specifiniai valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojantys teisiniai aktai: ðalia bendrøjø Vieðojo administravimo, Valstybës tarnybos ástatymø pasirodë mokesèiø inspektoriø, muitininkø, ir kitø tarnautojø veiklà
reglamentuojantys aktai. Kai kurie bendrøjø ástatymø straipsniai reglamentavo etinius valstybës tarnautojø veiklos aspektus, vëliau pasirodë ir keletas etikos ástatymø (interesø konfliktà draudþiantis ir lygias
moterø ir vyrø galimybes iðryðkinantys ástatymai).
Skirtingai nei ágyvendinant bendruosius valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèius ástatymus, Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ir Lietuvos Respublikos
moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymams ágyvendinti
ir prieþiûrëti buvo ákurtos naujos institucijos:
Vertinant Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymà galima konstatuoti, kad bandoma suderinti ið principo nesuderinamus privaèius ir vieðuosius interesus,
kurie turi bûti aiðkiai atskirti. Interesø konfliktà draudþiantis ástatymas, uþuot maþinæs deklaruotinø dovanø, paslaugø ir kelioniø vertæ ir taip këlæs aukðtesnius reikalavimus valstybës tarnautojams bei bandæs
grieþèiau kovoti su potencialia korupcija, pasuko prieðinga kryptimi. Nepaisant kai kuriø trûkumø ir vertinant ið laiko perspektyvos, interesø konfliktà draudþiantis ástatymas buvo pirmas realesnis ir labiau apgalvotas ástatymas. Tai buvo þingsnis antikorupcinës
programos link.
Palyginti su kitø valstybiø teisinës minties iðsivystymu sprendþiant moterø ir vyriø lygiø galimybiø
uþtikrinimo ir seksualinio priekabiavimo paðalinimo
problemas, Lietuva ðioje srityje þengia pirmuosius,
bet neabejotinai teisingus þingsnius ne tik bandyda-
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ma paðalinti diskriminavimo lyties pagrindu atvejus,
bet ir suvokdama bûtinybæ keisti visuomenës nuomonæ lyèiø lygybës klausimu.
Tobulinant teisiná valstybës tarnautojø veiklos
reglamentavimà buvo atsiþvelgiama á esamà uþsienio
valstybiø praktikà, problemas, su kuriomis susiduriama Lietuvos vieðojo administravimo srityje, modernias vadybos mokslo ir vieðojo administravimo tendencijas bei ðalies strateginës plëtros kryptis.

9. Vieðojo administravimo ástatymas. Valstybës þinios,
1999, Nr. 60.
10. Building Public Trust: Ethics Measures in OECD
Countries. OECD PUMA Policy Brief 2000, No 7.
http:// www.oecd.org/puma
11. Rose P. The Management of Ethics and Conduct in
the Public Sector Recent Developments in the United Kingdom. 1997 m. lapkrièio 3–4 d. Paryþiaus simpoziumo „Etika vieðajame sektoriuje: iððûkiai ir galimybës OECD ðalims“ spausdinta medþiaga http://
www.oecd.org/puma/ethics/simposium/index.htm
12. Ethics in the Public Service. Current Issues and Practice. OECD Public Management Occasional Papers
Nr. 14, 1996, http://www.oecd.org/puma/ethics
13. European Principles for Public Administration.
SIGMA Papers, Nr. 27, http://www.oecd.org/puma/
sigmaweb/index.htm
14. Vaiðvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje.
Vilnius: Litimo, 2000.
15. Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymas. Valstybës þinios, 1997, Nr. 67.
16. Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo pakeitimo ástatymas. Valstybës þinios, 2000, Nr. 18.
17. Lietuvos Respublikos moterø ir vyrø lygiø galimybiø
ástatymas. Valstybës þinios, 1998. Nr. 112.
18. Bellows R., Kleiner B. Sexual Harassment in Government. Equal Opportunities International. No 5/6, Vol.
20, 2001, 88–95.

Literatûra
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 1992. Vilnius,
1996.
2. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatymas. Valstybës
þinios, 2002, Nr. 45.
3. Chapman R.Valstybës tarnautojø etika. Valstybës tarnybos etika. Vilnius: Margi raðtai, 2002, 14–36.
4. Rohr J. Ethics for Bureaucrats. New York: Marcel
Dekker Inc., 1978.
5. Rohr J. Ethics for Bureaucrats. An essay on law and
values. New York: Marcel Dekker Inc. 1989.
6. Lietuvos Respublikos valdininkø ástatymas. Valstybës
þinios, 1995, Nr. 33.
7. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas.
Valstybës þinios, 1999, Nr. 66.
8. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas.
Valstybës þinios, 2002, Nr. 45.

Jolanta Palidauskaitë
Legal Regulation of Public Servants’ Activity: the Ethical Aspect
Summary
Ethical paradigm of public servant activity haven’t deserved appropriate researchers and practitioner’s attention. The author examines Lithuanian laws regulating the activity of public servants from ethical perspective. Using
methods of content and comparative analysis the author follows the historical development of laws, evident tendencies and direction in the broader public administration context.
The basis for legal regulation of public servants activity was laid in Lithuanian Constitution of 1992. 1995 the
first Civil Service Act was pasted. Civil Service Act had been changed three times trying to broaden the scope of
regulation, to balance rights and duties of public servants, to increase personal responsibility, and to identify ethical
principles for public servants.
1997–2000 laws regulating conflict of interests and sexual harassment had been passed. These laws have some
disadvantages but the same time they can be estimated as first steps trying to deal with such serious problems in
public administration.
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