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PAAIŠKINIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
VIDAUS AUDITO SKYRIAUS PAŽYMOJE „ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ 17 INSTITUCIJŲ GALIMOS KORUPCIJOS
TIKIMYBĖS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE VIDAUS AUDITAS“ PATEIKTOS
INFORMACIJOS APIE NACIONALINĮ EGZAMINŲ CENTRĄ
Laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, paaiškinimas yra nuasmenintas, pateikiamas be
fizinių ir juridinių asmens duomenų.
Teikiame paaiškinimus į audito pažymos teiginius. Visiškai nesuprantama, kodėl prieš auditoriams
paviešinant audito pažymą žiniasklaidoje nebuvome apie tai informuoti, nors Europos tinkamo
administravimo elgesio kodekse nustatyta, kad „Valdininkas negali paviešinti sprendimo kitiems
šaltiniams, kol suinteresuotas asmuo ar asmenys nebuvo informuoti“. Primintina ir tai kad, audito
metu informacijai pateikti buvo skirtas labai trumpas laikas, dalis informacijos užsakymų
nekonkretūs, nebuvo suteikta paaiškinimų galimybė.
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
1. P. 5 NEC yra minimas kaip įstaiga, kuri skyrė papildomą apmokėjimą specialistams už darbą su
viešaisiais pirkimais. Įvardyta, kad per trejus metus 3 darbuotojams skirta 5366,35 Eur. Keliant
klausimą dėl skirtų priemokų pagrįstumo, atkreipiame dėmesį, kad NEC vykdomų viešųjų pirkimų
procedūros ir jų objektai yra sudėtingi – pavyzdžiui, perkamos valstybinių brandos egzaminų
užduočių, kurios yra informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, rengimo paslaugos,
informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ medžiagos transportavimo,
informacinių sistemų (toliau – IS), aptarnaujančių visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas,
kūrimo ir tobulinimo paslaugos, naujų, Lietuvos rinkoje nesančių produktų kūrimo ar nuomos ir
pan. paslaugos.
P. 37 yra minimi viešųjų pirkimų specialistai, kurie pagal paslaugų sutartis teikė arba teikia viešųjų
pirkimų specialisto paslaugas NEC. Pritariame audito tekste minimai rekomendacijai ,,spręsti
klausimą dėl tinkamos kompetencijos darbuotojo viešųjų pirkimų srityje priėmimo“ ir manome, kad
ši problema bus išspręsta įgyvendinant 2019 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pasitarimo protokolo Nr. 13, 7 punktą, pagal kurį Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų,
Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, atitinkamų ministrų valdymo sritims priskirtų
įstaigų prie ministerijų, kitų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba
jos įgaliota institucija viešųjų pirkimų funkcijos bus centralizuojamos nuo 2021 m. sausio 1 d. VšĮ
CPO LT.
NEC situacija 2018 metais su viešųjų pirkimų specialistais tikrai buvo sudėtinga. Per 10 mėn.
laikotarpį NEC dirbo arba teikė paslaugas 6 viešųjų pirkimų specialistai. Jų kaitą ir poreikį sudaryti
paslaugų sutartis lėmė du pagrindiniai faktoriai – sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros ir

skiriamam darbo užmokesčiui neadekvačios darbų apimtys. Taip pat svarbu pažymėti, kad audito
tekste minimas fizinis asmuo, pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį rengia viešųjų pirkimų
dokumentus ir konsultuoja dėl viešųjų pirkimų procedūrų, kurios nėra tęstinio pobūdžio. Minėtas
fizinis asmuo pagal turimą paslaugų sutartį kuruoja ESF finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo
tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ viešuosius
pirkimus, kurių pagrindinis tikslas – gauti paslaugas, leisiančias iš esmės pakeisti NEC veiklas ir
pereiti nuo popierinio prie kompiuterinio išorinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo. Atskira
viešųjų pirkimų specialisto pareigybė yra numatyta tarp projekto administravimo darbuotojų, jo
darbas pagal paslaugų sutartį yra suderintas su projekto įgyvendinimą prižiūrinčia ESF agentūra.
Audito ataskaitoje keliamas tokių paslaugų poreikio ir racionalumo klausimas nėra pagrįstas jokiais
objektyviais rodikliais. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nuo 2017 m. atsirado
galimybė gauti ir teikti pagalbinę viešųjų pirkimų paslaugą (Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio
22 ir 23 dalys), kas suponuoja įstatymų leidėjo požiūrį, kad tokias paslaugas perkančiosios
organizacijos gali įsigyti rinkoje. Šiuo atveju pirkimas buvo atliktas laikantis Viešųjų pirkimų
įstatymo, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 bei Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės
skaičiavimo metodikos patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27
d. įsakymu Nr. 1S-94 reikalavimų. Be to, tokios paslaugos įsigijimas rinkoje NEC yra netgi
ekonomiškai naudingesnis nei įdarbinant specialistą. Iš vienos pusės yra gaunama kokybiška
paslauga iš ilgametę viešųjų pirkimų patirtį turinčio viešųjų pirkimų profesionalo, iš kitos pusės
NEC patiriami kaštai yra mažesni, nes paslaugos teikėjui per mėnesį sumokama 999 eurų suma
apima visus NEC tenkančius sumokėti mokesčius, kai toks pat darbo vietos išlaikymas su visais
mokesčiais NEC sudarytų sąlygas darbuotojui „į rankas“ mokėti apie 640 eurų atlyginimą.
Akivaizdu, kad reikiamą viešųjų pirkimų patirtį turinčio specialisto NEC, siūlydamas tokio dydžio
atlyginimą surasti negalėtų, o atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta anksčiau, ši paslauga yra įsigyta
kuruoti ESF finansuojamą projektą, papildomo darbuotojo įdarbinimas tik projekto laikotarpiui
netgi nėra tikslingas.
Audito ataskaitoje minimas priėmimo-perdavimo aktų nepateikimo faktas yra formalus trūkumas
neįtakojantis tinkamos sutarties vykdymo kontrolės, nes su paslaugos teikėju atsiskaitoma pagal
mėnesinį įkainį, o ne pagal faktiškai teikiamas paslaugas (pagal mato vienetus ir įkainius), todėl
sąskaitą-faktūrą, šiuo atveju galima prilyginti priėmimo-perdavimo aktui, nes šalys sąskaita-faktūra
(vienos šalies pateikimu, o kitos šalies neatsisakymu jos priimti) de facto pripažįsta paslaugos
suteikimo faktą.
Viešųjų pirkimų sutartys paviešintos.
SANDORIAI SU ESAMAIS AR BUVUSIAIS DARBUOTOJAIS
2. Dėl viešųjų pirkimų epizodų iš darbuotojų, buvusių darbuotojų ar kitų susijusių įstaigų
darbuotojų. P. 11 yra pateikta informacija apie tai, kokia yra sandorių, sudarytų su minėta tiekėjų
grupe vertė 2016–2018 metais – 78 367,10 Eur. Svarbu atkreipti dėmesį į viešinamos informacijos
tikslumą:
2.1. Dėl kitų ŠMSM pavaldžių institucijų darbuotojų ne darbo metu teikiamų paslaugų kitiems
subjektams – teisės aktai nedraudžia NEC kreiptis į kitų LR ŠMSM pavaldžių įstaigų darbuotojus
dėl reikalingų paslaugų teikimo pagal jų turimą kompetenciją laisvu nuo tiesioginio darbo laiku.
Minimame audito tekste (p. 11 ir p. 14) yra įvardyti kitų LR ŠMSM pavaldžių įstaigų UPC ir VLN
darbuotojai, kurie atliko jų pareigybėse nenumatytas funkcijas ne pagrindinio darbo metu (suteiktų
paslaugų suma 13105 Eur). Šiuo atveju pabrėžiame, kad paslaugos buvo teikiamos ne pagrindinio
darbo metu, o įsigyti kitų įstaigų darbuotojai yra kompetentingi savo sričių specialistai, taip pat tiek

pirkimai atlikti, tiek paslaugos teiktos teisės aktų nustatyta tvarka. Atlikto audito tekstas
suponuoja, kad jei viena LR ŠMSM pavaldi institucija pagal viešųjų pirkimų procedūras
kreipiasi į kitos pavaldžios LR ŠMSM įstaigos darbuotojus, tai jie neatlygintinai turi teikti
reikalingas paslaugas pagal jų pareigybėse nenumatytas funkcijas, kas negali būti
pagrindžiama nei jokiais teisės aktais, nei jokia logika. Tokia praktika pažeistų protingumo,
sąžiningumo ir teisingumo principus, asmenų teisę į darbą, paslaugų teikimą bei tinkamą
atlygį už tai.
2.2. P. 15 ir p. 34 nurodyta, kad NEC 2017-2018 m. nupirko paslaugų už 55262,9 Eur iš buvusio
darbuotojo ar jo vadovaujamų įmonių. Audito pažymoje minimas darbuotojas NEC dirbo iki 2012
m. gegužės mėn., taigi iki 2017 m. jau buvo praėję penkeri metai ir nėra jokių teisinių
apribojimų jo paslaugų teikimui aš paslaugų įsigijimui iš minėto asmens. Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad į bendrą minėtą sumą yra sudėtos sutartys, kurios sudarytos pagal skirtingai atliktas
viešųjų pirkimų procedūras. Pavyzdžiui, 2018 metų gruodžio 12 d. buvo sudaryta sutartis
paslaugoms už 27 467,00 eurų, pagal skelbiamas viešųjų pirkimų procedūras, ir ji įgyvendinama iki
2019 metų liepos mėn. Paminėta, kad šiam pirkimui pasiūlymą pateikė du tiekėjai.
2.3. P. 15 nurodyta, kad su buvusiu NEC direktoriaus pavaduotoju NEC pasirašė dvi sutartis
bendrai 10000 Eur sumai nepraėjus 1 metų laikotarpiui po to, kai darbuotojas nutraukė darbo
santykius su įstaiga, tokiu būdu pažeidžiant VPIDVTĮ 19 str. 1 d. nuostatas. Paslaugos buvo
reikalingos nedelsiant ir siekiant tinkamai vykdyti 2017 brandos egzaminų sesiją – patikimai
paskelbti egzaminų rezultatus (2500 Eur) bei pasiruošti brandos darbo įgyvendinimui (7500 Eur)
sukuriant jungtį tarp NEC duomenų perdavimo sistemos KELTAS ir Elektroninio plagiato
atpažinimo sistemos. Paslaugų poreikis grįstas sudėtingu nuo 2016 m. pasikeitusio užsienio kalbų
VBE skirtingų dalių administravimu, informacinės sistemos NECIS veikimo sesijos metu stabilumu
ir ją aptarnaujančių darbuotojų kaita. Tačiau, VPIDVTĮ 19 str. 2 d. teigia, kad „2. Apribojimai,
nustatyti šio straipsnio 1 dalyje, netaikomi sandoriui, kuris buvo sudarytas prieš tai, kai asmuo
pradėjo eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiamas, taip pat sandoriui, kuris
sudaromas viešo konkurso būdu, ir sandoriams, kurių suma per metus neviršija 3 000 eurų.
Paslaugos iš minėto asmens įsigytos laikantis viešųjų pirkimų įstatymo. Šios pasirašytos
sutartys taip pat indikuoja esamą sisteminę problemą – NEC savo veikloje naudojasi
informacinėmis sistemomis, kurių vertė ir sudėtingumas yra visiškai neadekvatūs institucijos
informacinių technologijų specialistams mokamam darbo užmokesčiui. Todėl tikėtis, kad
darbuotojai su jiems mokamą atlygį atitinkančia kompetencija ir patirtimi darbo metu sukurs naujas
reikalingas IS ir tobulins esamas, kurdami naujus įrankius, yra neadekvatu.
2.4. NEC darbuotojo dirbančio su informacinėmis sistemomis atveju paaiškiname, kad auditą
atliekančiai institucijai buvo pateikta darbuotojo pareigybė su įvardytomis funkcijomis, kurias jis
atlieka nuo 2017 birželio 20 d., t. y. ne audito minimos sutarties vykdymo laikotarpiu. Sutarties
vykdymo metu darbuotojo funkcijose nebuvo įvardyta IS tobulinimo funkcija, nes jis ėjo kitas
pareigas NEC. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojas turėjo ne patobulinti esamas, bet
sukurti naujas formas, skirtas brandos darbo vykdymui. Iki tol nebuvo nė vieno egzamino, kurio
vykdymo stebėsenos procesai būtų tokie patys kaip brandos darbo.
2.5. Neaiškus teisinis pagrindas, kodėl viešai skelbiamame audito tekste yra minimos ir į viešąją
erdvę pateiktos NEC darbuotojų pavardės, jei, pačiame pažymos tekste 14 p. paminėta, kad ,,4
darbuotojų vykdomos funkcijos nėra susijusios su įsigytomis paslaugomis“. Taip pat auditą
atliekančiai institucijai, teikiant informaciją buvo nurodyta, kad trys iš jų sutarties vykdymo
laikotarpiu buvo išėję kasmetinių atostogų, o vienu atveju buvo skelbtas supaprastintas atviras
konkursas, kuriame alternatyvių tiekėjų nebuvo. Atkreiptinas dėmesys, kad NEC telefonu, 2018
metų gruodžio 21 d. raštu „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ ir duomenų perdavimo-

priėmimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 auditą atliekančią instituciją informavo, kad su pasiekimų
patikrinimų užduotimis dirbančių asmenų duomenys yra konfidencialūs: „Valstybinių brandos
egzaminų užduotys yra valstybės ir tarnybos paslaptis, todėl jų apsaugos priemones numato
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas. Mokyklinių brandos egzaminų,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių ir nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo užduočių rengimą reglamentuoja NEC dokumentas – Konfidencialios informacijos
nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas ir sutartys su užduočių
rengėjais. <...> „Šie įsipareigojimai prisiimti siekiant apsaugoti brandos egzaminų ir pasiekimų
patikrinimų užduočių rengėjus nuo galimo išorės (giminaičių, draugų, pažįstamų ir kt.) spaudimo
atskleisti rengiamų užduočių turinį.“ Duomenų perdavimo-priėmimo akte duomenis priimančios
auditą atliekančios institucijos grupės vadovė pasirašė, kad duomenų konfidencialumas
garantuojamas. NEC auditą atliekančiai institucijai informaciją pateikė tiesiogiai perduodamas
skaitmeninėje laikmenoje, įvardijant, kad ši informacija yra konfidenciali ir neviešinama dėl šių
specialistų veiklos, susijusios su konfidencialios ir / arba riboto naudojimo medžiagos rengimu.
Paviešinant darbuotojų pavardes buvo pažeistas ne tik konfidencialumo pasižadėjimas, bet ir ES
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos.
2.6. Dėkojame auditą atlikusių specialistų siūlymui, kad ,,gali būti skirti priedai ir priemokos teisės
aktų nustatyta tvarka (už didesnį darbo krūvį ar papildomą darbą)“, bet tam darbo užmokesčio
fonde turi būti lėšų. Atkreiptinas dėmesys, kad NEC struktūra ir etatų skaičius iš esmės nesikeitė
nuo 2009 metų, nors nuo 2016 m. atliekamų išorinio vertinimo darbų apimtis ir sudėtingumas
išaugo daugiau kaip 2 kartus. Darbuotojų darbo krūvis ir taip yra padidintas rengiantis ir vykdant
brandos egzaminų sesiją.
2.7. P. 22 ir p. 34 yra minima, kad ,,iš surinktos informacijos matomas paslaugas teikusio asmens
ryšys su šia bendrove ir jos protegavimas“, nors jokie reikšmingi argumentai ar įrodymai Viešųjų
pirkimų įstatymo prasme (nenurodomi galimai pažeisti viešųjų pirkimų principai, nepagrindžiama
galimai dirbtinai sumažinta konkurencija ar pan.), pagrindžiantys šį teiginį, nėra pateikiami.
Atkreiptinas dėmesys, kad paslaugas teikęs asmuo, kaip įmonės vadovas, pagal sutartį su NEC (F3155, sudaryta 2017 m. liepos 24 d.) rengė NEC įgyvendinamo ESF lėšomis finansuojamo projekto
„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“
investicinį projektą. Jo rengimo metu minėtas asmuo kreipėsi į nurodytą įmonę dėl teikiamų
paslaugų kainodaros, kaip to reikalauja investicinio projekto rengiamo metodika
(https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/investiciju-projektu-kuriems-siekiama-gauti-finansavima-iseuropos-sajungos-strukturines-paramos-ir-ar-valstybes-biudzeto-lesu-rengimo-metodika, p. 16). Šio
kreipimosi pagrindu buvo planuojamas dabar vykdomo projekto biudžetas ir pats kreipimosi faktas
nebuvo slepiamas. Pažymėtina, kad investicinis projektas, kurio pagrindu buvo rengta dabar NEC
vykdomo projekto paraiška, 2017 metų lapkričio mėn. 27 d. pristatytas Švietimo ir mokslo
ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių
prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą
valdymo komiteto organizuotame posėdyje. Įvertinus Švietimo struktūrinės reformos tikslus, atlikto
Investicijų projekto išvadas, NEC informacinių technologijų specialistų kaitos tendencijas ir
kompetencijas, ilginamų 2017/2018 mokslo metų poveikį išorinio vertinimo organizavimui
(2017/2018 mokslo metai, palyginti su praėjusiais, buvo pailginti 10 darbo dienų, o galutinė
valstybinių brandos egzaminų data buvo perkelta tik viena diena į priekį, reikia skubių
technologinių priemonių, kurios leistų taupyti išorinio vertinimo organizavimo laiko išteklius),
buvo nuspręsta leisti NEC rengti projekto paraišką. Joje numatyta, kad NEC įgyvendinamame
projekte bus perkamos elektroninio vertinimo informacinės sistemos nuomos, konfigūravimo,
integravimo ir konsultavimo paslaugos. Sutartis su įmone, kuri minima ir p. 34, yra pasirašyta po

paskelbto viešo atvirojo konkurso. Prasidėjus ESF lėšomis finansuojamam projektui „Bendrojo
ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, Europos
socialinio fondo agentūros ekspertai atliko viešųjų pirkimų procedūrų paskesnę patikrą. Patikros
metu jokių procedūrų pažeidimų nebuvo fiksuota. Pažymėtina ir tai, kad auditoriams buvo pateiktas
ir pats investicinis projektas, kuriame pagrindžiama, kad rinkoje egzistuoja pakankamai gamintojų,
kurių siūlomi sprendimai galėtų būti pripažinti kaip tinkami, adaptuojant gamintojų sistemas pagal
Nacionalinio egzaminų centro poreikius.
3. DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ IR PROTEGAVIMO. NEC yra minimas ir audito epizode
,,Pirkimo sąlygų pritaikymas konkrečiam tiekėjui, tiekėjų protegavimo ir konkurencijos ribojimo
atvejai“ (p. 33). Minimos dvi sutartys dėl popieriaus ir spausdinimo paslaugų įsigijimo.
Paaiškiname dėl reikalavimų popieriui – popierius naudojamas informacijai, žymimai slaptumo
žyma „Riboto naudojimo“ spausdinti, kas ir lemia aukštus nepermatomumo, lapų ir vaizdų
apskaitos tikslumo ir šiurkštumo reikalavimus. Esant didesnio šiurkštumo popieriui, spausdinant
lapai dėl trinties sulimpa ir užstringa spausdinimo mašinose, stringa sklandus spausdinimo procesas,
esant daug broko, sudėtingėja spaudinio vaizdų ir lapų apskaita. Gedimų šalinimas yra didelė rizika
informacijai, žymimai slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ tinkamai neapskaityti ir netgi nutekėti.
Reikalavimai nustatyti, atsižvelgiant į patirtį, atsiradusią nupirkus žemesnės kokybės popierių.
Vykdant skelbiamą konkursą dalyvavo ir kitos įmonės, viena iš kurių laimėjusi konkursą atsisakė
pasirašyti sutartį.
Paaiškiname dėl spausdinimo paslaugų – ši įmonė yra vienintelis gamintojo atstovas Lietuvoje,
turintis įgaliojimus ir sąlygas tokio tipo spausdinimo linijų, kokias yra įsigijęs NEC, aptarnavimui
per NEC prašomą 2 valandų reakcijos laiką.
4. DĖL MOKYMŲ ORGANIZAVIMO. Sutinkame su pastaba p. 40 dėl mokymų dalyvių
registracijos ir renginio įvertinimo anketų. Vėliau organizuotuose NEC mokymuose ši informacija
yra surenkama. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame epizode minimos datos yra supainiotos ir tai
galimai lėmė formuluojamą išvadą. Sutartis su įmone buvo pasirašyta 2018 gegužės 9, o minėti
mokymai buvo organizuoti 2018 metų kovo 5–6 dienomis.
5. DĖL KOMPIUTERIŲ PIRKIMO. P. 40 minimas kompiuterių pirkimas – buvo perkami
kompiuteriai aptarnaujanti NECIS informacinę sistemą ir duomenų bazes. Jiems keliami aukštesni
reikalavimai nei biuro kompiuteriams.
6. DĖL PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠ KITŲ PAVALDŽIŲ ŠMSM ĮSTAIGŲ. P. 42 yra
minima, kad NEC įsigijo paslaugų iš VLN, UPC ir VŠĮ ,,Jaunimo slėnis“. Paaiškiname, kad UPC
pagal 2012-09-03 d. valstybės turto panaudos sutartį Nr. F5-67(9.28)/F3-22 mokame už
komunalines paslaugas: 2016 m. – 19290,04 Eur, 2017 m. – 14427,09 Eur, 2018 m. – 16725,72
Eur, taigi – 50 442,85 Eur. Dėl apgyvendinimo paslaugų pirkimo iš VLN. Rinkoje už VLN siūlomą
kainą ir suteikiamas sąlygas paslaugų nėra – tą rodo 2018 m. vykdytas atviras konkursas. Iš VŠĮ
,,Jaunimo slėnis“ buvo įsigytos maitinimo paslaugos už 800,5 Eur. Tokiai sumai nebuvo sudaryta
sutartis, o apmokėta tik pagal sąskaitą faktūrą. Kreipiantis į šios įmonės darbuotojus dėl paslaugų
teikimo, nebuvo renkama informacija apie įmonės statusą. VPĮ nuostatos nepažeistos.
7. DĖL VEIKLŲ OPTIMIZAVIMO. P. 44 yra įvardyti ,,Veiklos procesai ir jų optimizavimo
galimybės“, kur NEC rekomenduojama, kad ,,Siekiant ekonomiškesnio ir efektyvesnio valstybinių
brandos egzaminų ir mokyklinių brandos egzaminų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų

organizavimo, šis procesas turėtų būti skaitmenizuotas, perkeltas į elektroninę erdvę“. Pabrėžiame,
kad ši veikla jau vyksta nuo 2018 metų balandžio mėn., kai NEC pradėjo įgyvendinti ESF remiamą
projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų
vertinimas“. Kaip minėta, šiuo projektu iš esmės yra pertvarkoma išorinio vertinimo sistema,
kuriami arba įsigyjami iki šiol nenaudoti produktai arba paslaugos, todėl reikalingos tikslingos
konsultacijos, kaip teisėtai įvykdyti viešųjų pirkimų procedūras, pertvarkyti ir reglamentuoti
procesus.
8. DĖL NEPOTIZMO RYŠIŲ. P. 58 pateiktoje lentelėje yra įvardyta, kad iš 48 įstaigoje ir jos
įgyvendinamuose projektuose dirbančių asmenų, 13 darbuotojų turi giminystės ryšių, o p. 59
esančioje lentelėje nurodyta 12 darbuotojų. Patiksliname, kad įstaigoje yra 12 darbuotojų susijusių
giminystės ryšiais. Įstaigoje yra patvirtintas pareigybių sąrašas, o viešųjų ir privačiųjų interesų
deklaravimas numatytas Nacionalinio egzaminų centro darbo reglamento 74.1.4 ir 74.1.5
punktuose:
„74.1.4. iki spalio 1 d. deklaruoti jei artimi asmenys (pvz., sutuoktinis, partneris (kai partnerystė
įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ar jų
vaikai, vaikaičiai) laiko brandos egzaminus ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;
74.1.5. administravimo įgaliojimus turintys darbuotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai ir viešųjų
pirkimų specialistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta
tvarka deklaruoti privačius interesus.“
Atkreipiame dėmesį į tris faktorius. Pirma, visi giminystės ryšius turintys darbuotojai įstaigoje nėra
susiję tiesioginio pavaldumo ryšiais. 6 iš jų dirba pagal neterminuotas darbo sutartis, 6 –
projektuose pagal terminuotas darbo sutartis. Iš šių 12 darbuotojų vienas yra direktoriaus
pavaduotojas, vienas skyriaus vedėjas, viena vyresnioji buhalterė, viena specialistė, viena technikė
ir septyni metodininkai. Nuo 2019-04-15 d. dirbančiųjų pagal neterminuotas darbo sutartis sumažės
iki 4, nes skyriaus vedėjas išeina iš darbo. Antra, darbuotojai turintys administravimo įgaliojimus
privačius interesus yra deklaravę. Trečia yra tai, kad įstaigos įgyvendinamuose projektuose
metodininkai buvo įdarbinti pagal organizuojamus viešus konkursus pareigoms eiti (konkursai
skelbti ir prašymai teikti per valstybės tarnybos portalą). Skelbti 42 kvietimai, 5 atvejais nepateiktas
nė vienas prašymas, 28 – po vieną, 9 – po kelis. Iš šešių pareigybių projektuose, kurias užimantys
asmenys susiję giminystės ryšiais, tik į vieną buvo pateikti keli prašymai.
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