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1. KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS APIMTIS IR METODAI

Tikslas
Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti
Nacionaliniam egzaminų centrui (toliau – NEC) organizuojant egzaminų užduočių rengėjų bei
recenzentų atrankos, įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo bei viešųjų ir privačių interesų
derinimo kontrolės procedūras bei pateikti pasiūlymus, kurie pašalintų ar padėtų mažinti ir valdyti
nustatytus korupcijos rizikos veiksnius.
Uždaviniai
1. Nustatyti, ar pakankamai teisės aktuose reglamentuota NEC veikla egzaminų užduočių
rengėjų ir recenzentų atrankos organizavimo (visuose šio organizavimo etapuose), viešųjų ir privačių
interesų derinimo ir įslaptintos informacijos užtikrinimo srityse.
2. Išanalizuoti ir nustatyti antikorupciniu požiūriu ydingas procedūras egzaminų užduočių
rengėjų bei recenzentų atrankos organizavimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo ir įslaptintos
informacijos apsaugos užtikrinimo bei vidaus kontrolės srityse.
3. Pasiūlyti NEC korupcijos rizikos veiksnius mažinančias priemones.
Objektas
NEC veikla egzaminų užduočių rengėjų bei recenzentų atrankos organizavimo, viešųjų ir
privačių interesų derinimo užtikrinimo ir įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo srityse.
Subjektas
NEC.
Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:
1. Teisės aktų ir dokumentų analizė.
2. NEC atliekamų procedūrų praktinio įgyvendinimo analizė.
3. Informacijos, surinktos per susitikimus su NEC darbuotojais, vertinimas (interviu metodas).
4. Viešai prieinamos informacijos stebėjimas ir analizavimas (NEC interneto svetainė
http://nec.lt,

centrinės

viešųjų

pirkimų

informacinės

sistemos

interneto

svetainė

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?B=PPO, Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainė
http://www.vpt.lrv.lt, informacija žiniasklaidoje ir pan.).
Atliekant korupcijos rizikos analizę įvertinta:
1. Dokumentai ir informacija, nurodyti 1 priede.
2. NEC interneto svetainėje http://nec.lt, centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
interneto tinklalapyje https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?B=PPO, Viešųjų pirkimų tarnybos
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interneto tinklalapyje http://www.vpt.lrv.lt skelbiama informacija, susijusi su analizuojamomis veiklos
sritimis.
3. NEC darbuotojų pateikta informacija apie darbo praktiką analizuojamose veiklos srityse.

Korupcijos rizikos analizės išvados padarytos remiantis nurodytų dokumentų ir
duomenų analize. Jei NEC prašomų pateikti dokumentų ar duomenų nepateikė, buvo laikoma,
kad jų nėra.
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2. KORUPCIJOS RIZIKA NEC VYKDANT EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ RENGĖJŲ IR
RECENZENTŲ ATRANKĄ
Lietuvos Respublikoje brandos egzaminai organizuojami centralizuotai, o už egzaminų
organizavimą yra atsakingas NEC, kurio steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija. Vienas iš pagrindinių NEC uždavinių yra organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus,
įskaitas bei kitus ugdymo pasiekimų ar raštingumo patikrinimus1.
Aiškus, skaidrus ir suprantamas egzaminų užduočių rengėjų bei recenzentų atrankos
procedūros teisinis reglamentavimas ir praktinis įgyvendinimas turi didelę reikšmę formuojant
antikorupcinę aplinką ir leidžia užtikrinti kryptingą kovos su korupcija politiką bei jos įgyvendinimą.
NEC 2014 m. spalio 1 d. viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos Nr. 4.45-VPA-129, 2014 m.
lapkričio 27 d. ataskaitos Nr. 4.45-VPA-166, taip pat 2014 metų mažos vertės pirkimų tiekėjų
apklausos pažymų duomenimis, valstybinių egzaminų užduočių rengimo ir recenzavimo paslaugoms
buvo skirta 479,500 litų (138,873 eurų) suma. 2015 metais – 2015 m. rugsėjo 11 d. viešųjų pirkimų
procedūrų ataskaitos Nr. 4.45-VPA-098 taip pat 2015 metų mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos
pažymų duomenimis - 166,150 eurų.
2.1. Dėl valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų atrankos organizavimo
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (2014 m. liepos 15 d. įstatymo Nr. XI-1491
redakcija) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įstatymų leidėjas nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių
pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką
(Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad šiame įstatyme daugiausia
nustatomos tik principinės nuostatos, Viešųjų pirkimų tarnyba dėl konkrečių procedūrų rengia
rekomendacijas, kurios skirtos padėti perkančiosioms organizacijoms viešuosius pirkimus vykdyti
teisėtai, efektyviai ir skaidriai. Tačiau perkančiosioms organizacijoms paliekama pakankamai plati
diskrecija pačioms reglamentuoti jų vykdomų viešųjų pirkimų procedūras. Todėl antikorupciniu
požiūriu yra ypač aktualus perkančiųjų organizacijų nustatytas teisinis reglamentavimas ir procedūrų
praktinis vykdymas.
Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu nustatyta, kad NEC valstybinių brandos egzaminų
užduočių rengimo procedūras organizuoja vykdydamas viešuosius pirkimus užduočių rengimo
paslaugoms pirkti. Viešieji pirkimai atliekami supaprastinto atviro konkurso būdu, o neatsiradus
kandidatams rengti atskiras egzaminų užduotis (atskiroms pirkimų dalims), viešasis pirkimas
vykdomas neskelbiamų derybų būdu.

1

Nacionalinio egzaminšų centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 24 d.
įsakymu nr. ĮSAK-548 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. ĮSAK-247).
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Analizuojant NEC veiklą egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų atrankos organizavimo
srityje, remtasi Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos), kaip
pavyzdiniu procedūrų aprašu. Atsižvelgiant į minėtas rekomendacijas, NEC egzaminų užduočių
rengimo, t. y. viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sistema analizuojama atskirais etapais ir
akcentuojami antikorupciniu požiūriu aktualūs klausimai.
Atkreiptinas dėmesys, kad analizuojamu laikotarpiu, nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m.
lapkričio 30 d. galiojo dvi skirtingos NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės: Nacionalinio
egzaminų centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės, patvirtintos Nacionalinio egzaminų
centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (toliau – 2013-08-12 NEC viešųjų
pirkimų taisyklės) ir NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Nacionalinio egzaminų
centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. (1.3)-V1-122 (toliau – 2014-12-10 NEC
viešųjų pirkimų taisyklės). Todėl, analizuojant NEC egzaminų užduočių rengimo paslaugų viešuosius
pirkimus, remtasi konkrečių veiksmų atlikimo metu galiojančiais teisės aktais, o teikiant
rekomendacijas dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo buvo atsižvelgiama į korupcijos rizikos
analizės atlikimo metu galiojančius (toliau – galiojantys arba esami) NEC teisės aktus.
Siekiant antikorupciniu požiūriu įvertinti NEC veiklą, vykdant valstybinių brandos egzaminų
organizavimo procedūras (užduočių rengimo paslaugų pirkimo procedūrų praktinį atlikimą),
antikorupciniu požiūriu išanalizuotos lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos valstybinių brandos
egzaminų užduočių rengimo paslaugų pirkimo procedūrų praktinis atlikimas 2014-2015 metais,
atliekant valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų konkurso sąlygų2 analizę.
Valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų konkurso sąlygų analizės metu
nustatyta, jog 2014–2015 metais valstybinių brandos egzaminų užduočių pirkimai buvo vykdomi
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis,
supaprastinto atviro konkurso būdu. Nors egzaminų užduočių viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų
nebuvo nustatyta, tačiau darytina prielaida, kad vykdant valstybinių brandos egzaminų užduočių
rengėjų atrankos organizavimo procedūras, gali pasireikšti korupcijos rizikos veiksniai, nes:

2

Patvirtintų 2014 m. liepos 11 d. Valstybinių brandos egzaminų, mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir įskaitų užduočių rengimo viešųjų pirkimų komisijos protokolu Nr. 2 (4.45-VPP-049) ir 2015 m.
birželio 8 d. Valstybinių brandos egzaminų, mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir
įskaitų užduočių rengimo viešųjų pirkimų komisijos protokolu Nr. 2 (4.45-VPP-053).
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1) Analizuojant egzaminų užduočių rengimo paslaugų pirkimo procedūrų dokumentus,
nustatyta, kad III – jame 2014 ir 2015 metų Valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų
konkurso sąlygų skyriuje reglamentuoti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Čia nurodoma, kad tiekėjas,
dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: „<...> tiekėjas turi turėti ne mažiau
kaip du užduočių rengėjus, kurie turi turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą konkrečios pirkimo
dalies srityje, ir iš kurių bent 1 (pagrindinis užduočių rengėjas) turi atitikti <...> nurodytą reikalavimą:
užduočių rengėjas (-ai) turi turėti mažiausiai trejų metų patirties dirbant mokomojo konkrečios pirkimo
dalies dalyko mokytoju bendrojo lavinimo mokykloje pagal Vidurinio ugdymo programą ir/arba turėti
mažiausiai trejų metų konkrečios pirkimo dalies dalyko dėstymo patirties aukštojo mokslo
institucijoje“. Darytina išvada, kad kvalifikaciniai reikalavimai egzaminų užduočių rengėjams
formuluojami pernelyg abstrakčiai, be to, nėra atsižvelgiama į tai, kada užduočių rengėjas įgijo
prašomą patirtį ir tuo galimai nėra užtikrinama maksimali egzaminų užduočių rengimo paslaugų
kokybė.
2) 2014 ir 2015 metų Valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų konkurso
sąlygų XV - ame skyriuje reglamentuotos pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos. Šio skyriaus 15.14 p.
nurodoma, kad „susidarius nenumatytoms aplinkybėms sutartis ir paslaugų teikimo terminas šalių
susitarimu gali būti pratęsiami 1 kartą iki 90 dienų“. Manytina, kad antikorupciniu požiūriu ši nuostata
yra nepakankama pirkimo sutarties keitimui be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo3, kadangi nėra
išvardintos konkrečios aplinkybės, kurioms esant darbų (paslaugų) atlikimo terminas gali būti pratęstas
bei nenustatyta šių pakeitimų atlikimo tvarka. Tikslių, aiškių ir nedviprasmiškų sąlygų, keičiant
sutarties sąlygas, nebuvimas suteikia platesnes galimybes korucijos rizikai pasireikšti.
Pažymėtina tai, kad tuo atveju, kai pirkimo sutartyje nustatytos tikslios, aiškios,
nedviprasmiškos sąlygos, tačiau šių aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, atsiradus aplinkybėms,
nepatenkančioms į pirkimo sutartyje nurodytų aplinkybių sąrašą, dėl tokio pakeitimo turi būti gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimas, kai pakeitimu į pirkimo
sutartį įtraukiamos naujos nuostatos, kuriomis vadovaujantis pirkimo sutarties šalys vėliau galėtų keisti
pirkimo sutarties sąlygas, negalimas4.
3) Egzaminų užduočių rengimo paslaugų pirkimo procedūrų vykdymo metu nėra tikrinama
subtiekėjų, t. y. kitų užduočių rengėjų (ne pagrindinio) kvalifikacija ir patirtis5. Pavyzdžiui, nėra
3

Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8d. numatytos sąlygos kada gali būti keičiamos pirkimų sutartys galiojimo laikotaroiu.
Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos skyrius, išnagrinėjęs 2014 metų I pusmetį gautus perkančiųjų organizacijų
kreipimusis dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų keitimo, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis, atkreipia dėmesį
į tam tikrus sutarčių
keitimo
aspektus. Prieiga per
internetą:
http://old.vpt.lt/vpt/uploaded/2014/naujienos/INFORMACINIS_sutarciu%20keitimas_paskelbimui.pdf
5
2014 metų pirkimo sąlygų 3.4. punktas sako, kad „subtiekėjų kvalifikacija netikrinama“.
4
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reikalaujama, kad subtiekėjai atitiktų konkrečiai pirkimų daliai nustatytus reikalavimus, be to NEC nėra
priėmęs vidaus teisės aktų/instrukcijų, kuriose būtų reglamentuoti subtiekėjų kvalifikaciją padedantys
įvertinti kriterijai. Dėl šių aplinkybių gali susiklostyti antikorupciniu požiūriu ydinga situacija, kai
tiekėjas užduoties (-čių) rengimui pasitelks subtiekėjus, kurie neatitiks pirkimo dokumentuose keliamų
minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui, o NEC negalės tokio dalyvio pasiūlymo atmesti kaip
neatitinkančio minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams tiekėjams.
4) Egzaminų užduočių rengimo paslaugų pasiūlymai tiek 2014 m., tiek 2015 m. buvo vertinti
vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Nustatyta, kad vertinimo
metu pasiūlymai yra vertinami ekspertiniu būdu, vadovaujantis nustatytais kriterijais6. Pažymėtina, kad
NEC viešųjų pirkimų komisija7, vertindama pasiūlymo ekonomionį naudingumą vertina tik
pagrindinį užduočių rengėją.
Analizuojant 2014 - 2015 metais vykdytų viešųjų pirkimų dokumentus, nustatyta, kad
supaprastintų atvirų konkursų sąlygose reglamentuota, kad:
- pirmasis vertinimo kriterijus yra kaina;
- antras vertinimo kriterijus yra kokybės parametrai.
Kokybės vertinimui priskiriami šie kriterijai:
-

Pagrindinis užduočių rengėjas yra rengęs ir/ar recenzavęs brandos egzamino užduotį (-

-

Pagrindinis užduočių rengėjas yra rengęs mokomojo dalyko nacionalinių ir/ar

is);

tarptautinių olimpiadų užduotį (-is);
-

Pagrindinis užduočių rengėjas yra dirbęs mokomojo dalyko valstybinių brandos

egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijoje vertintojo pareigose.
Atkreiptinas dėmesys, kad kokybės vertinimo parametrai orientuoti tik į pagrindinio užduočių
rengėjo kvalifikaciją, t. y. šio asmens kvalifikacija yra prilyginama kokybės kriterijui. Taip pat visuose
kokybės kriterijuose dominuoja ankstesnis užduočių rengimas/recenzavimas arba vertinimas. Tačiau
vadovaujantis Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba
mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 (aktuali redakcija nuo 2010 m. liepos 1 d.) 11
punkto nuostatomis „nerekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal kriterijus, susijusius su tiekėjų
kvalifikacija“. Vadovaujantis tuo pačiu punktu, „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui
siūloma pasirinkti kriterijus, kurie padidintų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kaina (kaina yra
privalomas kriterijus), kokybę, techninius privalumus, estetines, funkcines charakteristikas, <...>
6
7

Pasiūlymai vertinami remiantis supaprastinto atviro konkurso sąlygose pateiktais ekonomionio naudingumo kriterijais.
Sudaryta 2014 m. birželio 25 d. NEC direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-80
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efektyvumą, pristatymo datą, pristatymo laikotarpį arba užbaigimo terimą, taip pat kitus, tiesiogiai su
pirkimo objektu susijusius kriterijus.“ Taip pat „rekomenduojama vengti tokių kriterijų, kurie neturi
tiesioginės įtakos pirkimo objektui arba ta įtaka labai nedidelė“.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta 2.1. skyriaus 1-4 punktuose, galima teigti, kad kvalifikaciniai
reikalavimai egzaminų užduočių rengėjams formuluojami pernelyg abstrakčiai, o atsižvelgiant į NEC
viešųjų pirkimų komisijos praktiniame darbe taikomus pasiūlymų kokybės vertinimo kriterijus,
darytina išvada, kad asmeniui, ankstesniais metais nerengusiam, nerecenzavusiam egzamino ar
tarptautinių olimpiadų užduočių arba nedalyvavusiam darbų vertinimo komisijoje, galimybės dalyvauti
valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose yra pakankamai
ribotos, o renkantis egzamino užduočių rengėją yra orientuojamasi ne į norimą rezultatą, t. y. ne į
paslaugą, bet į konkretų asmenį.
PASIŪLYMAI
1. Siekiant užtikrinti maksimalią valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų
kokybę, svarstyti galimybę kvalifikaciniuose reikalavimuose tiekėjams įtvirtinti sąlygą, kad tiekėjo
kvalifikacija būtų įgyta per pastaruosius pvz., penkerius metus.
2. Perkant valstybinių brandos egzaminų rengimo paslaugas, tikrinti subtiekėjų kvalifikaciją,
NEC vidaus teisės aktuose reglamentuojant subtiekėjų kvalifikacijos tikrinimo tvarką. Kadangi
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija yra institucija, formuojanti viešųjų pirkimų politiką, kaip geroji
subtiekėjų kvalifikacijos tikrinimo praktika galėtų būti šios ministerijos vykdomi intelektinių paslaugų
viešieji pirkimai, kurie yra vertinami ekonominio naudingumo pagrindu8.
3. Atsižvelgiant į tai, kad valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugos yra
intelektinės paslaugos, rekomenduotina vertinant tiekėjų pasiūlymus vadovaujantis ekonominio
naudingumo kriterijumi, papildomai atkreipti dėmesį ne tik į rengėjų patirtį ir kvalifikaciją, tačiau ir į
užduočių, t. y. perkamo rezultato kokybę, nustatant dalį kokybinių balų už rezultato kokybę .9
4. Siekiant skaidraus pirkimo sutarčių vykdymo, aiškaus ir tikslaus šių sutarčių keitimo sąlygų
reglamentavimo, atsisakyti nenumatytų aplinkybių formuluotės ir pirkimo sutarties pagrindines sąlygas
papildyti konkrečiomis aplinkybėmis, kurioms esant darbų (paslaugų) atlikimo terminas gali būti
pratęstas (pavyzdžiui, sutartis ir paslaugų teikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęsiami 1

8

Prieiga per internetą: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=158872
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=200321
9
Pavyzdžiui, tiekėjo techniniame pasiūlyme (A dalyje), tiekėjas turėtų pagrįstai, išsamiai ir vientisai išdėstyti paslaugų
teikimo strategiją, kurioje paaiškintų kaip supranta techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis ir laukiamus rezultatus,
taip pat pateiktų savo įžvalgas, kurios turėtų atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. ISAK-1197 patvirtintos brandos egzaminų programos nuostatas.
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kartą iki 90 dienų tiekėjui susirgus, susižalojus, patyrus traumą ar atsisakius rengti ar recenzuoti
egzaminų užduotis) bei nustatyti šių pakeitimų vykdymo tvarką.

2.2. Dėl valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų atrankos organizavimo
Korupcijos rizikos analizės metu nustatyta, kad vykdydamas viešąjį pirkimą apklausos būdu,
NEC perka valstybinių brandos egzaminų recenzentų paslaugas. Recenzavimo paslaugų pirkimą
organizatorius atlieka žodinės apklausos būdu. Šis viešųjų pirkimų būdas reglamentuojamas Viešųjų
pirkimų įstatymo, 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių ir 2013-08-12 NEC viešųjų pirkimų
taisyklių nuostatomis.
Vertinant valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų atrankos procedūrų teisinį
reglamentavimą bei jų praktinį atlikimą, atkreiptinas dėmesys į šiuos, korupcijos riziką didinančius
veiksnius:
1) valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzavimo paslaugos perkamos vykdant pirkimą
žodinės apklausos būdu. Manytina, kad egzaminų užduočių recenzentus atrenkant vykdant apklausą
žodžiu, paliekama plati diskrecijos teisė pirkimo organizatoriui pasirinkti konkretų asmenį recenzavimo
paslaugoms atlikti ir dėl šios priežasties gali būti įsigytos ne pačios kvalifikuočiausios ir
kompetentingiausios recenzavimo paslaugos.
2) NEC vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota, kokiais kriterijais vadovaujantis 2014-2015
metais buvo (ir yra) pasirenkami recenzentai parengtų egzamino užduočių recenzavimui. Dėl teisinio
reglamentavimo trūkumų tiek pirkimų organizatoriui, tiek NEC vadovui ar kitiems asmenims
paliekama pakankamai plati diskrecijos teisė pasirinkti recenzavimo paslaugas teikiančius konkrečius
asmenis10. Iš ketverių pastarųjų metų egzaminų užduočių recenzentų sąrašo, kurį pateikė NEC, matyti,
kad, pavyzdžiui, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų
sąrašuose nuo 2013 metų yra du tie patys asmenys. Iš NEC pateiktos informacijos matyti, kad Vilniaus
universiteto Matematikos ir informatikos instituto ir Lietuvių kalbos instituto vadovai pateikė
atitinkamai po 3 ir 4 rekomenduojamus valstybinių brandos egzaminų parengtų užduočių recenzavimui
asmenis.11 NEC apklausai žodžiu, tuo pačiu ir recenzavimui, iš pateiktų asmenų sąrašo lietuvių kalbos
ir literatūros egzamino užduočių recenzavimui pasitelkė vieną asmenį, o matematikos egzamino
10

NEC 2014 m. spalio 16 d. raštu Nr. V12-575, informavo kad siekdamas gauti brandos egzaminų užduočių recenzavimo
paslaugas, kreipėsi į mokomojo dalyko specialistus.
10
2015 m. gegužės 13 d. raštu Nr. V12-243 NEC informavo, kad 2015 metais, siekdami, kad užduočių recenzentai būtų
kompetentingi, kreipėsi į Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto ir Lietuvių kalbos instituto direktorius,
prašydamas rekomenduoti mokslo darbuotojus, kuriuos galėtų įtraukti į savo organizuojamas ir vykdomas veiklas.
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užduočių recenzavimui – du asmenis. Kaip minėta, kadangi NEC nėra vidaus teisės aktais
reglamentavusi recenzentų atrankos procedūrų, taip pat vidaus teisės aktuose nėra nustačiusi konkrečių
ir aiškių kriterijų, nėra aišku pagal kokius kriterijus į recenzuojančių asmenų gretas yra įtraukti kiti
asmenys (2013 metais lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų užduotis recenzavo 4
asmenys, 2014 metais – 2 asmenys, 2015 metais – 3 asmenys, matematikos valstybinių brandos
egzaminų užduotis 2013 metais recenzavo 1 recenzentas, 2014 metais – 2, o 2015 metais – 5).
Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima teigti, kad valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų
atrankos procedūrų teisinis reglamentavimas yra nepakankamas, nėra aišku kas yra atsakingas už
recenzuojančių asmenų atrankos procedūrų vykdymą, nuo kokių veiksnių priklauso recenzuojančių
asmenų skaičius ir pan. NEC vidaus teisės aktuose nėra reglamentuotas parengtų valstybinių brandos
egzaminų užduočių recenzentų atrankos mechanizmas ir bendrieji atrankos principai, nenustatyti
aiškūs, nedviprasmiški recenzentų atrankos kriterijai, kurie leistų skaidriai ir suprantamai atrinkti
kompetentingiausius ir kvalifikuočiausius recenzuojančius asmenis.
3) Pažymėtina, kad NEC el. paštu pateikė atmintinę, kurioje išvardijami šie valstybinių
brandos egzaminų užduočių recenzentui (-ams) keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Mokomojo dalyko specialistas, turintis atitinkamą dalyko ar srities aukštąjį išsilavinimą.
2.Turi tokią kvalifikaciją / patirtį:
2.1.Per pastaruosius penkerius metus yra rengęs ir / ar recenzavęs brandos egzamino /
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotį.
Ir / arba
2.2. Dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto ,,Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ (2009–2011 / 2011–2013 metais)
mokymuose, rengė bandomąsias mokomojo dalyko brandos egzamino užduotis ir / arba metodinius
leidinius.
Ir / arba
2.3.Dirbant dalyko valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijoje
vertintojo pareigose.
Ir / arba
2.4.Dirbant mokomojo dalyko mokytoju bendrojo lavinimo mokykloje pagal Vidurinio ugdymo
programą ir / arba turintis dalyko (ar jo srities) tyrimo ir / ar dėstymo patirtį aukštojo mokslo ir
mokslo tyrimų institucijose.
Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ši atmintinė nėra norminis teisės aktas, kuris reguliuotų
aukščiau minimas valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų atrankos procedūras.
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4) Atkreiptinas dėmesys taip pat ir į recenzentų viešojo pirkimo būdo – apklausos žodžiu
procedūrų reglamentavimą, įtvirtintą 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių ir 2013-08-12 NEC
viešųjų pirkimų taisyklių atskirose nuostatose:
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 139.1. punkte ir 2013-08-12 NEC viešųjų
pirkimų taisyklių 138.1. punkte nustatyta, kad kai tiekėjų apklausą vykdo pirkimo organizatorius,
žodžiu ir raštu tiekėjų pateikti atsakymai ir / ar informacija, gauta iš viešų šaltinių, fiksuojami tiekėjų
apklausos pažymoje. Tuo atveju, jeigu mažos vertės pirkimo suma neviršija 300 EUR be PVM,
sprendimai apklausti vieną tiekėją, vadovaujantis Taisyklių 136 punktu, priimami apklausus tiekėją
žodžiu ir patvirtinami Pirkimų organizatoriaus parašu sąskaitoje faktūroje ar kitame dokumente,
nepildant apklausos pažymos ir nerengiant papildomų viešojo pirkimo faktą patvirtinančių dokumentų.
Tačiau minėtų taisyklių punktuose nėra įtvirtinta nuostata, įpareigojanti prieš vykdant recenzentų
pirkimą apklausos žodžiu būdu, tiekėjų apklausos pažymoje nustatyti pirkimo objekto techninę
specifikaciją, pasiūlymų vertinimo kriterijus, paslaugų teikimo pagrindines sąlygas apie kurias
informuos apklausiamus tiekėjus.
- Nors 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 151 punkte ir 2013-08-12 NEC viešųjų
pirkimų taisyklių 150 punkte reglamentuojama, kad apklausiant tiekėjus, jeigu tai nesukelia pernelyg
didelių organizacinių sunkumų, reikia derėtis dėl palankesnių tiekėjo siūlomų sąlygų, tačiau derėjimosi
tvarka ar sąlygos minėtose taisyklėse nėra išsamiau detalizuojama. NEC pateiktuose 2014–2015 metų
prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraiškose, taip pat mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos
pažymose taip pat nėra pateikiama informacija apie derybų buvimą arba nebuvimą, derybų sąlygas ar
tvarką. Nors perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių (aktuali
redakcija nuo 2015-01-01) 109 p. rekomenduojama perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose
nurodyti, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi ir derėjimosi tvarka.
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 152 punkte ir 2013-08-12 NEC viešųjų pirkimų
taisyklių 151 punkte įtvirtinta antikorupciniu požiūriu ydinga nuostata „jeigu vykdant pirkimą
paaiškėja, kad reikia pakeisti perkančiajai organizacijai pageidaujamo pirkimo objekto savybes arba
kitas pirkimo sąlygas, Pirkimų organizatoriai turi tai padaryti ir, esant reikalui, derindami su šiose
Taisyklėse nustatytais asmenimis, iš naujo apklausti jau anksčiau apklaustus tiekėjus“, kadangi tai
suponuoja galimybę pritaikyti ją konkrečiam tiekėjui, panaudojant galimai nesąžiningiems tikslams,
pažeidžiant lygiateisiškumo viešuosiuose pirkimuose principą. ir tuo padidina tikimybes korupcijos
rizikai pasireikšti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad nepakankamas teisinis reglamentavimas ir
ne visiškai tinkamo viešųjų pirkimų vykdymo būdo pasirinkimas suteikia plačius diskrecinius
įgaliojimus NEC ir sudaro prielaidas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
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PASIŪLYMAI
1. Atsižvelgiant į valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzavimo paslaugų svarbą,
siūlytina nesirinkti žodinės apklausos kaip viešojo pirkimo būdo12 vykdant recenzuojančių asmenų
atranką, o šiam procesui kelti griežtesnius reikalavimus ir recenzentų viešajam pirkimui taikyti bent jau
apklausos raštu pirkimo būdą.
2. NEC vidaus teisės aktuose išsamiai detalizuoti recenzentų atrankos mechanizmą, nustatant

aiškius bei nedviprasmiškus recenzentų atrankos kriterijus (konkrečius išsilavinimo ir kvalifikacijos
reikalavimus).
3. Siekiant maksimaliai užtikrinti racionalų lėšų naudojimą, siūlytina atliekant pirkimą
apklausos būdu, vykdyti derybas, o apklausos sąlygose, nurodyti, kad su tiekėju (-ais), kurių pasiūlymai
atitiks pirkimo sąlygų reikalavimus, apklausos procedūrų vykdymo metu bus deramasi dėl pasiūlymo
kainos.
4.

Tobulinti

atskiras

NEC

supaprastintų

viešųjų

pirkimų

taisyklių

nuostatas,

reglamentuojančias apklausos procedūras:
4.1. įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią prieš vykdant recenzentų pirkimą apklausos žodžiu būdu,
tiekėjų apklausos pažymoje nustatyti pirkimo objekto techninę specifikaciją, pasiūlymų vertinimo
kriterijus, paslaugų teikimo pagrindines sąlygas apie kurias informuos apklausiamus tiekėjus. Kaip
gerosios praktikos pavyzdys galėtų būti Viešųjų pirkimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1S143 (2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1S-205 redakcija) 63 p. nuostata, nurodanti,, kad <...> prieš
vykdant apklausą žodžiu pirkimą vykdanti pirkimo komisija protokole, o pirkimų organizatorius tiekėjų
apklausos pažymoje turi nustatyti objekto techninę specifikaciją, pasiūlymo vertinimo kriterijus ir <...>
paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pagrindines sąlygas apie kurias informuos apklausos tiekėjus;
4.2. įtvirtinti nuostatą, nurodančią kokiais atvejais bus deramasi su tiekėjais, taip pat išsamiai
detalizuoti derėjimosi tvarką;
4.3. atsisakyti antikorupciniu požiūriu ydingų nuostatų, sudarančių sąlygas pritaikyti jas
konkrečiam tiekėjui, pavyzdžiui, tokių kaip 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 152 punkte ir
2013-08-12 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 151 punkte įtvirtinta nuostata.
2.3. Kiti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės srities aktualūs klausimai
2.3.1. Dėl pirkimų planavimo, organizavimo ir pirkimus atliekančių asmenų.
Vadovaujantis Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 34 punktu, perkančiosios
organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį turėtų formuoti
12

Nors Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatos ir NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės leidžia pasirinkti tokį viešojo
pirkimo būdą.
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perkančiosios organizacijos vadovo paskirti pirkimų iniciatoriai, pateikdami už pirkimų planavimą
atsakingam asmeniui pirkimų sąrašus ateinantiems biudžetiniams metams. Remdamasis šiais sąrašais,
už pirkimų planavimą atsakingas asmuo turėtų rengti pirkimų planą13, t. y. bendrą visos perkančiosios
organizacijos einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų
sąrašą, kurį tvirtina perkančiosios organizacijos vadovas.
Analizuojant šių etapų teisinį reglamentavimą NEC, nustatyta, kad už NEC metinio viešųjų
pirkimų plano parengimą yra atsakingas NEC viešųjų pirkimų specialistė – teisininkė E. R.
Nacionalinio egzaminų centro viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2012
m. spalio 17 d. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-159 „Dėl
Nacionalinio egzaminų centro viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos taisyklės) 2.2 punktas skelbia, kad „viešųjų
pirkimų specialistas – teisininkas, gavęs <...> iš pirkimo iniciatorių informaciją apie poreikį įsigyti
prekių, paslaugų ar darbų, parengia pirkimų planą ne vėliau kaip iki sausio 15 d. ir pateikia jį NEC
direktoriui <...>“.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad NEC prekių, paslaugų ir (ar) darbų
poreikio formavimo ir pirkimų planavimo etapai struktūriškai sutampa su Viešųjų pirkimų tarnybos
rekomenduojamais. Tačiau, antikorupciniu požiūriu vertinant NEC šių pirkimų etapų teisinį
reglamentavimą, nustatyta, kad šiuose etapuose gali pasireikšti korupcijos rizikos veiksniai, nes:
1. NEC prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimas ir pirkimų planavimas
reglamentuojamas vien tik Viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos taisyklėse. Atsižvelgiant į šių
etapų reikšmę visame viešųjų pirkimų procese ir į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamą teisinį
reglamentavimą, manytina, kad toks reglamentavimas yra nepakankamas. Todėl siekiant didesnio
prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo ir pirkimų planavimo procesų aiškumo, skaidrumo ir
viešumo, būtų tikslinga konkrečiau reglamentuoti, kaip pagrindžiamas poreikis pirkti konkrečią prekę,
paslaugą ar darbus, kas ir iki kada pateikia pirkimų sąrašus ateinantiems biudžetiniams metams, kokia
informacija šiuose sąrašuose pateikiama, kaip rengiamas ir derinimas pirkimų plano projektas ir t. t.
2. NEC galiojančiuose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra
apibrėžtas pirkimų iniciatoriaus teisinis statusas, o pirkimų iniciatoriaus sąvoka praktiškai nevartojama.
Funkcijas, kurios priskirtinos pirkimų iniciatoriui14, nėra numatytos nei galiojančiose NEC vidaus

13

Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 36 punktas.
Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 15 punkte rekomenduojama, apibrėžiant pirkimų iniciatoriaus funkcijas,
nustatyti, kad jis:
„15.1. atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose
nustatytais atvejais);
14

15

teisės aktuose, nei NEC viešųjų pirkimų specialisto – teisininko pareigybės aprašyme, patvirtintame
NEC 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-133A.
Pažymėtina ir tai, kad NEC direktoriaus 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-91 viešųjų
pirkimų specialistė – teisininkė E. R. yra paskirta viešųjų pirkimų vykdymo pirkimo organizatore ir
pirkimo iniciatore (taip pat NEC direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-80, viešųjų
pirkimų specialistė – teisininkė E. R. yra paskirta Viešųjų pirkimų komisijos valstybinių brandos
egzaminų, mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir įskaitų
užduočių rengimo pirkimams komisijos pirmininke).
Manytina, kad pirkimo iniciatoriaus teisinio statuso reglamentavimo neįtraukimas į NEC
viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų sistemą, antikorupciniu požiūriu laikytinas ydingu.
Ydingumas pasireiškia tuo, kad susidaro prielaidų netaikyti pirkimo iniciatoriaus funkcijas vykdančiam
asmeniui reikalavimų, kurie dėl funkcijų masto ir reikšmės visame viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo kontrolės procese turėtų būti taikomi pirkimų iniciatoriui. Be to, dėl tokio reglamentavimo
neapibrėžtumo yra apsunkinamas funkcijų atskyrimo užtikrinimas. Todėl būtų tikslinga viešuosius
pirkimus reglamentuojančiuose NEC vidaus teisės aktuose apibrėžti pirkimų iniciatoriaus teisinį statusą
ir nustatyti, kad jam taikomi didesni reputacijos, nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimai.
Antikorupciniu požiūrius ydingas ir pirkimo iniciatoriaus ir pirkimų organizatorius funkcijų
priskyrimas vienam asmeniui, kai tas pats asmuo15 numato planuoti pirkimus, juos planuoja ir sau
pateikia paraišką – specifikaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais
kalendoriniais metais. Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-204 (toliau - Viešųjų pirkimų
gairės perkančiosios organizacijos vadovui) 10 punkto nuostatos taip pat skelbia, kad „siekiant
kuriamos ar jau sukurtos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo,
15.2. rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą (toliau – pirkimų pagrindimas) (pagrindžiamas išlaidų
būtinumas, atsižvelgiant į pirkimo iniciatoriaus veiklos uždavinius ir tikslus);
15.3. rengia pirkimų sąrašą, kurio rekomenduojama forma pateikta Rekomendacijų 5 priede;
15.4. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką, kurios rekomenduojama forma pateikta Rekomendacijų 6 priede
(toliau – paraiška);
15.5. koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų
vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse
numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;
15.6. inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių
įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui;
15.7. pildo viešojo pirkimo sutarties keitimo procedūros patikros lapą, kurio rekomenduojama forma pateikta
Rekomendacijų 15 priede (toliau – pirkimo sutarties keitimo procedūros patikros lapas);
15.8. CVP IS pildo Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nurodytą įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties
(preliminariosios sutarties) ataskaitą ir teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai (atspausdintas šios ataskaitos egzempliorius turi
būti patvirtintas perkančiosios organizacijos vadovo parašu);
15.9. tvarko įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių) ataskaitų registrą.“
15
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų NEC direktoriaus 2012-10-17 įsakymu
Nr. (1.3.)-V1-159, nuostatomis.
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nerekomenduojama vienam asmeniui suteikti vienam asmeniui pernelyg daug įgaliojimų“.
PASIŪLYMAI
1. Išsamiau reglamentuoti NEC prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo ir pirkimų
planavimo procedūras (kaip pagrindžiamas poreikis pirkti konkrečią prekę, paslaugą ar darbus, kas ir
iki kada už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui pateikia pirkimų sąrašus ateinantiems
biudžetiniams metams, kokia informacija šiuose sąrašuose pateikiama, kaip rengiamas ir derinimas
pirkimų plano projektas ir t. t.).
2. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose NEC teisės aktuose apibrėžti pirkimų
iniciatoriaus teisinį statusą ir nustatyti, kad jam taikomi didesni reputacijos, nešališkumo ir
konfidencialumo reikalavimai, t. y. iniciatoriais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos
asmenys, kurie privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
3. Atskirti pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir viešųjų pirkimų komisijos nario funkcijas,
neskiriant jo vienam ir tam pačiam asmeniui.
2.3.2. Dėl pirkimo būdo parinkimo
Analizuojant 2014 – 2015 metų egzaminų užduočių rengimo paslaugų viešųjų pirkimų
dokumentus, nustatyta, kad šiuos pirkimus (supaprastinto atviro konkurso būdu) atlieka NEC Viešųjų
pirkimų komisija, kurios posėdyje yra nusprendžiama, kokiu būdu bus atliekamas pirkimas. Ši funkcija
taip pat nustatyta ir NEC Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 7.1 punkte. Analogiška situacija
yra ir dėl pirkimų, kuriuos atliko pirkimo organizatorius, t. y. recenzavimo paslaugų viešieji pirkimai,
kurie atliekami žodinės apklausos būdu. Korupcijos rizikos analizės metu analizuojant procedūrinius
dokumentus nustatyta, kad šiems atvejams aiški viešojo pirkimo būdo parinkimo procedūra taip pat
nėra nustatyta. Pirkimo būdas yra nurodomas tik viešųjų pirkimų planuose16. Esant tokiam
dviprasmiškam procedūrų reglamentavimui, nėra aišku, kuriame viešojo pirkimo etape yra parenkamas
pirkimo būdas. Nors 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių ir 2013-08-12 NEC viešųjų pirkimų
taisyklių 13 ir 14 p. įtvirtinta, kad „pirkimų organizatoriai vykdo mažos vertės pirkimus“, o „Komisija
vykdo tuos prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurių nevykdo Pirkimų organizatorius“, tačiau vis viena
nėra aišku, kas konkrečiai atsakingas už pirkimo būdo parinkimą, ar už NEC metinio viešųjų pirkimų
plano parengimą atsakingas asmuo ar paraišką parengęs asmuo, ar pirkimą atliekantis subjektas. Taip
pat NEC teisės aktais nėra aiškiai reglamentuota ar paraišką parengęs asmuo gali parinkti kitą pirkimo
būdą, nei yra nustatytas viešųjų pirkimų plane ir ar Viešųjų pirkimų komisija ir pirkimo organizatorius
gali pasirinkti kitą pirkimo būdą, nei yra nustatytas viešųjų pirkimų plane ir (ar) paraiškoje pirkimui
atlikti.
16

2014 m. viešųjų pirkimų planas, patvirtintas NEC direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. (1.3.)-V1-16 ir 2015 m. viešųjų
pirkimų planas, patvirtintas NEC direktoriaus 2015-03-10 įsakymu Nr. (1.3.)-V1-22
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima teigti, jog viešojo pirkimo atlikimo būdo parinkimo
procedūros aiškaus reglamentavimo nebuvimas mažina viešųjų pirkimų organizavimo proceso
skaidrumą, aiškumą ir paprastumą, taip pat sudaro prielaidų pasireikšti neribotai viešuosius pirkimus
vykdančių darbuotojų diskrecijai pasirenkant viešojo pirkimo būdą.

PASIŪLYMAS
NEC vidaus teisės aktuose aiškiai nustatyti, kuriame viešojo pirkimo etape yra parenkamas
pirkimo būdas ir kas tai atlieka.
2.3.3. Dėl NEC vykdomų viešųjų pirkimų vidaus kontrolės
Viešųjų pirkimų vidaus kontrolės procedūrų rekomendacijos išsamiai aprašytos Viešųjų
pirkimų tarnybos parengtose Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų ir Viešųjų pirkimų gairių
perkančiosios organizacijos vadovui nuostatomis.
Vadovaujantis Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 12 p. ir Viešųjų pirkimų
gairių perkančiosios organizacijos vadovui 8 p. nuostatomis, perkančiosios organizacijos vadovui,
siekiančiam sukurti efektyvią pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, nepriklausomai nuo
jos veiklos specifikos, dydžio, struktūros, darbuotojų skaičiaus ir vykdomų pirkimų apimčių,
rekomenduojama paskirti (be kitų pagrindines funkcijas atliekančių asmenų) pretenzijų nagrinėjimo
komisiją ir prevencinę kontrolę atliekantį asmenį. Taip pat rekomenduojama apibrėžti pirkimų vidaus
kontrolėje dalyvaujančių asmenų funkcijas ir atsakomybę17.
Analizės metu įvertinus NEC parengtus ir patvirtintus viešųjų pirkimų procedūras
reglamentuojančius vidaus teisės aktus, taip pat susitikimų su NEC darbuotojais metu pateiktą
informaciją, nustatyta, kad NEC šiuose vidaus teisės aktuose nėra įtvirtintos vidaus kontrolės tvarkos,
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Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 23 punkte rekomenduojama, apibrėžiant pirkimų iniciatoriaus funkcijas, nustatyti,
kad jis:
23.1. vizuoja pirkimų plano rengimo ir keitimo procedūrų patikros lapus; 23.2. vizuoja pirkimų iniciatorių pateiktas paraiškas;
23.3. tikrina Viešojo pirkimo komisijos (pirkimo organizatoriaus) parengtus prevenciniam patikrinimui atrinktus pirkimo dokumentus, jų
patikslinimus, paaiškinimus bei pataisymus ir vizuoja pirkimo dokumentų rengimo procedūros patikros lapą; 23.4. stebėtojo teisėmis (be
balso teisės) gali dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos ir Pretenzijų nagrinėjimo komisijos posėdžiuose; 23.5. analizuoja informaciją apie
perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą; 23.6. atsižvelgdamas į atlikto galimų rizikos
veiksnių ir perkančiosios organizacijos vykdomų pirkimų vertinimo rezultatus, prevenciniam patikrinimui pasirenka ir suderina su
perkančiosios organizacijos vadovu rizikingiausius nepasibaigusius pirkimus arba atskirus jų etapus, apie tai raštu informuoja Viešojo
pirkimo komisiją, įvertina šių pirkimų procedūras ir vizuoja su jais susijusius pirkimo procedūrų patikros lapus; 23.7. vizuoja
prevenciniam patikrinimui pasirinktą pirkimo sutarties sudarymo procedūros patikros lapą; 23.8. vizuoja mažos vertės pirkimo pažymą;
23.9. perkančiosios organizacijos vadovo prašymu raštu pateikia jam savo nuomonę dėl vykdomų pirkimų, teikia jam informaciją apie
pastebėtus trūkumus; 23.10. raštu teikia perkančiosios organizacijos vadovui siūlymus, kaip tobulinti perkančiosios organizacijos
vykdomas pirkimų procedūras; 23.11. raštu teikia siūlymus perkančiosios organizacijos vadovui dėl pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės procedūrų nustatymo; 23.12. vizuoja pirkimo iniciatorių užpildytus pirkimo sutarčių keitimo procedūros patikros lapus; 23.13.
pasirinktinai tikrina Viešųjų pirkimų įstatymo 19, 22, 86 straipsniuose ir 92 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo terminų
laikymąsi; 23.14. rengia ir teikia perkančiosios organizacijos vadovui tvirtinti pirkimų ar atskirų jo etapų atrankos prevenciniam
patikrinimui tvarką.
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taip pat nėra paskirto prevencinę kontrolę atliekančio asmens, o šios funkcijos vykdymas kažkuriam iš
darbuotojų taip pat nėra priskirtos.
PASIŪLYMAI
1. Įvertinus žmogiškuosius, finansinius išteklius ir numatomas pirkimų vidaus kontrolės
sąnaudas, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, svarstyti galimybę atitinkamam asmeniui ar
padaliniui pavesti atlikti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę, vadovaujantis Viešųjų pirkimų gairių
perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204, 7 punktu.
2. Viešųjų pirkimų specialistams periodiškai dalyvauti antikorupcinio švietimo, viešųjų ir
privačių interesų derinimo seminaruose, siekiant, kad NEC viešųjų pirkimų sistema taptų efektyvesnė ir
atitiktų aktualias Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijas ir Europos Sąjungos teisę, ypač daug dėmesio
turi būti skiriama svarbiausių korupcijos paraiškų identifikavimo aspektams.
3. Įpareigoti Viešųjų pirkimų komisijos narius susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose
pirkimuose mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7
d. įsakymu Nr. 1S-135 ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.vpt.lrv.lt taip
pat Centriniame viešųjų pirkimų portale www.cvpp.lt, kaip rekomenduojama Viešojo pirkimo
komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų 6 p. nuostatose.
2.3.4. Dėl NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių atskirų aspektų
Pažymėtina tai, kad nors NEC viešųjų pirkimų taisyklės atnaujintos 2014-12-10, tačiau
praktiškai jose nėra atsižvelgta į aktualius ir reikšmingus egzaminų užduočių rengimo ir recenzavimo
paslaugoms Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. ir 2015 m.
sausio 1 d., pavyzdžiui:
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 20 punkto nuostatos neatitinka aktualios
redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 1 d. nuostatų18;
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 22 punktas nėra papildytas svarbia ir tikslia
Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. 5d. nuostata19;
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 27 punkto nuostata numato, kad savo tinklalapyje
ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ apie pradedamus mažos vertės
pirkimus nėra informuojama. Tuo tarpu vadovaujantis aktualia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata nuo
2014-01-01 perkančiosios organizacijos savo tinklapyje turės informuoti apie kiekvieną mažos vertės

18

Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio 18 d. ataskaita Nr. 2S-21.
„Sprendimas nevykdyti siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo naudojantis elektroniniu katalogu privalo būti
motyvuotas, o sprendimą pagrindžiantis dokumentas privalo būti saugomas kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 21
straipsnio nustatyta tvarka“. Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. balandžio 27 d. ataskaita Nr. 2S-4.
19

19

pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodant Viešųjų pirkimų
įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją;
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 52 punkte kalbama apie tiekėjų įgaliojimą, tačiau
pagal Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių 57.5 p. (aktuali
redakcija nuo 2015-01-01) kalbama apie tris dokumentus, kurių privaloma paprašyti vertinant
pasiūlymą: įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir pasiūlymo galiojimo
užtikrinimas;
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 55 punkte nenurodyti atvejai, kada vykdant
mažos vertės pirkimus tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama20;
- 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklėse nėra papildytos Perkančiųjų organizacijų
supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių 73 p. nuostatomis (aktuali redakcija nuo 2015-0101).21
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog NEC supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių neatnaujinimas aktualiomis ir savalaikėmis Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos aktualijomis,
neužtikrina tinkamo procedūrų reguliavimo ir suponuoja galimybę korupcijos rizikai pasireikšti.
PASIŪLYMAS
1. Užtikrinti, kad NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatos atitiktų galiojantį
teisinį reglamentavimą, o rengiami egzaminų užduočių rengimo ir recenzavimo paslaugų viešųjų
pirkimų dokumentai būtų papildyti aktualiomis Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijose įtvirtintomis
nuostatomis.

20

Viešųjų pirkimų įstaymo 87 str. 2 d.
Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus,
išskyrus informaciją, kurios atskleisimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba
trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo
turi paskelbti CBP IS. Šis reikalvimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio
dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybiųtokiu būdu pakelbtos informacijos atgaminti ar
perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio
pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.
21

20

3. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ RENGĖJŲ BEI RECENZENTŲ
VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS
APSAUGOS UŽTIKRINIMAS
3.1. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo
Korupcijos rizikos analizės metu analizuojant valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų
ir recenzentų viešųjų ir privačių interesų derinimo užtikrinimo mechanizmą, jo teisinį reglamentavimą
ir praktinį įgyvendinimą, nustatyta, kad valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjai ir recenzentai,
pasirašydami autorinę sutartį, pasirašo ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuris yra neatsiejama
autorinės sutarties dalis. Laikantis konfidencialumo pasižadėjimo, deklaruojama, kad giminystės ir
svainystės ryšiai, darbo santykiai, verslo interesai nekelia interesų konflikto ir nesudaro galimybių
informacijai apie įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, egzaminų užduotį paviešinti.22
Tokia praktika galiojo iki 2015 metų. 2015 m. sausio 30 d. NEC direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-10
patvirtintas Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi
tvarkos aprašas (toliau – Konfidencialios informacijos aprašas). Šio aprašo privalo laikytis tiek NEC
darbuotojai, tiek asmenys, teikiantys paslaugas NEC ar besinaudojantys konfidencialia informacija.
Todėl nuo 2015 metų sausio 30 d. valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjai ir recenzentai, prieš
pasirašydami autorinę sutartį, supažindinami su šiuo aprašu pasirašo Konfidencialumo laikymosi
pasižadėjimą.23
Nors analizuojant NEC brandos egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų viešųjų ir privačių
interesų derinimo užtikrinimo teisinį reglamentavimą, procedūrinių pažeidimų nebuvo nustatyta, tačiau
atkreiptinas dėmesys į šiuos reglamentavimo netikslumus, galinčius didinti riziką korupcijos
veiksniams pasireikšti. Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimo 2.4. p. įtvirtinta nuostata,
22

2014 m. spalio 16 d. NEC raštu Nr. V12-575 pateikta informacija.
Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimą privalo pasirašyti ir visi NEC darbuotojai. Konfidencialios informacijos
nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašo 12.5. p. nustato, kad darbuotojai privalo „ne vėliau
kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30d. raštu informuoti NEC direktorių apie galimą intersų konfliktą einamaisiais mokslo
metais dėl giminystės ryšių (artimi giminaičiai dalyvauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ar laiko brandos
egzaminus).“ Esant interesų konfliktui, darbuotojas perkeliamas į kitą skyrių arba keičiamos darbuotojo darbo užduotys.
NEC teigimu, 2015 metais tokių asmenų buvo 4.
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įpareigojanti konfidencialios informacijos „nenaudoti asmeniniams tikslams arba savo šeimos,
giminaičių arba trečiųjų asmenų interesais“. Tačiau Konfidencialios informacijos aprašo 12.5. p.
reglamentuojama, kad NEC darbuotojai ir kiti asmenys ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.
raštu turi informuoti NEC direktorių apie galimą interesų konfliktą einamaisiais mokslo metais dėl
giminystės ryšių. Šiame NEC vidiniame teisės akte akcentuojami tik artimi giminaičiai, dalyvaujantys
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ar laikantys brandos egzaminus, čia nėra įtvirtinta
imperatyvi nuostata pranešti apie šių asmenų privačius interesus, pavyzdžiui, trečiųjų asmenų ar
svainystės ryšius. Darytina išvada, kad toks nevienodas teisinis reglamentavimas suponuoja galimybę
korupcijos rizikai kilti, nes nėra aišku ar NEC darbuotojams ir kitiems asmenims privalu raštu
informuoti NEC direktorių apie ne giminystės ryšių saistomą galimą interesų konfliktą.
Korupcijos rizikos analizės metu STT papildomai analizavo, kaip NEC organizuoja
darbuotojų (kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus) privačių interesų deklaravimo
kontrolės procedūras.
Analizės metu nustatyta, jog NEC vadovui, kaip vienam iš Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) vykdymo kontrolę
užtikrinančiam asmeniui24, Įstatymo normos suteikia galimybę tikrinti darbuotojų privačių interesų
deklaracijoje pateiktus duomenis, teikti rekomendacijas dėl Įstatymo nuostatų vykdymo, o jeigu yra
gauta pagrįsta informacija apie tai, kad asmuo nevykdo šio įstatymo reikalavimų, įstaigų vadovai ar jų
įgalioti atstovai savo iniciatyva arba VTEK pavedimu gali atlikti pavaldaus asmens, dirbančio
valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą (apie patikrinimo rezultatus informuojama
VTEK, kuri turi teisę vertinti atliktų patikrinimų išvadas)25. Be to, Įstatymo vykdymo kontrolę
užtikrinanti institucija turėtų prižiūrėti, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų
deklaracijas, rengti asmenims rašytines išankstines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi
imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Įstatymo nuostatomis, konsultuoti deklaruojančius
asmenis privačių interesų deklaravimo klausimais.
Analizės metu taip pat nustatyta, kad viešųjų ir privačių interesų deklaracijas privalo pildyti ir
pildo NEC direktorius, trys direktoriaus pavaduotojai ir trys skyrių vedėjai.26 Susitikimo metu NEC
atstovai informavo, kad deklaruojantys asmenys kasmet vadovui pateikia viešųjų ir privačių interesų
deklaracijų kopijas, kurios yra saugomos jų asmens bylose.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad NEC darbuotojų (kurie privalo deklaruoti
viešuosius ir privačius interesus) privačių interesų deklaravimo kontrolės procedūros yra pakankamai,
24

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 str. 1 dalies 2 punktas.
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 str. 2–3 d.
26
2015 m. liepos 17 d. NEC raštu Nr. V12-489 pateikta informacija.
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aiškiai ir išsamiai reglamentuotos. NEC tinkamai užtikrina savo darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
konfliktų prevenciją. Tačiau valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų viešųjų ir
privačių interesų derinimo mechanizmo nepakankamai tikslus teisinis reglamentavimas mažina
galimybes valdyti korupcijos pasireiškimo riziką.
PASIŪLYMAI
1. Siekiant maksimaliai užtikrinti viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją, siūlytina
NEC vadovybei, kaip vienai iš Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo vykdymo kontrolę užtikrinančių subjektų, svarstyti galimybę prisijungti prie
Privačių interesų deklaravimo informacinės sistemos (IDIS). Pažymėtina, jog privačių interesų
deklaravimo informacinė sistema (IDIS) įgalina NEC vadovus stebėti pavaldžių tarnautojų jau
deklaruotų privačių interesų duomenis. IDIS tikslai – teikti įstaigoms informaciją, reikalingą Įstatymo
pažeidimų prevencijai užtikrinti, deklaracijose pateiktus duomenis administruoti, panaudoti kontrolei
gerinti ir modernizuoti, taip pat siekti sudaryti sąlygas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje,
sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai27.
2. Siekiant išvengti valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų viešųjų ir
privačių interesų konfliktų, taip pat siekiant skaidraus, nešališko ir sąžiningo valstybinių egzaminų
užduočių rengimo ir recenzavimo paslaugų tiekimo, siūlytina svarstyti galimybę NEC kiekvienais
metais prieš pradedant rengti ir recenzuoti valstybinių brandos egzaminų užduotis, šių užduočių
valstybinių rengėjams ir recenzentams, taip pat ir NEC darbuotojams organizuoti seminarus/diskusijas,
išaiškinant, detalizuojant viešųjų ir privačių interesų derinimo aspektus, rengiant ir recenzuojant
valstybinių brandos egzaminų užduotis.
3. Siekiant išvengti teisinio reglamentavimo netikslumo, svarstyti galimybę suvienodinti
Konfidencialios informacijos aprašo 12.5. p. ir Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimo 2.4. p.
nuostatas, nustatančias dėl kokių viešųjų ir privačių interesų galimo konflikto NEC darbuotojai ir kiti
asmenys privalo informuoti raštu NEC direktorių.
3.2. Dėl įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo
Korupcijos rizikos analizės metu buvo analizuojama kaip NEC užtikrina įslaptintos
informacijos apsaugą, t. y. valstybinių brandos egzaminų užduočių apsaugą tiek teisinio
reglamentavimo, tiek praktinio įgyvendinimo aspektais, kokias apsaugos priemones ir procedūras taiko,
siekdamas išvengti įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto jos atskleidimo.

27

www.vtek.lt interneto tinklalapyje skelbiama informacija.
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Analizės metu nustatyta, kad egzaminų užduoties turinio saugojimas pasireiškia dvilypumu ir
tam tikra turinio apsaugos specifika, t. y. egzistuoja:
-

fizinis egzamino užduoties pavidalas ir jo apsauga (egzamino užduoties medžiaga);

-

intelektinis (vizualinis, informacinis) egzamino užduoties pavidalas ir jo apsauga.

Analizuojant NEC veiklą organizuojant fizinę egzaminų užduočių apsaugą, nustatyta, kad
egzaminų užduočių medžiagos, jos paslapties saugumas reglamentuojamas norminiais ir individualiais
teisės aktais, numatant civilinę atsakomybę egzaminų užduočių autoriams arba drausminę atsakomybę
NEC darbuotojas ir kitiems asmenims. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymu, NEC yra parengęs vidaus teisės aktus, kuriais remiantis tam tikru laiku atskirose
NEC zonose įvedami atitinkami darbo režimai ir organizuojama NEC veikla. NEC įgyvendindamas
įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą, vadovaujasi šiais dokumentais: Valstybinių brandos
egzaminų užduočių rengimo aprašu, patvirtintu NEC direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr.
6.1-S1-1A (RN); Nacionalinio egzaminų centro fizinės apsaugos reglamentu, patvirtintu NEC
direktoriaus 2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. (1.3.)-VI-3; Valstybinių brandos egzaminų užduočių
dauginimo ir pakavimo aprašu, patvirtintu NEC direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 6.1-S16 (RN); Mokyklinių brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių
rengimo aprašu, patvirtintu NEC direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. (1.3.)-VI-136;
Mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių ir kitų spaudinių
spausdinimo ir pakavimo aprašu, patvirtintu NEC direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. (1.3.)VI18; Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK- 893.
Atlikus šių minėtų vidaus teisės aktų analizę, nustatyta, kad NEC išsamiai ir detaliai
reglamentuoja visas valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo procedūras, egzaminų užduočių
pateikimo spausdinti procedūras, vietą ir atsakomybę, užtikrina atitinkamų saugumo režimų įvedimą
egzaminų užduočių rengimo ir recenzavimo laikotarpiu. Ypatingas dėmesys yra skiriamas fizinės
apsaugos įgyvendinimo principams (išorinės ir vidinės patalpų apsaugai), sudarantiems NEC
informacijos saugumo politikos sudėtinę dalį. NEC yra vykdoma fizinė įėjimo kontrolė, išduodami
diferencijuoti elektroniniai leidimai įeiti į patalpas, vykdoma darbų transportavimo apsauga. NEC yra
įrengęs egzaminų užduočių rengimo vietas, į kurias įvedus valstybinių brandos egzaminų užduočių
rengimo režimą, gali patekti tik NEC direktoriaus įsakymu patvirtinti asmenys. Patalpos, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija, yra fiksuojamos vaizdo stebėjimo kameromis. Vaizdo įrašai saugomi,
peržiūrimi ir kopijuojami naudojant specialiai šiam tikslui skirtus įrenginius.
Korupcijos rizikos analizės metu vertinant NEC organizuojamos fizinės įslaptintos
informacijos apsaugos įgyvendinimą praktiniame darbe, nustatyta, kad NEC, vadovaudamasis Lietuvos
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Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, taip pat Paslapčių apsaugos koordinavimo
komisijos Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto
naudojimo“, suteikimo bendraisiais principais, 2014 m. gruodžio 31 d. NEC direktoriaus įsakymu Nr.
6.1-S1-18 patvirtino Informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, administravimo
tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu, visi NEC darbuotojai, dirbsiantys su egzaminų užduotimis
bei vertėjai, verčiantys egzamino užduotis specialiųjų poreikių mokiniams, turi būti gavę leidimus
dirbti su slapta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Tokius leidimus nustatyta
tvarka suteikia NEC direktorius savo įsakymu. Prieš suteikiant NEC darbuotojams tokį leidimą,
atsakingas asmuo pasirašytinai supažindina juos su Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo reikalavimais ir atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame
kodekse. Kartu darbuotojai raštiškai pasižada saugoti slaptą informaciją – pasirašo Paslapčių apsaugos
koordinavimo komisijos sprendimu patvirtintą Pasižadėjimą saugoti įslaptintą informaciją formą.
Vizito NEC metu apžiūrėjus NEC patalpas, kuriose yra vykdoma visa fizinė valstybinių
brandos egzaminų užduočių apsauga, įsitikinta, kad tokioms patalpoms yra taikomi labai griežti
saugumo reikalavimai, kurie buvo parengti ir įgyvendinami pagal Valstybės saugumo departamento
pateiktas rekomendacijas.
Nors analizuojant NEC veiklą užtikrinant

fizinę įslaptintos informacijos apsaugą,

procedūrinių pažeidimų nebuvo nustatyta, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad antikorupciniu požiūriu
įvertinus Konfidencialios informacijos aprašą, kaip vieną iš pagrindinių NEC vidaus teisės aktų,
reglamentuojančių konfidencialios informacijos apsaugą, buvo nustatytos šios ydingos nuostatos,
sudarančios sąlygas korupcijos rizikai atsirasti, NEC organizuojant konfidencialios informacijos
apsaugą:
1) vadovaudamasis Konfidencialios informacijos aprašo 7 p. nuostatomis NEC patvirtino
konfidencialios informacijos sąrašą, kuriame išvardijama visa informacija, laikytina konfidencialia. Į
konfidencialios informacijos sąrašą įtraukti NEC darbuotojų atlyginimai ir NEC veikloje taikomi
kokybės vadybos sistemos dokumentai. Tačiau Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo (toliau – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas) 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
„informacijos įslaptinimo pagrindas – šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstytas įslaptintos informacijos
kategorijų sąrašas, remiantis šiuo sąrašu paslapčių subjektų parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti
detalūs įslaptinamos informacijos sąrašai bei konkrečios įslaptinamos informacijos turinys“.
Vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 str. nuostatomis, manytina, kad NEC
darbuotojų atlyginimai ir NEC veikloje taikomi kokybės vadybos sistemos dokumentai nepatenka į
įslaptintos informacijos kategorijų sąrašą;
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2) nors Konfidencialios informacijos aprašo 12 p. reglamentuojamos atskiros prievolės,
siekiant nepažeisti konfidencialumo principo28, tačiau manytina, kad antikorupciniu požiūriu jos nėra
pakankamos ir išsamios, kadangi Apraše nėra numatyti reikalavimai griežtai saugoti konfidencialią
informaciją ir nesudaryti sąlygų kitiems asmenims ją gauti ir paskelbti, neišnešti jos iš patalpų. Taip pat
nenumatyta kaip elgtis darbo su konfidencialia informacija metu sugadintais dokumentais arba
dokumentų juodraščiais, kaip elgtis pasibaigus darbui su konfidencialia informacija ar laikinai
pasitraukus iš darbo vietos, nenustatyta kas užtikrina konfidencialumą NEC patalpose, kas atsakingas
už konfidencialią informaciją, esančią kompiuteryje ir pan.;
3) Konfidencialios informacijos aprašo 14 p. nustatyta, kad asmenims keičiantis, atskleidžiant
arba prašant suteikti konfidencialią informaciją, turi būti užtikrinta, kad ši informacija adresatą pasiektų
saugiu būdu, tačiau šios nuostatos vykdymas nėra išsamiau detalizuojamas, todėl nėra aišku kokiu būdu
reikėtų užtikrinti informacijos saugą, kokius būdus NEC siūlo ar pan.;
4) Konfidencialios informacijos aprašo IV skyrius reglamentuoja konfidencialios informacijos
atskleidimą. Šio skyriaus 18 ir 19 p. nustatyta, kad konfidencialią informaciją sudarantys duomenys
atskleidžiami NEC direktoriaus rašytiniu sprendimu, o „duomenis, sudarančius Konfidencialią
informaciją, prašantis atskleisti asmuo, <...>, turi pateikti prašymą, kuriame būtų detaliai išdėstyta,
kokius duomenis, sudarančius Konfidencialią informaciją, norėtų gauti, kodėl reikia juos atskleisti ir
kokiems tikslams jie bus naudojami“. Tačiau manytina, kad antikorupciniu požiūriu toks teisinis
reguliavimas nėra pakankamas ir išsamus, nes jame nėra numatyta pareiga reikalauti asmens, prašančio
atskleisti informaciją, duomenų (pvz., fizinio asmens vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens
pavadinimas, kodas (jei turi), adresas), nereikalaujama nurodyti teisinio informacijos atskleidimo
pagrindo, nenurodomas informacijos pateikimo būdas, kad būtų išsaugotas jos konfidencialumas. To
paties skyriaus 21.1. ir 21.2. p. p. nustatyta, kad siūlant sprendimą dėl konfidencialios informacijos
atskleidimo turi įsitikinti, kad „<...> subjektas gaus tik prašyme nurodytam tikslui įgyvendinti
reikalingą informaciją <...>“ ir „perduodama informacija konkretų gavėją pasieks tinkamu būdu,
užtikrinančiu jos saugumą“. Tačiau šioje Konfidencialios informacijos aprašo dalyje aiškiai nėra
išskirta nuostata, nustatanti imperatyvą įsitikinti, kad asmuo, prašantis konfidencialios informacijos,
pagal teisės aktų reikalavimus turi teisę tokią informaciją gauti.
28

Konfidencialios informacijos aprašo 12 p. išdėstyta: 12.1. pasirašyti Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimą; 12.2.
natskleisti Konfidencialios informacijos sudarančių duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nurodytus atvejus;
12.3. nenaudoti Konfidencialią informaciją sudarančių dokumentų asmeniniams arba trečiųjų šalių interesams tenkinti;
12.4. užtikrintivisų dokumentų, turinčių Konfidencialią informaciją sudarančių duomenų, nedaryti dokumentų kopijų,
išskyrus atvejus, kai jų reikia nustatytoms funkcijooms vykdyti; 12.5. ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Raštu
informuoti NEC direktorių apie galimą interesų konfliktą einamaisiais mokslo metais dėl giminystės ryšių (artimi
giminaičiai dalyvauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ar laiko brandos egzaminus); 12.6. imtis visų įmanomų
priemonių, kad Kofidenciali informacija nebūtų atskleista.
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Korupcijos rizikos analizės metu vertinant NEC veiklą, organizuojant intelektinio egzamino
užduoties pavidalo apsaugą, nustatyta, kad NEC savo kompetencijos ribose įtvirtino atskirus saugiklius,
užkertančius kelią intelektiniam egzamino užduoties paslapties nutekėjimui. Pavyzdžiui:
- Konfidencialios informacijos apraše pabrėžiama, kad konfidenciali informacija gali būti ir
žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neišreikšta) jokia materialia forma. Tokiu
būdu valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjams ir recenzentams yra nurodoma kokia
informacija yra laikoma konfidencialia;
- NEC pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kriminalinės policijos biuru ir teikia jam
užklausas dėl informacijos apie galimą užduočių pirkimo ir pardavimo, galimų nusikaltimų
elektroninėje erdvėje atvejų patikrinimą. Kaip informavo NEC darbuotojai susitikimo metu, valstybinių
brandos egzaminų užduočių ruošimo metu, Lietuvos kriminalinės policijos biuras stebi elektroninę ir
viešą erdvę, vykdydamas egzamino užduočių pirkimo ir pardavimo prevenciją;
- NEC darbuotojai įstaigų interneto svetainėse ar skambindami į mokyklas patikrina ar su
NEC bendradarbiaujantys mokytojai nemoko vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;
- papildomam slaptumui užtikrinti, pagrindiniams dalykams yra rengiamos alternatyvios
užduotys, o kuri užduotis bus pateikiama egzamine, sprendžia NEC direktorius29.
Nors iš aukščiau pateiktos informacijos galima spręsti, kad NEC vykdo pakankamą įslaptintos
informacijos fizinę apsaugą, tačiau antikorupciniu požiūriu gali būti ydinga ir nepakankamai saugi
situacija, kuomet atskirų egzaminų užduotis kiekvienais metais rengia ir recenzuoja tie patys asmenys.
Nesant pakankamos tokių asmenų kaitos ar esant situacijai, kai neatsiranda asmenų, norinčių ir galinčių
dalyvauti valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo ar recenzavimo viešajame pirkime, sudaro
prielaidas korupcijos tikimybei pasireikšti ar kitiems neigiamiems veiksniams atsirasti.
Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad NEC vykdo pakankamą fizinę įslaptintos
informacijos apsaugą ir užtikrina pakankamą fizinės apsaugos mechanizmą. Tačiau nepaisant tinkamai
vykdomos fizinės įslaptintos informacijos apsaugos, teisinis konfidencialios informacijos apsaugos
reguliavimas nėra pakankamai ir išsamiai reglamentuojamas, esama antikorupciniu požiūriu jautrių
nuostatų, dėl kurių egzistuoja tikimybė neigiamiems veiksniams pasireikšti, dėl kurių galimas
neteisėtas įslaptintos informacijos atskleidimas. Taip pat konstatuotina, kad yra galimybė neteisėtai
atskleisti ar prarasti įslaptintą ir konfidencialią informaciją dėl žmogiškojo faktoriaus, kada valstybinių
brandos egzaminų užduoties rengėjas ar recenzentas įsimena užduoties sąlygas.
PASIŪLYMAS

29

Atkreiptinas dėmesys, kad tokio pobūdžio sprendimų pagrindai nėra reglamentuojami NEC vidaus teisės aktuose.
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1. Vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 str. nuostatomis, svarstyti
galimybę darbuotojų atlyginimų ir NEC veikloje taikomų kokybės vadybos sistemos dokumentų
neįtraukti į konfidencialios informacijos sąrašą.
2. Konfidencialios informacijos aprašą papildyti nuostatomis, detaliau reglamentuojančiomis
prievoles asmenims, dirbančiais su konfidencialia informacija, pavyzdžiui, griežtai saugoti
konfidencialią informaciją bei nesudaryti sąlygų kitiems asmenims ją gauti ir paskelbti; ruošiant
konfidencialią informaciją turinčius dokumentus apsiriboti minimaliu konfidencialios informacijos
kiekiu dokumente bei minimaliu dokumentu egzempliorių skaičiumi; konfidencialią informaciją
turinčius dokumentus įforminti laikantis galiojančių raštvedybos taisyklių; darbo su Konfidencialia
informacija metu sugadintus dokumentus arba dokumentų juodraščius nedelsiant sunaikinti; saugoti ir
jokiu būdu nenaikinti bet kokios formos konfidencialios informacijos (materialiu ar elektroniniu
pavidalu esančių konfidencialios informacijos); nedelsiant informuoti direktorių, dingus konfidencialią
informaciją turinčiam dokumentui ir pan.
3. Konfidencialios informacijos aprašą papildyti nuostatomis, konkretizuojančiomis kokiu
būdu turi būti užtikrinta, kad konfidenciali informacija adresatą pasiektų saugiu būdu (siunčiama
apsaugotas failas elektroninio ryšio priemonėmis, įteikiama asmeniškai, siunčiama tam tikru adresu ar
pan.).
4. Konfidencialios informacijos aprašo IV skyrių papildyti nuostatomis, nustatančiomis
prievolę reikalauti asmens, prašančio atskleisti konfidencialią informaciją, duomenų (pvz., fizinio
asmens vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas (jei turi), adresas), taip pat
nurodyti teisinio informacijos atskleidimo pagrindą, informacijos pateikimo būdą, taip pat įtvirtinti
nuostatą, nustatančią prievolę įsitikinti, kad asmuo, prašantis konfidencialios paslaptį sudarančios
informacijos, pagal teisės aktų reikalavimus turi teisę tokią informaciją gauti.
5. Konfidencialios informacijos apraše aiškiai atskirti atsakomybę už konfidencialumo
principo ir šio aprašo reikalavimų pažeidimus NEC darbuotojams ir asmenims, teikiantiems paslaugas
NEC, svarstyti galimybę įtvirtinti nuostatą dėl materialinės žalos, patirtos dėl šio tvarkos aprašo
nuostatų pažeidimo.
6. Svarstyti galimybę NEC vidaus teisės aktuose išsamiai reglamentuoti alternatyvių
valstybinių brandos egzaminų rengimo ir pateikimo egzamine tvarką bei procedūras.
3.3. Dėl informacijos viešinimo
Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos veiklos viešinimas skatina procedūrų skaidrumą, visuomenės
informavimas laikytinas reikšminga prielaidų korupcijai pasireikšti mažinimo priemone. NEC prievolė
dėl visuomenės informavimo kyla iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721
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redakcija) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašo (toliau – Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašas). Šio aprašo 3 p.
nustatyta, kad „įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus“.
Korupcijos rizikos analizės metu įvertinus NEC interneto tinklalapyje www.nec.lt arba
www.egzaminai.lt skelbiamos informacijos turinį nustatyta, kad:
- NEC interneto svetainėje pasigendama Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 12
p. nustatytų skyrių ir jų sričių, kurie turi būti įstaigos interneto svetainėje30, t. y. nepateikiama
informacija apie NEC struktūrą, jo veiklą, neskelbiami NEC veiklos nuostatai, skelbiami ne visi NEC
veiklą reglamentuojantys teisės aktai, neviešinamas darbo užmokestis, vadovų dienotvarkės,
informacija apie paskirtas tarnybines nuobaudas bei suteiktus apdovanojimus ir paskatinimus.
Apibendrinus NEC interneto tinklalapio turinio analizės rezultatus, galima teigti, jog:
- nors NEC interneto tinklalapyje skelbiama daugiausiai profesinio pobūdžio informacija,
tačiau bendrai skelbiama informacija ne visai atitinka Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms
apraše nustatytus reikalavimus;
- NEC nepakankamai užtikrina išsamios informacijos apie savo veiklą pateikimą. Todėl
visuomenė neturi pakankamai galimybių susipažinti su NEC vykdoma veikla ir šios veiklos rezultatais.
Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad NEC vykdomas visuomenės yra nepakankamas ir gali būti
vertinamas kaip veiksnys korupcijos rizikai kilti.
PASIŪLYMAI
1. Svarstyti galimybę koreguoti NEC interneto tinklalapį ir skelbti informaciją pagal Bendrųjų
reikalavimų interneto svetainėms aprašo 12 p. nustatytus reikalavimus, t. y. parengti skiltis, kuriose
būtų teikiama informacija apie:
- NEC struktūrą31;
- NEC veiklą32,

30

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 12 p. “Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai
ir jų sritys: struktūra ir kontaktai; teisinė informacija: teisės aktai; teisės aktų projektai; tyrimai ir analizės; teisės aktų
pažeidimai; teisinio reguliavimo stebėsena; veikla: nuostatai; planavimo dokumentai; veiklos sritys; darbo užmokestis;
viešieji pirkimai; biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai; finansinių ataskaitų rinkiniai; vadovų darbotvarkės; ūkio subjektų
priežiūra; paslaugos; nuorodos.“
31
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 15 p. „Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra
ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir
gyvenimo aprašymas (-ai); įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka); kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir
specialieji reikalavimai jų pareigybei“.
32
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 18 p. “Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“
skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie
įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai ir viešojo sektoriaus subjektų grupės
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- NEC nuostatus ir teisės aktus, susijusius su NEC veikla (išskyrus teisės aktus, turinčius
slaptumo žymą)33:
- NEC veiklos sritis34;
- darbo užmokestį35;
- vadovų dienotvarkes36;
- apie valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus37.
3.4. Dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo
STT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 15
straipsnio 3–4 punktais, papildomai atliko vertinimą kaip/ar NEC įgyvendina korupcijos prevencijos
priemones, nustatytas minėto įstatymo 5 straipsnio 1–8 dalyse.
Apibendrinus vertinimo rezultatus galima teigti, kad NEC nėra parengęs kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano, kiekvienų metų III ketvirtį neatlieka korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo savo veiklos srityse, neatlieka savo rengiamų teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo.

konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai, jeigu įstaiga atsakinga už jų parengimą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 straipsnyje, ir trumpa įstaigos istorija.“
33
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 17 p. „Įstaigos interneto svetainės srityje „Teisės
aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į
teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias
suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros
pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, taip pat kiti šios įstaigos teisės taikymo aktai, kurių
skelbimą įstaigos interneto svetainėje nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Šioje srityje taip pat
turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti tarpžinybiniai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai.“
34
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 18 p. “Įstaigos interneto svetainės srityje „Veiklos
sritys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines
įstaigos veiklos sritis. Šioje srityje turi būti skelbiama konkreti informacija ir nuorodos apie šiuo metu vykdomus įstaigos
svarbiausius projektus ir veiklą“
35
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 18 p. “Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo
užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir
(arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai,
darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų
praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių
metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų
pabaigos.“
36
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms aprašo 18 p. „Įstaigos interneto svetainės srityje „Vadovų
darbotvarkės“ skelbiama informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaduotojo įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus
(posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių
interesų turintys asmenys. Jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama
ne vėliau kaip kitą darbo dieną.“
37
Įgyvendinant 2011-2014 metų Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programą, patvirtintą 2002 m.
sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-711 (Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d.
nutarimo Nr. XI-1457 redakcija), nuo 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 6 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-871. Prieiga
internetu: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=82047390da9c11e39a43a3f57c05722e
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PASIŪLYMAI
1. 2016 metų III ketvirtį nustatyti NEC veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, numatyti priemones, kurių būtina imtis
nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti38.
2. Nustatant veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
atkreipti dėmesį į Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – NKKP)39, III skirsnio 14.8.3
punkte minimus korupcijos rizikos veiksnius švietimo ir mokslo sistemoje.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d., atlikti NEC
rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. Teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų,
atlikti vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243, išvadas skelbti Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinėje sistemoje.
4. Sudaryti galimybes darbuotojams ir kitiems asmenims informuoti apie korupcijos apraiškas,
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos tobulinimo
arba NEC interneto svetainėje įdiegti veikiančią nuorodą į Specialiųjų tyrimų tarnybos internetinę
svetainę, kur būtų informuojama, kaip pranešti apie galimą korupciją.

38

Vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, pavirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio
8 d. nutarimu Nr. 1601, 7 punkto nuostatomis.
39
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681
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MOTYVUOTOS IŠVADOS
1. Išanalizavus NEC veiklą vykdant egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų atranką, galima
teigti, kad minėtoje veiklos srityje yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:
1.1. Veikla egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų atrankos organizavimo srityje kai kuriais
atvejais nepakankamai aiškiai reglamentuota:
1.1.1. kvalifikaciniai reikalavimai egzaminų užduočių rengėjams formuluojami abstrakčiai, be
to, nėra atsižvelgiama į tai, kada užduočių rengėjas įgijo prašomą patirtį, ir taip nėra užtikrinama
egzaminų užduočių rengimo paslaugų kokybė (motyvai išdėstyti 2.1 skyriuje „Dėl valstybinių brandos
egzaminų užduočių rengėjų atrankos organizavimo“).
1.1.2. NEC vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota, kokiais kriterijais vadovaujantis 2014–
2015 metais buvo (ir yra) pasirenkami recenzentai parengtoms egzamino užduotims recenzuoti. Dėl
teisinio reglamentavimo trūkumų tiek pirkimų organizatoriui, tiek NEC vadovui ar kitiems asmenims
paliekama pakankamai plati diskrecijos teisė pasirinkti recenzavimo paslaugas teikiančius asmenis
(motyvai išdėstyti 2.2 skyriuje „Dėl valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų atrankos
organizavimo“).
1.1.3. Valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų atrankos procedūrų teisinis
reglamentavimas yra nepakankamas, nėra aišku, kas yra atsakingas už recenzuojančių asmenų atrankos
procedūrų vykdymą, nuo kokių veiksnių priklauso recenzuojančių asmenų skaičius ir pan. NEC vidaus
teisės aktuose nėra reglamentuotų parengtų valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų
atrankos procedūrų ir bendrųjų atrankos principų, nėra nustatytų aiškių recenzentų atrankos kriterijų,
kurie leistų skaidriai ir suprantamai atrinkti kompetentingus ir kvalifikuotus recenzuojančius asmenis
(motyvai išdėstyti 2.2. skyriuje „Dėl valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzentų atrankos
organizavimo“).
1.1.4. Nepakankamai aiškiai reglamentuota, kaip turi būti vykdomas viešųjų pirkimų poreikio
formavimo ir planavimo etapas, kaip pagrindžiamas poreikis pirkti konkrečią prekę, paslaugą ar
darbus, kas ir iki kada pateikia pirkimų sąrašus ateinantiems biudžetiniams metams, kokia informacija
šiuose sąrašuose pateikiama, kaip rengiamas ir derinamas pirkimų plano projektas ir t. t. (motyvai
išdėstyti 2.3.1 skyriuje „Dėl pirkimų planavimo, organizavimo ir pirkimus atliekančių asmenų“).
1.1.5. NEC galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešuosius pirkimus, nėra
apibrėžtas pirkimų iniciatoriaus teisinis statusas. Funkcijos, kurios priskirtinos pirkimų iniciatoriui,
nėra nustatytos nei galiojančiuose NEC vidaus teisės aktuose, nei NEC viešųjų pirkimų specialisto
(teisininko) pareigybės aprašyme, patvirtintame NEC 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1133A (motyvai išdėstyti 2.3.1 skyriuje „Dėl pirkimų planavimo, organizavimo ir pirkimus atliekančių
asmenų“).
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1.1.6. NEC šiuose vidaus teisės aktuose nėra įtvirtintos vidaus kontrolės tvarkos, taip pat nėra
paskirto prevencinę kontrolę atliekančio asmens, o šios funkcijos vykdymas kažkuriam iš darbuotojų
taip pat nėra priskirtas (motyvai išdėstyti 2.3.3 skyriuje „Dėl NEC vykdomų viešųjų pirkimų vidaus
kontrolės“).
1.1.7. Nors NEC viešųjų pirkimų taisyklės atnaujintos 2014-12-10, tačiau praktiškai jose nėra
atsižvelgta į aktualius ir reikšmingus egzaminų užduočių rengimo ir recenzavimo paslaugoms Viešųjų
pirkimų įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. ir nuo 2015 m. sausio 1 d.
(motyvai išdėstyti 2.3.4 skyriuje „Dėl NEC vykdomų viešųjų pirkimų vidaus kontrolė“).
1.2. Egzaminų užduočių rengimo paslaugų pirkimo procedūrų vykdymo metu nėra tikrinama
subtiekėjų, t. y. kitų užduočių rengėjų (ne pagrindinio), kvalifikacija ir patirtis, nėra reikalaujama, kad
subtiekėjai atitiktų konkrečiai pirkimų daliai nustatytus reikalavimus, be to, NEC nėra priėmęs vidaus
teisės aktų ir (ar) instrukcijų, kuriose būtų reglamentuoti subtiekėjų kvalifikaciją padedantys įvertinti
kriterijai. Dėl šių aplinkybių gali susidaryti antikorupciniu požiūriu ydingos sąlygos, kai tiekėjas
užduočiai(-ims) rengti pasitelks subtiekėjus, kurie neatitiks pirkimo dokumentuose keliamų minimalių
kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui, o NEC negalės tokio dalyvio pasiūlymo atmesti kaip neatitinkančio
minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams (motyvai išdėstyti 2.1 skyriuje „Dėl valstybinių
brandos egzaminų užduočių rengėjų atrankos organizavimo“).
1.3. NEC viešųjų pirkimų komisija vertindama pasiūlymo ekonominį naudingumą vertina tik
pagrindinį užduočių rengėją. Kokybės vertinimo parametrai orientuoti tik į pagrindinio užduočių
rengėjo kvalifikaciją, t. y. šio asmens kvalifikacija yra prilyginama kokybės kriterijui. Visi kokybės
kriterijai taip pat apima ankstesnį užduočių rengimą ir (ar) recenzavimą ar vertinimą, todėl darytina
išvada, kad asmeniui, ankstesniais metais nerengusiam, nerecenzavusiam egzamino ar tarptautinių
olimpiadų užduočių arba nedalyvavusiam darbų vertinimo komisijoje, galimybės dalyvauti valstybinių
brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose yra ribotos, o renkantis
egzamino užduočių rengėją yra orientuojamasi ne į norimą rezultatą, t. y. ne į paslaugą, bet į konkretų
asmenį (motyvai išdėstyti 2.1 skyriuje „Dėl valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų atrankos
organizavimo“).
1.4. Atrenkant egzaminų užduočių recenzentus apklausos žodžiu būdu, paliekama per plati
diskrecijos teisė pirkimo organizatoriui pasirinkti konkretų asmenį recenzavimo paslaugoms atlikti ir
dėl šios priežasties gali būti įsigytos ne pačios aukščiausios kvalifikacijos ir kompetencijos
recenzavimo paslaugos (motyvai išdėstyti 2.2 skyriuje „Dėl valstybinių brandos egzaminų užduočių
recenzentų atrankos organizavimo“).
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2. Išanalizavus NEC veiklą vykdant valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų bei
recenzentų viešųjų ir privačių interesų derinimo ir įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą,
galima teigti, kad minėtoje veiklos srityje yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:
2.1. Nevienodos valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų viešųjų ir
privačių interesų derinimo procedūros (motyvai išdėstyti 3.1 skyriuje „Dėl viešųjų ir privačių interesų
užtikrinimo“).
2.2. Teisinis konfidencialios informacijos apsaugos reguliavimas nėra pakankamai išsamus,
todėl yra galimybė neteisėtai atskleisti ar prarasti konfidencialią informaciją dėl žmogiškojo veiksnio,
kadangi valstybinių brandos egzaminų užduoties rengėjas ar recenzentas gali atsiminti užduoties
sąlygas (motyvai išdėstyti 3.2 skyriuje „Dėl įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo“).
2.3. NEC nepakankamai užtikrina išsamios informacijos apie savo veiklą pateikimą, todėl
visuomenė neturi pakankamai galimybių susipažinti su NEC vykdoma veikla ir šios veiklos rezultatais
(motyvai išdėstyti 3.3 skyriuje „Dėl informacijos viešinimo“).
2.4. NEC neįgyvendina KPĮ 5 straipsnyje nustatytų korupcijos prevencijos priemonių, t. y.
kiekvienų metų III ketvirtį neatlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo savo veiklos srityse,
neatlieka savo rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo (motyvai išdėstyti 3.4 skyriuje
„Dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo“).
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PASIŪLYMAI
1. Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę NEC organizuojant egzaminų užduočių
rengėjų ir recenzentų atranką, siūloma:
1.1. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų
kokybę, svarstyti galimybę kvalifikaciniuose reikalavimuose (susijusiuose su patirties įgijimu)
tiekėjams įtvirtinti sąlygą, kad tiekėjo patirtis būtų įgyta per pastaruosius metus (pvz., penkerius
metus).
1.2. Perkant valstybinių brandos egzaminų rengimo paslaugas, tikrinti subtiekėjų kvalifikaciją
ir NEC vidaus teisės aktuose reglamentuoti subtiekėjų kvalifikacijos tikrinimo tvarką. Kadangi
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija yra institucija, formuojanti viešųjų pirkimų politiką, kaip geroji
subtiekėjų kvalifikacijos tikrinimo praktika galėtų būti šios ministerijos vykdomi intelektinių paslaugų
viešieji pirkimai, kurie yra vertinami atsižvelgiant į ekonominį naudingumą.
1.3. Atsižvelgiant į tai, kad valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugos yra
intelektinės paslaugos, rekomenduotina vertinant tiekėjų pasiūlymus vadovaujantis ekonominio
naudingumo kriterijumi, papildomai atkreipti dėmesį ne tik į rengėjų patirtį, tačiau ir į užduočių, t. y.
perkamo rezultato kokybę, ir nustatyti vertinimo balus už rezultatų kokybę.
1.4. Siekiant skaidraus pirkimo sutarčių vykdymo, aiškaus ir tikslaus šių sutarčių keitimo
sąlygų reglamentavimo, atsisakyti nenumatytų aplinkybių formuluotės ir pirkimo sutarties pagrindines
sąlygas papildyti konkrečiomis aplinkybėmis, kada darbų (paslaugų) atlikimo terminas gali būti
pratęstas, pavyzdžiui, sutartis ir paslaugų teikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęsiami 1
kartą iki 90 dienų tiekėjui susirgus, susižalojus, patyrus traumą ar atsisakius rengti ar recenzuoti
egzaminų užduotis, ir nustatyti šių pakeitimų vykdymo tvarką.
1.5. Atsižvelgiant į valstybinių brandos egzaminų užduočių recenzavimo paslaugų svarbą,
siūlytina nesirinkti žodinės apklausos, kaip viešojo pirkimo būdo, vykdant recenzuojančių asmenų
atranką, o šiam procesui kelti griežtesnius reikalavimus ir recenzentų viešajam pirkimui taikyti bent jau
apklausos raštu pirkimo būdą.
1.6. NEC vidaus teisės aktuose išsamiai detalizuoti recenzentų atrankos procedūrą ir nustatyti
aiškius recenzentų atrankos kriterijus (konkrečius išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus).
1.7. Siekiant maksimaliai užtikrinti racionalų lėšų naudojimą, siūlytina atliekant pirkimą
apklausos būdu, vykdyti derybas, o apklausos sąlygose nurodyti, kad su tiekėju(-ais), kurių pasiūlymai
atitiks pirkimo sąlygų reikalavimus, apklausos procedūrų vykdymo metu bus deramasi dėl pasiūlymo
kainos.
1.8.

Tobulinti

atskiras

NEC

reglamentuojančias apklausos procedūras:

supaprastintų

viešųjų

pirkimų

taisyklių

nuostatas,
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1.8.1. Įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią prieš vykdant recenzentų pirkimą apklausos būdu
(žodžiu), tiekėjų apklausos pažymoje nustatyti pirkimo objekto techninę specifikaciją, pasiūlymų
vertinimo kriterijus, paslaugų teikimo pagrindines sąlygas ir apie jas informuoti apklausiamus tiekėjus.
Kaip gerosios praktikos pavyzdys galėtų būti Viešųjų pirkimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1S143 (2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1S-205 redakcija), 63 p. nuostata, nurodanti, kad <...> prieš
vykdant apklausą žodžiu pirkimą vykdanti pirkimo komisija protokole, o pirkimų organizatorius tiekėjų
apklausos pažymoje turi nustatyti objekto techninę specifikaciją, pasiūlymo vertinimo kriterijus ir <...>
paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pagrindines sąlygas, apie kurias informuos apklausos tiekėjus.
1.8.2. Nustatyti, kuriais atvejais bus deramasi su tiekėjais, ir išsamiai detalizuoti derėjimosi
tvarką.
1.8.3. Atsisakyti antikorupciniu požiūriu ydingų nuostatų, sudarančių sąlygas pritaikyti jas
konkrečiam tiekėjui, pavyzdžiui, kaip 2014-12-10 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 152 punkte ir 201308-12 NEC viešųjų pirkimų taisyklių 151 punkte įtvirtinta nuostata.
1.9. Išsamiau reglamentuoti NEC prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo ir pirkimų
planavimo procedūras (kaip pagrindžiamas poreikis pirkti konkrečią prekę, paslaugą ar darbus, kas ir
iki kada už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui pateikia pirkimų sąrašus ateinantiems
biudžetiniams metams, kokia informacija šiuose sąrašuose pateikiama, kaip rengiamas ir derinimas
pirkimų plano projektas ir t. t.).
1.10. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose NEC teisės aktuose apibrėžti pirkimų
iniciatoriaus teisinį statusą ir nustatyti, kad jam taikomi didesni reputacijos, nešališkumo ir
konfidencialumo reikalavimai, t. y. iniciatoriais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos
asmenys, kurie privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
1.11. Atskirti pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir viešųjų pirkimų komisijos nario
funkcijas, neskiriant vienam ir tam pačiam asmeniui pirkimo inicijavimo ir pirkimo vykdymo.
1.12. NEC vidaus teisės aktuose aiškiai nustatyti, kuriame viešojo pirkimo etape yra
parenkamas pirkimo būdas ir kas tai atlieka.
1.13. Įvertinus40 žmogiškuosius, finansinius išteklius ir numatomas pirkimų vidaus kontrolės
sąnaudas, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, svarstyti galimybę atitinkamam asmeniui ar
padaliniui pavesti atlikti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę.

40

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204, 7 punktu.
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1.14. Viešųjų pirkimų komisijos narius susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose
mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu
Nr. 1S-135 ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.vpt.lrv.lt, Centriniame
viešųjų pirkimų portale www.cvpp.lt, kaip rekomenduojama Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos
veiklos organizavimo rekomendacijų 6 p. nuostatose.
1.15. Užtikrinti, kad NEC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatos atitiktų galiojantį
teisinį reglamentavimą, o rengiami egzaminų užduočių rengimo ir recenzavimo paslaugų viešųjų
pirkimų dokumentai būtų papildyti aktualiomis Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijose įtvirtintomis
nuostatomis.
2. Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę NEC veikloje vykdant valstybinių
brandos egzaminų užduočių rengėjų bei recenzentų viešųjų ir privačių interesų derinimą, taip pat
įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą, siūloma:
2.1. Prisijungti prie Privačių interesų deklaravimo informacinės sistemos (IDIS). Pažymėtina,
jog privačių interesų deklaravimo informacinė sistema (IDIS) įgalina NEC vadovus stebėti pavaldžių
tarnautojų jau deklaruotų privačių interesų duomenis. IDIS tikslai – teikti įstaigoms informaciją,
reikalingą Įstatymo pažeidimų prevencijai užtikrinti, deklaracijose pateiktus duomenis administruoti,
panaudoti kontrolei gerinti ir modernizuoti, taip pat siekti sudaryti sąlygas, kad asmenys, dirbantys
valstybinėje tarnyboje, sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai41.
2.2. Svarstyti galimybę NEC kiekvienais metais, prieš pradedant rengti ir recenzuoti
valstybinių brandos egzaminų užduotis, šių užduočių rengėjams ir recenzentams, taip pat ir NEC
darbuotojams organizuoti seminarus ir (ar) diskusijas, siekiant išaiškinti ir detalizuoti viešųjų ir
privačių interesų derinimo klausimus, rengiant ir recenzuojant valstybinių brandos egzaminų užduotis.
2.3. Siekiant išvengti dviprasmiško teisinio reglamentavimo, svarstyti galimybę suvienodinti
Konfidencialios informacijos aprašo 12.5 p. ir Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimo 2.4 p.
nuostatas, nustatančias galimus viešųjų ir privačių interesų konfliktus, dėl kurių NEC darbuotojai ir kiti
asmenys privalo informuoti raštu NEC direktorių.
2.4. Vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 str. ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 p., darbuotojų
atlyginimų neįtraukti į konfidencialios informacijos sąrašą ir skelbti juos viešai NEC tinklalapyje.

41

Interneto svetainėje www.vtek.lt skelbiama informacija.
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2.5. Konfidencialios informacijos aprašą papildyti nuostatomis, detaliai reglamentuojančiomis
prievoles asmenims, naudojantiems ir administruojantiems konfidencialią informaciją.42
2.6. Konfidencialios informacijos aprašą papildyti ir sukonkretinti, kaip turi būti užtikrinta,
kad konfidenciali informacija adresatą pasiektų saugiu būdu (siunčiama apsaugotas failas elektroninio
ryšio priemonėmis, įteikiama asmeniškai, siunčiama tam tikru adresu ar pan.).
2.7. Konfidencialios informacijos aprašo IV skyrių papildyti nuostatomis, nustatančiomis
prievolę reikalauti asmens, prašančio atskleisti konfidencialią informaciją, duomenų (pvz., fizinio
asmens vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas (jei turi), adresas), nurodyti
teisinio informacijos atskleidimo pagrindą, informacijos pateikimo būdą, taip pat aiškiai išskirti
nuostatą, nustatančią prievolę įsitikinti, kad asmuo, prašantis konfidencialios paslaptį sudarančios
informacijos, pagal teisės aktų reikalavimus turi teisę tokią informaciją gauti.
2.8. Konfidencialios informacijos apraše aiškiai atskirti atsakomybę už konfidencialumo
principo ir šio aprašo reikalavimų pažeidimus NEC darbuotojams ir asmenims, teikiantiems paslaugas
NEC.
2.9. Papildyti NEC interneto tinklalapį ir skelbti informaciją pagal Bendrųjų reikalavimų
interneto svetainėms aprašo 12 p. nustatytus reikalavimus, t. y. parengti skiltis, kuriose būtų teikiama
informacija apie: NEC struktūrą, NEC veiklą, NEC nuostatus ir teisės aktus, susijusius su NEC veikla
(išskyrus teisės aktus, turinčius slaptumo žymą), planavimo dokumentus, NEC veiklos sritis, darbo
užmokestį, vadovų dienotvarkes, apie valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus,
informaciją apie įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones.
2.10. NEC vidaus teisės aktuose išsamiai reglamentuoti alternatyvių valstybinių brandos
egzaminų rengimo ir pateikimo egzamine tvarką bei procedūras.
3. Siekiant aktyvios NEC veiklos formuojant įstaigos antikorupcinę aplinką, siūloma:
3.1. 2016 metų III ketvirtį nustatyti NEC veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, jas įvertinti ir nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, numatyti priemones, kurių
būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.
3.2. Nustatant veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
atkreipti dėmesį į Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės
42

Pavyzdžiui, griežtai saugoti konfidencialią informaciją ir nesudaryti sąlygų kitiems asmenims ją gauti ir paskelbti;
rengiant konfidencialią informaciją turinčius dokumentus apsiriboti minimaliu konfidencialios informacijos kiekiu
dokumente ir minimaliu dokumentų egzempliorių skaičiumi; konfidencialią informaciją turinčius dokumentus įforminti
laikantis galiojančių Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių; darbo su konfidencialia informacija metu
sugadintus dokumentus arba dokumentų juodraščius nedelsiant sunaikinti; saugoti ir jokiu būdu nenaikinti bet kokios
formos konfidencialios informacijos (konfidencialios informacijos, esančios popieriniuose ir elektroniniuose dokumentuose
ar laikmenose); nedelsiant informuoti direktorių, dingus konfidencialią informaciją turinčiam dokumentui ir pan.
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kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – NKKP), III skirsnio 14.8.3
punkte nurodytus korupcijos rizikos veiksnius švietimo ir mokslo sistemoje.
3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. ir Teisės
aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014-03-12 nutarimu Nr. 243, vykdyti NEC rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ir
išvadas skelbti per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą.
3.4. Sudaryti galimybes darbuotojams ir kitiems asmenims informuoti apie korupcijos
apraiškas, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos
tobulinimo arba NEC interneto svetainėje įdiegti veikiančią Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto
svetainės nuorodą ir informuoti, kaip pranešti apie galimą korupciją.
4. Siekiant aktyvios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos veiklos formuojant ir
vykdant švietimo sistemos antikorupcinę politiką, siūloma:
Atsižvelgiant į NKKP, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą
korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Lietuvos Respublikoje 2015–2025 metais, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai siūlytina atlikti esamos situacijos analizę ministerijos ir
pavaldžių įstaigų veikloje43, spręsti dėl kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių
plano parengimo, į priemonių planą kaip vykdytojus įtraukiant NEC ir kitas pavaldžias institucijas,
Kovos su korupcija programos projektą ir patvirtintą programą skelbti per Seimo teisės aktų
informacinę sistemą.

Direktoriaus pavaduotojas

Romas Zienka

Olga Česonienė, tel. (8 706) 62 741, el. p. olga.cesoniene@stt.lt

43

Atliekant esamos situacijos analizę atkreipti dėmesį į sociologinių tyrimų duomenis (įskaitant ir sociologinio tyrimo
,,Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“ duomenis43 apie korupcijos paplitimą švietimo srities įstaigose), Europos Komisijos
ataskaitą apie korupciją, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos ataskaitas, Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. liepos 21 d. rašte43 Nr. 4-01-4192 aprašytus korupcijos mechanizmus ir problemas,
Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo iki 2014 m. gruodžio
31 d. ataskaitą, STT atliktus teisės aktų ir jų projektų antikorupcinius vertinimus.
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Išvados dėl NEC korupcijos rizikos analizės
1 priedas

ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ĮVERTINTI TEISĖS AKTAI,
DOKUMENTAI IR INFORMACIJA
__________________

1.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2014 m. liepos 15 d. įstatymo Nr. XI-

1491 redakcija).
2.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje

įstatymas (2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. VIII-371 redakcija).
3.

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.

4.

Lietuvos Respublikos vidaus audito ir kontrolės įstatymas.

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) “Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.
6.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. KS-84

(2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. KS-86 redakcija) „Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo,
tikslinimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
7.

Perkančiųjų

organizacijų

viešųjų

pirkimų

organizavimo

ir

vidaus

kontrolės

rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijų patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2015-01-01).
8.

Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo

CVP IS tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. 1S-199.
9.

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba

mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53.
10.

Viešųjų pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintos 2011 m.

gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204.
11.

Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų

organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 (aktuali
redakcija nuo 215-01-01).
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12. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos,
patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m.
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73 (2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1S-44 redakcija) „Dėl viešojo
pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo“.
13. Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonė, patvirtinta Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1S-135.
NEC pateikti teisės aktai ir dokumentai:
1. NEC 2014 m. spalio 16 d. raštu Nr. V12-575 pateikta informacija.
2. NEC 2015 m. gegužės 13 d. raštu Nr. V12-243 pateikta informacija.
3. NEC 2014 m. liepos 17 d. raštu Nr. V12-489 pateikta informacija.
4. Nacionalinio egzaminų centro fizinės apsaugos reglamentas, patvirtintas NEC direktoriaus
2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. (1.3.) - V1-3.
5. Mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių ir kitų
spaudinių spausdinimo ir pakavimo aprašas, patvirtintas NEC direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu
Nr. (1.3.) - V1-18.
6. Mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių
rengimo režimo aprašas, patvirtintas NEC direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu NR. Nr. (1.3.) V1-136.
7. Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-893.
8. Valstybinių brandos egzaminų užduočių dauginimo ir pakavimo aprašas, patvirtintas NEC
direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 6.1-S1-6(RN).
9. Valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo aprašas, patvirtintas NEC direktoriaus
2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 6.1-S1-1(RN).
10. Nacionalinio egzaminų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos NEC
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. (1.3.)-P-299.
11. Nacionalinio egzaminų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos NEC
direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. (1.3.)-P-122.
12. Nacionalinio egzaminų centro viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos taisyklės,
patvirtintos NEC direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-159.
13. Nacionalinio egzaminų centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintos
NEC direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-24.
14. Nacionalinio egzaminų centro darbo reglamentas, patvirtintas NEC direktoriaus 2008 m.
sausio 25 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-27 (su pakeitimais: 2009 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-
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3A, 2010 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-7, 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1119, 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-130.
15. Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi
aprašas, patvirtintas NEC direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-10.
16. Nacionalinio egzaminų centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. ĮSAK- 548 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. ĮSAK – 247).
17. Nacionaliniame egzaminų centre įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos
aprašas, patvirtintas NEC direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-112.
18. Valstybinių brandos egzaminų užduočių dauginimo ir pakavimo režimo aprašas,
patvirtintas NEC direktoriaus 2014 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 6.1-S1-17(RN).
19. Informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, administravimo tvarkos
aprašas, patvirtintas NEC direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 6.1.-S1-18(RN).
20. Nacionalinio egzaminų centro Konfidencialumo laikymosi dokumentų tikrinimo komisijos
nuostatai, patvirtinti NEC direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-25 (2014-2015
metais vykusių visų komisijos posėdžių protokolai).
21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vidaus audito skyriaus 2013 m.
spalio 16 d. NEC 2013 m. I pusmečio veiklos ir finansinio audito ataskaita Nr. Va2-28 (26.5-77).
22. Rekomendacijų, pateiktų 2013-10-16 NEC 2013 m. I pusmečio veiklos ir finansinio audito
ataskaitoje Nr. Va2-28 (26.5-77), įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas Nacionalinio egzaminų
centro direktoriaus 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-112.
23. Rekomendacijų, pateiktų 2013-10-16 NEC 2013 m. I pusmečio veiklos ir finansinio audito
ataskaitoje Nr. Va2-28 (26.5-77), įgyvendinimo ataskaita.
24. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-91
„Dėl pirkimo organizatorių ir iniciatorių skyrimo“.
25. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V180 „Dėl Nacionalinio egzaminų centro viešųjų pirkimų komisijos valstybinių brandos egzaminų,
mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir įskaitų užduočių rengimo
pirkimams sudarymo“.
26. Nacionalinio egzaminų centro finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos Nacionalinio
egzaminų centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-132.
27. 2015 m. vasario 9 d. NEC raštas Nr. V12-62 Vilniaus universiteto Matematikos ir
informatikos instituto direktoriui „Dėl specialistų rekomendacijos matematikos valstybinio brandos
egzamino užduočių recenzavimui“.
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28. 2015 m. vasario 12 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto raštas
Nr. 580000-S-10-(5800.02) „Dėl specialistų rekomendacijos matematikos valstybinio brandos
egzamino užduočių recenzavimui“.
29. 2015 m. kovo 16 d. NEC raštas Nr. V12-147 Lietuvių kalbos instituto direktorei „Dėl
bendradarbiavimo su Nacionaliniu egzaminų centru“.
30. 2015 m. kovo 25 d. Lietuvių kalbos instituto raštas Nr. (1.8.)S-131 „Dėl rekomenduojamų
mokslo darbuotojų“.
31. 2014 ir 2015metų valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo paslaugų supaprastintų
atvirų konkursų, taip pat neskelbiamų derybų ir apklausos būdu vykdomų viešųjų pirkimų dokumentai:
viešųjų pirkimų konkursų sąlygos, skelbimai apie supaprastintus pirkimus, 2014-2015 metų viešųjų
pirkimų planai, paraiškos, techninių specifikacijų projektai; susirašinėjimai su tiekėjais, tiekėjų
pasiūlymai, tiekėjų apklausos pažymos ir kt.
32. NEC interneto tinklalapyje www.nec.lt ir www.egzaminai.lt skelbiama informacija,
susijusi su korupcijos rizikos analizės metu nagrinėjamomis sritimis.
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Išvados dėl NEC
korupcijos rizikos analizės
2 priedas
PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS44
Eil.
Nr.

STT pasiūlymai
Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės
nurodyti pasiūlymai, susiję su antikorupciniu
kai kurių NEC veiklos sričių vertinimu, taip
pat pasiūlymai dėl NEC įgyvendinamų
korupcijos prevencijos priemonių.

44

Savivaldybės planuojamos įgyvendinti
priemonės
Atsižvelgta – detalizuoti, nurodyti kaip?
Atsižvelgta iš dalies – detalizuoti, nurodyti
kaip? Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies?
Neatsižvelgta – pagrįsti kodėl?

Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą
įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo
dienos.

