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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
Vykdant Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos komisijos 2017 m. birželio
30 d. priimtą protokolinį sprendimą Nr. 56VL-49, Asmens dokumentų išrašymo centre prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) buvo atliktas bendrosios
veiklos ADIC srityje – programinės ir techninės įrangos priežiūra (toliau – Įrangos priežiūra)
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Įrangos priežiūros srityje atliko
Administravimo skyriaus vedėjas Andrius Koniševas.
Analizuojamas laikotarpis – 2016 m. sausio 1 d.–2017 m. rugsėjo 1 d.
Priežiūros skyriui atliekant Įrangos priežiūrą, užtikrinami asmens dokumentų išrašymo
proceso valdymo sistemų funkcionavimas ir plėtra, Asmens dokumentų išdavimo sistemos
funkcionavimas ir plėtra, Viešojo rakto infrastruktūros, būtinos biometrinių asmens duomenų
įrašymui į asmens dokumento elektroninę laikmeną bei patikrai, funkcionavimas ir plėtra, ES
teisės aktų ir standartų reikalavimus atitinkančių sąsajų tarp Lietuvos Respublikos ir kitų ES
valstybės narių Viešojo rakto infrastruktūrų funkcionavimas ir plėtra (vykdoma įgyvendinant ES
Komisijos direktyvas).
Įrangos priežiūros procedūra aprašyta Integruotoje vadybos sistemoje (susideda iš
Kokybės vadybos sistemos ir Informacijos saugumo valdymo sistemos) ir procese „Programinės
ir techninės įrangos priežiūra“. Šių sistemų išorinis auditas atliktas 2016 m. lapkričio 29 d. Abi
sistemos sertifikuotos ISO standartus patvirtinančiais sertifikatais.
Kriterijus – „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla“.
Analizuojamu laikotarpiu pranešimų dėl galimos korupcinės veiklos, vykdant Įrangos
priežiūrą, nebuvo užfiksuota.
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Darbuotojai, vykdantys veiklą Įrangos priežiūros srityje, laiku deklaravo privačius
interesus.
Kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.
Darbuotojams, vykdantiems veiklą Įrangos priežiūros srityje, nėra numatytos kontrolės ir
priežiūros funkcijos.
Kriterijus – „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų
priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.
Priežiūros skyriuje patvirtintos 5 pareigybės. Išanalizavus jų aprašymus, korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.
Analizuojamo laikotarpio pradžioje iš 5 pareigybių 4 buvo užimtos. Nuo laikotarpio
vidurio iki pabaigos užimtos tik 2 – vedėjo ir vyriausiojo specialisto pareigybės.
Esant Priežiūros skyriuje tik 2 darbuotojams, kurie abu rengia programinės ir techninės
įrangos pirkimo, priežiūros ir remonto darbų sutarčių projektus, galima korupcijos pasireiškimo
tikimybė. Užtikrinant Įrangos priežiūrą, 2016 m. buvo atlikti 9 viešieji pirkimai, 2017 m. – 5.
Viešųjų pirkimų planai ir užduotys dėl prekių ir paslaugų bei darbų informacinių
technologijų srityje (pažymėtina, kad pirkimo užduotys rengiamos labai specifinei (išskirtinei)
dokumentų išrašymo techninei įrangai ir jos priežiūrai įsigyti), derinami su Informatikos ir ryšių
departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir VRM
vadovybe.
Kriterijus – „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu“.
Darbuotojai, vykdantys veiklą Įrangos priežiūros srityje, administruoja ADIC vidinį
tinklą, jų veikla nesusijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu.
Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.
Darbuotojus, vykdančius veiklą Įrangos priežiūros srityje, kuruoja ADIC direktoriaus
pavaduotojas. Sprendimai derinami su VRM vadovybe.
Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“
Užtikrinant ES teisės aktų ir standartų reikalavimus atitinkančių sąsajų tarp Lietuvos
Respublikos ir kitų ES valstybės narių Viešojo rakto infrastruktūrų funkcionalumą, vykdomas
sertifikatų raktų generavimas, kopijavimas, perdavimas, sertifikatų raktų generavimo grafikų
sudarymas. Tai apibrėžta ir reglamentuota šalies ir dokumentų pasirašymo raktų sertifikavimo
priežiūros komisijos reglamente, sertifikavimo veiklos nuostatuose, Priežiūros skyriaus
nuostatuose, darbuotojų pareigybės aprašymuose. Šis procesas yra valstybės ir tarnybos
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paslaptis. Veiklos įslaptinimo teisėtumas užtikrinamas vadovaujantis VRM įsakymu patvirtintu
valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, detaliuoju sąrašu.
Kriterijus – „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų“.
Korupcijos rizikos analizė nebuvo atliekama.
Išvada:
Priežiūros skyriuje esant tik 2 darbuotojams, galima korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Analizuoto laikotarpio pabaigoje paskelbtos atrankos dviejų specialistų pareigoms užimti.
Priėmus darbuotojus į laisvas pareigybes bus nustatyta aiški atsakomybė, ir įgaliojimai, priimant
sprendimus bei sumažės korupcijos pasireiškimo rizika Įrangos priežiūros srityje.
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