
 
MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRO 

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR 
VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYSE 2019-01-01 – 

2020-09-01 
 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – 
Korupcijos prevencijos įstatymas) ir LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (toliau – MELC) direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. 
įsakymu Nr. 1V–18 sudaryta Korupcijos prevencijos komisija – komisijos pirmininkė viešųjų 
pirkimų specialistė Rima Varnienė, narės: buhalterijos vyresnioji finansininkė Inga Bieliauskaitė ir 
vyriausioji specialistė personalo klausimams Asta Paulauskaitė, atliko korupcijos pasireiškimo 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre (toliau – MELC) tikimybės analizę. 

Analizuotas laikotarpis: 2019-01-01 – 2020-09-01. 
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritys – viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimas ir viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas. 
Naudoti analizės metodai ir veiksmai: teisės aktų ir dokumentų turinio analizės, veiklos srities 

procesų ir esamos padėties stebėjimo metodai. 
Atlikti veiksmai: atliekant viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų 

konfliktų valdymo vertinimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės buvo analizuoti ir vertinti 
dokumentai: 
MELC direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-51 „Dėl pareigų, kurias einantys 
darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“; 
MELC direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1V-1 „Dėl pareigų, kurias einantys 
darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1V-92 patvirtintos „Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centro viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių 
darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklės“; 
MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-51 „Dėl viešųjų pirkimų“ patvirtintas 
„Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas“; 
MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-51 „Dėl viešųjų pirkimų“ patvirtintos 
„Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės“; 
MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-52 „Dėl Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centro viešųjų pirkimų iniciatorių ir organizatorių patvirtinimo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 1V-55 „Dėl MELC 2019-06-21 įsakymo Nr. 
1V-52 papildymo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. raštas Nr. 1V-56 „Dėl buhalterijos vyriausiosios buhalterės 
Rimos Šamelienės nušalinimo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-93 „Dėl MELC 2019-06-21 įsakymo 
Nr. 1V-52 pakeitimo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 1V-99 „Dėl MELC 2019-06-21 įsakymo 
Nr. 1V-52“ pakeitimo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 1V-102 „Dėl MELC 2019-06-21 įsakymo 
Nr. 1V-51“ pakeitimo“; 
MELC direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1V-106 „Dėl Viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių“; 
MELC direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1V-107 „Dėl MELC prevencinio 
patikrinimo komisijos sudarymo“. 
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LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. P1-165 „Dėl Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro direktoriaus Rimanto Petro Karecko nušalinimo“. 

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo 
nagrinėjimo buvo imtasi laikantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 4 d. 
įsakymo Nr. V-840 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigų, 
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos sričių, kuriose antikorupcinę 
analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2020 metais, nustatymo“. Komisija, siekdama nustatyti 
korupcijos pasireiškimo tikimybę, informaciją surinko savarankiškai. Išorės ekspertai ir 
konsultantai pasitelkti nebuvo. 

Pažymėtina, kad korupcijos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos tikimybės metu vertinta sritis 
yra reglamentuota vidaus administravimo teisės aktų, kurie yra nuolat peržiūrimi ir atnaujinami. 
Į LR susisiekimo ministerijos vidaus audito skyriaus 2019-03-22 pažymoje Nr. VA–6 „Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės 
viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“ konstatuotus pažeidimus buvo atsižvelgta ir imtasi 
priemonių juos pašalinti: 

1. Visi darbuotojai, iki vykdyto audito nedeklaravę viešųjų ir privačiųjų interesų, juos deklaravo 
iki 2019-02-27. 

2. Parengtos ir MELC direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1V–92 patvirtintos 
„MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklės“. 

MELC veikla yra išsamiai reglamentuota LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 3 d. 
įsakymu Nr. V–880 patvirtintuose Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro nuostatuose, MELC 
darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra 
reglamentuoti: pareigybės aprašymuose, Vidaus tvarkos taisyklėse, kitose MELC direktoriaus 
įsakymais patvirtintose veiklos ir buhalterinėse tvarkose. Darbuotojai su dokumentais 
supažindinami pasirašytinai arba elektroniniu paštu. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi (teisės aktų 
stebėseną sekdami e-tar (Teisės aktų registras), „Teisės aktų žiniose“ skelbiamą informaciją, 
dalyvaudami seminaruose, valstybės įstaigų organizuojamose konsultacijose atlieka direktorius, 
buhalterijos vyriausioji buhalterė, administracijos vyriausioji specialistė personalo klausimams, 
viešųjų pirkimų specialistė, kuriems šios funkcijos priskirtos pareigybės aprašymuose). 

MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklės reglamentuoja Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) nuostatų įgyvendinimo tvarką. Jose yra 
nustatyta, kad darbuotojai, MELC direktoriaus įsakymu paskirti į pirkimų komisiją pirkimams 
organizuoti ir vykdyti, taip pat lokaliniais teisės aktais įgalioti atlikti supaprastintus pirkimus 
(įskaitant darbuotojus, įgaliotus vykdyti, organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus, kai tokiems 
pirkimams atlikti nesudaroma komisija), ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys nariai privalo 
deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Privačių interesų deklaracijas privalo 
pildyti ir aukščiau minėtus darbuotojus pavaduojantys asmenys, jei jų pavadavimo metu bet kokia 
forma pavaduojantis darbuotojas dalyvauja pirkimų procedūrose. Darbuotojai, nepateikę privačių 
interesų deklaracijų, neturi teisės dalyvauti pirkime ir turi būti atšaukti iš pirkimų komisijos nario 
pareigų. Draudžiama vykdyti pirkimų procedūras, jei nors vienas iš pirkimų komisijos narių, 
ekspertų ar darbuotojų, MELC direktoriaus paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, nėra pateikęs 
viešųjų ir privačių interesų deklaracijos. Pirkimo komisijos nariai, darbuotojai, direktoriaus paskirti 
atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys nariai privalo nusišalinti nuo 
dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip galint paveikti sprendimus, kurie 
sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą. 

MELC direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-106 patvirtintose Viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse nustatyta, kad prieš pradėdami darbą viešųjų pirkimų 



3 
 

 
 

organizavimo procese dalyvaujantys asmenys pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir 
nešališkumo deklaracijas. Konfidencialumo pasižadėjimus, nešališkumo deklaracijas registruoja 
MELC direktoriaus įsakymu už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą paskirtas 
atsakingas asmuo.  

Be įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, struktūrinių padalinių vadovų dėl atliekamų darbo pareigų 
ar funkcijų, vadovaujantis VPIDĮ 2 str. 5 d. ir 4 str.3 d., privačių interesų deklaracijas privalo teikti 
ir MELC direktoriaus įsakymu supaprastintus pirkimus atlikti paskirti asmenys – viešųjų pirkimų 
iniciatoriai ir organizatoriai. 

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą 2020 m. reikėjo 
tikslinti. Tai padaryta MELC direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1 „Dėl pareigų, 
kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“. Įsakymas 
buvo išsiųstas el. paštu visiems darbuotojams, kurie turi deklaruoti privačius interesus ir įsakymo 
originale visi darbuotojai pasirašė, kad susipažino ir gavo skenuotą įsakymą el. paštu. 

MELC direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-51 „Pareigų, kurias einantys 
darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ yra paskirtas už darbuotojų 
privačių interesų deklaravimo kontrolę atsakingas asmuo. Jo teigimu visi asmenys (įskaitant 
įstaigos vadovą, jo pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus), kurie privalo deklaruoti interesus, 
yra pateikę privačių interesų deklaracijas. 

Privačių interesų deklaravimo priežiūrą ir kontrolę vykdantis asmuo prižiūri, ar visi pirkimų 
komisijų nariai, darbuotojai, MELC direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, tinkamai ir 
laiku yra užpildę privačių interesų deklaracijas; kontroliuoja, kad naujai į pareigas paskirti asmenys, 
kuriems privaloma deklaruoti interesus, per 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki 
dalyvavimo pirkimo procedūrose, užpildytų privačių interesų deklaracijas; praneša MELC 
direktoriui apie komisijos narius, darbuotojus, direktoriaus paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus, 
kurie nėra ar yra netinkamai deklaravę privačių interesų; informuoja privačių interesų deklaracijų 
neužpildžiusius ar netinkamai užpildžiusius darbuotojus apie privalomą deklaravimą ir nurodo 
terminą, per kurį privalu ištaisyti trūkumus; vykdo pateiktų privačių interesų deklaracijų apskaitą ir 
analizę Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (toliau – PIDTIS). 
Atsakingam darbuotojui MELC direktoriaus įsakymu suteikiami įgaliojimai prisijungti prie VTEK 
valdomos PIDTIS sistemos ir joje tikrinti, analizuoti ir kontroliuoti MELC darbuotojų pateiktas 
deklaracijas. 

MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklėse nustatyta, kad naujai priimti 
MELC darbuotojai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privaloma deklaruoti interesus, deklaracijas 
turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų paskyrimo į naujas pareigas arba iki dalyvavimo 
pirkimo procedūrose pradžios. Už privačių interesų deklaracijų nepateikimą, pavėluotą pateikimą, 
neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą LR ir lokalių 
teisės aktų nustatyta tvarka atsako privačią interesų deklaraciją teikiantis darbuotojas.  

MELC direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1 „Dėl pareigų, kurias einantys 
darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ nustatyta, kokias pareigas 
einantys MELC darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat laikomasi VPIDĮ 
nuostatų.  

MELC darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Priimant į pareigas, kurias užimantis asmuo pagal 
VPIDĮ privalo deklaruoti privačius interesus, darbo skelbime nurodoma, kokius dokumentus 
pretendentas privalo pateikti (taip pat ir viešųjų ir privačių interesų deklaraciją). Viešųjų pirkimų 
iniciatoriumi, organizatoriumi ar viešųjų pirkimų komisijos nariu skiriamam darbuotojui atsakingas 
asmuo praneša apie pareigą deklaruoti privačius interesus. 

MELC direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo tikrina, ar privačius interesus 
privalantys deklaruoti asmenys tinkamai ir laiku deklaravo galimus interesų konfliktus. Atsakingas 
darbuotojas įpareigotas registruoti (jei yra) pirkimo komisijos narių, asmenų, MELC direktoriaus 
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paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių narių nusišalinimo ir 
nušalinimo atvejus, nuolat tikrinti, ar deklaruojantieji tinkamai ir laiku deklaravo galimus interesų 
konfliktus, privačių interesų deklaracijų neužpildžiusius ar netinkamai užpildžiusius darbuotojus 
informuoti apie privalomą deklaravimą ir nurodyti terminą, per kurį privalu ištaisyti trūkumus. Prieš 
pradėdami darbą viešųjų pirkimų organizavimo procese dalyvaujantys asmenys pasirašo 
nešališkumo deklaracijas, kurias registruoja už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą 
MELC direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo. 

Priėmus į pareigas, kurias einantis asmuo pagal VPIDĮ privalo deklaruoti privačius interesus, 
MELC direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas tikrina, ar deklaruojantysis įvykdė 
VPIDĮ reikalavimą deklaraciją pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio 
asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo. Atsakingam asmeniui MELC direktoriaus įsakymu 
suteikiami įgaliojimai prisijungti prie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 
valdomos PIDTIS ir joje tikrinti, analizuoti ir kontroliuoti MELC darbuotojų pateiktas deklaracijas. 

Atsakingas asmuo prižiūri, ar visi pirkimų komisijų nariai, darbuotojai, MELC direktoriaus 
paskirti atlikti supaprastintus pirkimus ar pirkimų procedūrose dalyvaujantieji tinkamai ir laiku yra 
užpildę privačių interesų deklaracijas, kontroliuoja, kad naujai į pareigas paskirti asmenys, kuriems 
privaloma deklaruoti interesus, per 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki dalyvavimo 
pirkimo procedūrose, užpildytų privačių interesų deklaracijas, praneša MELC direktoriui apie 
komisijos narius, darbuotojus, direktoriaus paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus ar pirkimų 
procedūrose dalyvaujančius narius, kurie nėra ar yra netinkamai deklaravę privačius interesus, 
informuoja privačių interesų deklaracijų neužpildžiusius ar netinkamai užpildžiusius darbuotojus 
apie privalomą deklaravimą ir nurodo terminą, per kurį privalu ištaisyti trūkumus. 

MELC vidaus dokumentuose padalinių vadovams nėra nustatyta pareiga susipažinti su pavaldžių 
asmenų privačių interesų deklaracijų turiniu. Tai atlieka už darbuotojų privačių interesų 
deklaravimo kontrolę atsakingas darbuotojas. 

Siekiant užtikrinti, kad pavaldžių asmenų tarnybinės funkcijos ar dalis jų nebūtų susijusios su 
turimais privačiais interesais, galinčiais sukelti tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, už 
darbuotojų privačių interesų deklaravimo kontrolę atsakingas darbuotojas informuoja darbuotojus, 
kad už privačių interesų deklaracijų nepateikimą, pavėluotą pateikimą, neteisingą deklaruotinų 
duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą LR ir lokalių teisės aktų nustatyta 
tvarka atsako privačią interesų deklaraciją teikiantis darbuotojas. 

MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklėse nustatyta, kad pirkimo 
komisijos nariai, darbuotojai, direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų 
procedūrose dalyvaujantys nariai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant 
sprendimus arba kitaip galint paveikti sprendimus, kurie sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą. 
Įstaigoje netaikoma praktika teikti išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių 

pareigų darbuotojas privalo nusišalinti, kad išvengtų interesų konflikto. 
MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų 

nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklėse išsamiai nustatyta 
nusišalinimo kilus interesų konfliktui tvarka. Taikoma nusišalinimo procedūra: prieš pradedant 
interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo 
procedūrą darbuotojas raštu praneša apie tai pirkimų komisijos pirmininkui ir jokia forma 
(pavyzdžiui, raštu, žodžiu, konsultuojant, patariant ir pan.) nedalyvauja toliau rengiant, svarstant ar 
priimant sprendimą, galintį sukelti ar keliantį interesų konfliktą; jeigu interesų konfliktą keliančios 
ar galinčios kelti aplinkybės paaiškėja pačios pirkimo procedūros metu, darbuotojas apie interesų 
konfliktą žodžiu informuoja kitus sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo procedūroje 
dalyvaujančius asmenis, pirkimų komisijos pirmininką ir jokia forma nedalyvauja toliau rengiant, 
svarstant ar priimant interesų konfliktą keliantį ar galintį kelti sprendimą; darbuotojo pareiga 
įsitikinti, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas dokumente (pavyzdžiui, pirkimo 
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komisijos posėdžio protokole turėtų būti nurodyta, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada 
išėjo ir sugrįžo į posėdžių salę); nusišalinęs darbuotojas negali dalyvauti privačių interesų konfliktą 
sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose. Jis turėtų 
palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje sprendžiamas privatų interesų konfliktą 
keliantis ar galintis kelti klausimas, ir jokia forma daugiau nedalyvauti svarstant minėtą klausimą; 
apie pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio nario nusišalinimą informuotas 
pirkimo komisijos posėdžio pirmininkas apie tai praneša atsakingam darbuotojui. MELC direktorius 
priima sprendimą dėl pirkimo komisijos narių, darbuotojų, direktoriaus paskirtų atlikti 
supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių narių nusišalinimo priėmimo. Kol 
MELC direktorius sprendžia dėl pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio 
nario nusišalinimo priėmimo, pirkimo procedūra nėra stabdoma. Jei LR teisės aktai reikalauja, 
duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per 5 
(penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti pateikiami VTEK jos nustatyta 
tvarka. Jeigu pirkimų komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio nario pareikštas 
nusišalinimas nepriimamas, asmeniui leidžiama dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose. 

MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklėse nustatyta, kad jeigu interesų 
konfliktą keliančios ar galinčios kelti aplinkybės paaiškėja pačios pirkimų procedūros metu, MELC 
direktorius sustabdo pirkimo komisijos nario, darbuotojo, direktoriaus paskirto atlikti supaprastintus 
pirkimus ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio nario, kuriam galbūt kilo interesų konfliktas, 
dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ir atsakingam darbuotojui 
paveda atlikti to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą (tarnybinės veiklos vertinimą LR 
darbo kodekso, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka). Jei tyrimo metu nustatoma, kad darbuotojas buvo patekęs į interesų 
konflikto situaciją ir nenusišalino nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, MELC 
direktoriaus sprendimu jis yra nušalinimas nuo sprendimo priėmimo proceso ar jo stebėjimo ir 
įvertinama, ar dėl nustatyto interesų konflikto neatsirado LR viešųjų pirkimų įstatyme numatytas 
tiekėjo pašalinimo pagrindas. Nušalinus darbuotoją, MELC direktoriaus paskirtą atlikti 
supaprastintus pirkimus, vadovas supaprastintiems pirkimams atlikti paskiria naują asmenį, kol bus 
atliktas nušalintojo asmens veiklos patikrinimas (tarnybinės veiklos vertinimas LR darbo kodekso, 
LR valstybės tarnybos įstatymo ir LR viešųjų ir privačių interesų įstatyme ir kitų lokalių teisės aktų 
nustatyta tvarka). Dėl pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio nario 
nušalinimo pirkimo procedūra nėra stabdoma, jei sprendimui priimti pakanka pirkimo procedūrose 
dalyvaujančių asmenų. Jei pirkime dalyvaujančių asmenų sprendimui priimti nepakanka, MELC 
direktorius sprendžia dėl naujo pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio nario 
skyrimo. Nušalinus pirkimo komisijos narį ar pirkimų procedūrose dalyvaujantį narį, atsižvelgus į 
nušalinto asmens atžvilgiu atlikto tyrimo rezultatus, likę pirkimo procedūrose dalyvaujantys 
asmenys sprendžia, ar tikslinga peržiūrėti iki tol buvusius pirkimų procedūrų etapus ir priimti 
naujus sprendimus. 

MELC direktoriaus paskirtas už darbuotojų privačių interesų deklaravimo kontrolę atsakingas 
asmuo pagal įstaigos darbuotojų poreikį arba esant VPIDĮ nuostatų pokyčiams informuoja 
darbuotojus apie deklaravimo taisyklių pasikeitimus, siunčia mokamąją medžiagą, konsultuoja dėl 
deklaracijų pateikimo iškilusiais klausimais. Pavyzdžiui, 2020 m. sausio mėn. visiems 
darbuotojams, privalantiems deklaruoti privačius interesus, buvo siųsta Atmintinė ir VTEK 
parengta mokomoji medžiaga apie privačių interesų deklaravimą. 

Kaip darbuotojams elgtis kilus interesų konfliktui, nustatyta MELC viešųjų ir privačių interesų 
deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant 
interesų konfliktui, tvarkos taisyklėse, su kuriomis el. paštu supažindinti visi MELC darbuotojai. 
Šios Taisyklės įkeltos į MELC internetinės svetainės Vidines naujienas. Prieš pasirašant 
Nešališkumo deklaraciją darbuotojui išaiškinamos aplinkybės, kurioms paaiškėjus jis turi 
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nedelsdamas raštu pranešti MELC direktoriui ar jo įgaliotam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių 
interesų konfliktą. 

MELC neturi dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai 
skirtų dovanų davimo, gavimo tvarkos. MELC nėra registruojamos, įvertinamos ir apskaitomos 
gaunamos ar duodamos dovanos. 

MELC darbuotojai nėra valstybės tarnautojai, jie yra dirbantys pagal darbo sutartis asmenys, 
todėl nėra sudaryta ir neveikia komisija dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą 
pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo. 

2019–2020 m. neužfiksuota atvejų, kai asmuo nusišalino dėl interesų konflikto dėl to, kad jis ar 
jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis arba dėl asmens ar jam artimų asmenų narystės ar 
(ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, bet laikantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 
2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. P1-165 „Dėl Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriaus 
Rimanto Petro Karecko nušalinimo“ MELC direktorius nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, 
svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su MELC Komercijos skyriaus vyresniąja 
vadybininke Inga Zaurakaite; taip pat laikantis MELC direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. rašto Nr. 
1V-56 „Dėl buhalterijos vyriausiosios buhalterės Rimos Šamelienės nušalinimo“ buhalterijos 
vyriausioji buhalterė Rima Šamelienė nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant 
sprendimus, tiesiogiai susijusius su MELC Ūkio skyriaus ūkvedžiu Ričardu Juršėnu. 

MELC 2019–2020 m. nėra fiksuota atvejų, kai asmuo nusišalino dėl interesų konflikto, susijusio 
su to asmens, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius 
sandorį. 

MELC dirba keli artimi asmenys, tarpusavyje susiję giminystės ryšiais. Siekiant suvaldyti 
galimas su nepotizmu susijusias interesų konfliktų rizikas laikomasi įsakymų dėl nušalinimo (LR 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. P1-165 „Dėl Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro direktoriaus Rimanto Petro Karecko nušalinimo“ ir MELC 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. raštas Nr. 1V-56 „Dėl buhalterijos vyriausiosios buhalterės Rimos 
Šamelienės nušalinimo“). MELC nepotizmo rizikos intensyvumas (toliau –NRI) 2020 m. yra apie 
10 procentų. 

MELC dokumentuose nėra nustatyta pareiga darbuotojams informuoti MELC vadovybę ir (ar) 
atsakingus asmenis apie dalyvavimą konkursuose ir papildomoje veikloje, dėl kurių gali atsirasti 
intereso konflikto tikimybė arba tai gali turėti įtakos vykdant funkcijas MELC. Šiuo atveju 
laikomasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 str. 1 d. 1 p., kuriuo nustatyta, kad 
deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę 
(darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas 
darbovietes ir (ar) einamas pareigas. 

MELC nėra nustatyta atvejų, kai darbuotojas, dirbantis įstaigoje visu ar dalimi etato, papildomai 
nuotoliniu būdu pagal kitą darbo sutartį dirba projekte, kuriame vadovaujanti, tarpinė ar tvirtinanti 
institucija yra MELC. 

Iš pateiktų privačių deklaracijų, kitų duomenų MELC atsakingiems asmenims nežinomi atvejai, 
kai MELC visu ar dalimi etato dirbantis darbuotojas papildomai nuotoliniu būdu pagal kitą darbo 
sutartį dalyvauja papildomoje veikloje. 

Atskaitomybės būdas ir forma, periodiškumas (taip pat apskaitos tvarka ir ją vykdantys 
subjektai) už darbo rezultatus darbuotojams, dirbantiems papildomai visu ar dalimi etato pagal kitą 
nuotolinio darbo sutartį, arba darbuotojams, dirbantiems MELC visu ar dalimi etato, papildomai 
nuotoliniu būdu pagal kitą darbo sutartį projekte, kuriame vadovaujanti, tarpinė ar tvirtinanti 
institucija yra MELC, įstaigos dokumentuose nenustatyta, nes tokių darbuotojų nėra ir įstaigoje 
nekilo tokia būtinybė. 

Nuo 2020 m. yra sukurtas Autorinių sutarčių registras, kuriame registruojamos visos autorinės 
sutartys. Šį registrą kuruojantis asmuo prižiūri, kad būtų pateikti reikalingi dokumentai, autorinių 
paslaugų pirkimą inicijuotų ir organizuotų tik privačius interesus deklaravęs darbuotojas. 
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Išvada – išanalizavus korupcijos rizikos veiksnius srityje „viešųjų ir privačių interesų 
deklaravimas ir viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas“, nustatyti šie rizikos veiksniai: 

1. MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimą reglamentuojančiuose dokumentuose nėra 
aiškiai nustatyta pretendentų, kandidatuojančių į pareigas, kurias užimantis asmuo pagal VPIDĮ 
privalo deklaruoti privačius interesus, privačių deklaracijų duomenų tikrinimo tvarka. 

2. MELC vidaus dokumentuose nėra aiškiai nustatyta, į kokias pareigas pretenduojančių asmenų 
prašoma deklaruoti interesus (tokia pareiga taikoma asmenims, nustatytiems VPIDĮ). 

3. MELC vidaus dokumentuose trūksta nuostatų, kurios reglamentuotų galimo interesų konflikto 
situacijos išsprendimą asmens, priimamo į pareigas, kurias užimant pagal VPIDĮ privaloma 
deklaruoti privačius interesus, bet jo neprašoma kartu su dokumentais pateikti deklaracijos. MELC 
dokumentuose turėtų būti reglamentuota, kad tokiam asmeniui kylanti galimo interesų konflikto 
situacija turėtų būti išspręsta asmens priėmimo (paskyrimo, išrinkimo) į pareigas metu arba, kiek 
galima greičiau, – jį įdarbinus (išrinkus, paskyrus, priėmus), bet iki jam pradedant eiti atitinkamas 
pareigas; dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyti galimi tokios situacijos sprendimo būdai.  

4. MELC dokumentuose nėra nustatyta pareiga darbuotojams informuoti MELC vadovybę ir (ar) 
atsakingus asmenis apie dalyvavimą konkursuose ir papildomoje veikloje, dėl kurių gali atsirasti 
intereso konflikto tikimybė arba tai gali turėti įtakos vykdant funkcijas MELC. 

5. MELC vidaus dokumentuose nereglamentuota dovanų, paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar 
tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų davimo, gavimo tvarka, MELC gautų dovanų 
registravimas, įvertinimas ir apskaitymas. 
 

Siūlymai: 
 

Priemonė  Atsakingas 
vykdytojas  

Įvykdymo 
terminas  

Rezultatas  

Nustatyti MELC 
dokumentuose 
pretendentų, 
kandidatuojančių į 
pareigas, kurias užimantis 
asmuo pagal VPIDĮ 
privalo deklaruoti 
privačius interesus, 
privačių deklaracijų 
duomenų tikrinimo 
tvarką. 

už darbuotojų privačių 
interesų deklaravimo 
kontrolę atsakingas 
asmuo 

2021 m. 
II ketvirčio 
pabaiga 

MELC viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimo ir 
pirkimo procedūrose 
dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar 
nušalinimo, esant interesų 
konfliktui, tvarkos 
taisyklėse nustatyta 
pretendentų, 
kandidatuojančių į 
pareigas, kurias užimantis 
asmuo pagal VPIDĮ 
privalo deklaruoti 
privačius interesus, 
privačių deklaracijų 
duomenų tikrinimo 
tvarka. 

    Papildyti MELC vidaus 
dokumentus pareigų, į 
kurias pretenduojančių 
asmenų prašoma 
deklaruoti privačius 
interesus, sąrašu. 

už darbuotojų privačių 
interesų deklaravimo 
kontrolę atsakingas 
asmuo 

2021 m. 
II ketvirčio 
pabaiga 

MELC viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimo ir 
pirkimo procedūrose 
dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar 
nušalinimo, esant interesų 
konfliktui, tvarkos 
taisyklės papildytos 
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pareigų, į kurias 
pretenduojančių asmenų 
prašoma deklaruoti 
privačius interesus, 
sąrašu. 

Papildyti MELC vidaus 
dokumentus nuostatomis, 
kurios reglamentuotų 
galimo interesų konflikto 
situacijos išsprendimą 
asmens, priimamo į 
pareigas, kurias užimant 
pagal VPIDĮ privaloma 
deklaruoti privačius 
interesus, bet jo 
neprašoma kartu su 
dokumentais pateikti 
deklaracijos.  

už darbuotojų privačių 
interesų deklaravimo 
kontrolę atsakingas 
asmuo 

2021 m. 
II ketvirčio 
pabaiga 

MELC viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimo ir 
pirkimo procedūrose 
dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar 
nušalinimo, esant interesų 
konfliktui, tvarkos 
taisyklės papildytos 
nuostatomis, kurios 
išsprendė asmens, 
priimamo į pareigas, 
kurias užimant pagal 
VPIDĮ privaloma 
deklaruoti privačius 
interesus, bet jo 
neprašoma kartu su 
dokumentais pateikti 
deklaracijos, galimo 
interesų konflikto 
situaciją. 

Nustatyti MELC 
dokumentuose pareigą 
darbuotojams informuoti 
MELC vadovybę ir (ar) 
atsakingus asmenis apie 
dalyvavimą konkursuose 
ir papildomoje veikloje, 
dėl kurių gali atsirasti 
intereso konflikto 
tikimybė arba tai gali 
turėti įtakos vykdant 
funkcijas MELC 

už darbuotojų privačių 
interesų deklaravimo 
kontrolę atsakingas 
asmuo 

2021 m. 
II ketvirčio 
pabaiga 

MELC viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimo ir 
pirkimo procedūrose 
dalyvaujančių darbuotojų 
nusišalinimo ar 
nušalinimo, esant interesų 
konfliktui, tvarkos 
taisyklėse nustatyta 
pareiga darbuotojams 
informuoti MELC 
vadovybę ir / ar 
atsakingus asmenis apie 
dalyvavimą konkursuose 
ir papildomoje veikloje, 
dėl kurių gali atsirasti 
intereso konflikto 
tikimybė arba tai gali 
turėti įtakos vykdant 
funkcijas MELC. 

    
Parengti MELC dovanų, 
paslaugų pagal tarptautinį 
protokolą ar tradicijas, 
taip pat reprezentacijai 
skirtų dovanų davimo, 
gavimo tvarkas, MELC 

vyresnysis specialistas 
personalo klausimams 

2021 m. 
II ketvirčio 
pabaiga 

Parengtos MELC dovanų, 
paslaugų pagal tarptautinį 
protokolą ar tradicijas, 
taip pat reprezentacijai 
skirtų dovanų davimo, 
gavimo tvarkos, MELC 
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gautų dovanų 
registravimo, įvertinimo 
ir apskaitymo tvarką 

gautų dovanų 
registravimas, įvertinimas 
ir apskaitymas. 

 
 
Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Rima Varnienė 
 
Narės Inga Bieliauskaitė 
 
 Asta Paulauskaitė 


