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I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“ skundą, pasirašytą direktorėsredaktorės X, dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė)
pareigūnų veiksmų, galimai nesudarant galimybės viešosios informacijos rengėjams ir (ar)
skleidėjams gauti informaciją, reikalingą teikti visuomenei.
2. Skunde nurodyta:
2.1. „[...] [pastaba: 2014 metais] kovo 26/27 dieną, Savivaldybės administracijos Kultūros
ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistei Editai Jonaitytei (atstovė spaudai) išsiuntėme pagal
skaitytojų prašymus parengtus ,,A“ klausimus Savivaldybės administracijos direktoriui E. Dargiui.
Šių metų kovo 31 d. gavome atsakymus, tačiau jie buvo neišsamūs, į kai kuriuos klausimus
neatsakyta, teigiant, kad negalima atsakyti, [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „Mes ne kartą pakartojome savo prašymą, kad būtų pateikti skyrių vedėjai (pabrėžėme,
kad pavardžių neviešinsime), kurie neseniai buvusio Savivaldybės administracijos direktoriaus
Voldemaro Bandžiuko įvertinti ,,labai gerai“. Iš viso skyrių Savivaldybės administracijoje yra 15, o
,,labai gerai“ įvertinti vienuolikos skyrių vedėjai. Kurių?“
2.3. „Po ne vieno pakartotino prašymo Savivaldybės administracijos direktorius galimai
apklausė skyrių vedėjus, ir tik 2 skyrių vedėjai davė sutikimą, kad būtų galima paviešinti, kad jų
skyrių vedėjai įvertinti ,,labai gerai“. Mūsų prašymas dėl likusių buvo atmestas, atsiunčiant mums
balandžio 3 d. galutinį atsakymą.“
3. Seimo kontrolieriaus prašoma „tarpininkauti, kad ,,A“ būtų suteikta norima
informacija.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Iš prie skundo pridėtų dokumentų nustatyta toliau nurodyta informacija.
4.1. Savivaldybės administracija 2014-04-02 elektroniniu laišku UAB „A“ informavo:
„[...]. Pateikti informaciją, kurie skyrių vedėjai buvo įvertinti „labai gerai“, negalime, nes
ši informacija yra asmens duomenys (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 2 straipsnio 1 dalis) ir jie turi būti tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens
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duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų asmens duomenų teisėto
tvarkymo kriterijų. Be asmens sutikimo asmens duomenų Jums teikti negalime.“
4.2. UAB „A“, atsakydama į Savivaldybės administracijos 2014-04-02 elektroninį laišką,
2014-04-02 elektroniniame laiške nurodė:
„Jūsų nurodyti įstatymo straipsniai ir jų dalys, manytume, nėra pagrindas nepateikti
prašomos informacijos, „kurių Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai buvo įvertinti „labai
gerai“. Prašytume pateikti prašomą informaciją, nes turime supažindinti su ja visuomenę.
Primename, kad minimos informacijos prašome jau nuo paskutiniosios kovo mėn. savaitės
vidurio. Negavus skaitytojus dominančių atsakymų į Savivaldybės administracijos direktoriui
pateiktus „A“ klausimus, papildomai į juos atsakyti paprašėme šios savaitės pradžioje.
Pakartotinai (trečią kartą) prašome atsakyti į aukštėliau pateiktą ir visuomenę dominantį
klausimą.“
4.3. Savivaldybės administracija 2014-04-02 elektroniniu laišku UAB „A“ nurodė:
„Gauti 2 skyrių vedėjų sutikimai viešinti jų 2013 m. tarnybinės veiklos vertinimo
rezultatus. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja buvo įvertinta „labai gerai“, Ūkio
skyriaus vedėja buvo įvertinta „labai gerai“.
4.4. UAB „A“ 2014-04-03 elektroniniu laišku kreipėsi į Savivaldybės administraciją:
„[...] ar gausime informaciją apie skyrius, kurių vedėjai įvertinti labai gerai? [...].“
4.5. Savivaldybės administracijos 2014-04-03 atsakyme UAB „A“ nurodyta:
„Kaip ir minėjome, tokios informacijos pateikti negalime. [...].“
Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos
5. Vietos savivaldos įstatymo:
4 straipsnis „Vietos savivaldos principai“ – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama
vietos savivalda, yra: [...]; 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir
visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
[...]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo
subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems
sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; 11) viešumo ir reagavimo į
savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su
savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus
atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...].“
6. Visuomenės informavimo įstatymo:
1 straipsnis „Įstatymo paskirtis“ – „1. Šis įstatymas nustato viešosios informacijos rinkimo,
rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių,
žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę. [...].“
2 straipsnis „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ – „[...]. 44. Privataus pobūdžio
informacija – žmogaus teisės į privataus gyvenimo apsaugą užtikrinimo požiūriu neskelbtina
informacija apie žmogaus asmeninį ir jo šeimos gyvenimą, jo sveikatą ir kt. 45. Privatus gyvenimas
– asmeninis žmogaus, jo šeimos gyvenimas, gyvenamoji aplinka, kurią sudaro fizinio asmens
gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos privačios patalpos, kurias fizinis asmuo
naudoja savo ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai, taip pat fizinio asmens psichinė ir fizinė
neliečiamybė, garbė ir reputacija, slapti asmeniniai faktai, fizinio asmens fotonuotraukos ar kiti
atvaizdai, informacija apie fizinio asmens sveikatą, privatus susirašinėjimas ar kitoks ryšio
palaikymas, fizinio asmens pažiūros, įsitikinimai, įpročiai ir kiti duomenys, kuriuos galima naudoti
tik jam sutikus. [...]. 74. Viešoji informacija – informacija, skirta viešai skleisti, išskyrus šio
straipsnio 42 dalyje nurodytą informaciją [pastaba: pornografinio pobūdžio informacija], taip pat
informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti viešai skleidžiama.“
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3 straipsnis „Pagrindiniai visuomenės informavimo principai“ – „1. Lietuvos Respublikoje
laiduojama Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse
sutartyse įtvirtinta informacijos laisvė. [...]. 3. Viešoji informacija visuomenės informavimo
priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. 4. Naudojimasis informacijos laisve
gali būti saistomas tokių reikalavimų, sąlygų, apribojimų ar bausmių, kuriuos nustato įstatymai ir
kurie demokratinėje visuomenėje būtini Lietuvos valstybės saugumui, teritorijos vientisumui,
viešajai tvarkai, konstitucinei santvarkai apginti, teisminės valdžios nešališkumui garantuoti,
siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nusikaltimams, konfidencialios informacijos
atskleidimui, apsaugoti žmonių sveikatą bei dorovę, taip pat jų privatų gyvenimą, orumą ir kitas
teises.“
4 straipsnis „Informacijos laisvė“ – „1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo
mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti
ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti
konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. [...].“
5 straipsnis „Teisė rinkti ir skelbti informaciją“ – „1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti
informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; [...].“
6 straipsnis „Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų“ –
„1. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų
biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat
informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį. 2. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei
įstaigos turi informuoti visuomenę apie savo veiklą. 3. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei
įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų
įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus
įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama. 4. Informacija, kurią rengiant
nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams,
žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia
kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę. 5. Valstybės ir savivaldybių institucijos
bei įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, atsisakiusios teikti viešąją informaciją viešosios informacijos
rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi raštu pranešti rengėjui apie atsisakymo suteikti
informaciją priežastis. [...].“
18 straipsnis „Neteikiama informacija“ – „1. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei
įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir
(ar) skleidėjams, kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos,
profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija. 2. Neteikiama ir ta
informacija, kurią teikti draudžia kiti įstatymai, nes jos suteikimas pakenktų valstybės saugumo ir
gynybos interesams, baudžiamajam asmenų persekiojimui, skatintų pažeisti valstybės teritorijos
vientisumą ar viešąją tvarką arba jos nesuteikimas užkirstų kelią teisės pažeidimams ar būtų labai
svarbus žmonių sveikatai apsaugoti. 3. Apie atsisakymą suteikti prašomą informaciją įstatymų
nustatyta tvarka pranešama asmeniui raštu, nurodant informacijos nesuteikimo priežastis.“
7. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:
1 straipsnis „Įstatymo tikslas ir taikymas“ – „1. Šis įstatymas užtikrina asmenims teisę
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo
tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją
asmenims. [...].“
2 straipsnis „Pagrindinės Įstatymo sąvokos“ – „[...]. 2. Informacija – žinios, kuriomis
disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų
darbo užmokestį. [...]. 9. Privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su
fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija. [...].“
6 straipsnis „Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas“ (aktuali teisės akto redakcija,
galiojanti nuo 2012-07-01 iki 2014-07-01) – „1. Įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus
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reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas,
struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktais nustatytą
informaciją. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje interneto svetainėje Vyriausybės nustatyta tvarka
ir laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų
saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų turi būti
skelbiami:
1) Seimo kontrolierių pažymos dėl įstaigoje atlikto skundo tyrimo ir informacija apie
Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus;
2) informacija apie įstaigos atžvilgiu priimtus valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų
sprendimus pagal valstybinio audito ataskaitas, taip pat apie sprendimuose nurodytų teisės aktų
pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir siūlymų vykdymą;
3) įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje,
taip pat informacija apie priemones, kurių buvo imtasi dėl šių teisės pažeidimų;
4) informacija apie įstaigoje nustatytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir už jį paskirtą
galiojančią tarnybinę nuobaudą. Jeigu sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo
apskųstas įstatymų nustatyta tvarka, informacija skelbiama tik įsigaliojus teismo ar kitos tarnybinį
ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimui.
3. Visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas turi būti
viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos
skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis.“
6 straipsnis „Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas“ (straipsnio pakeitimai,
galiosiantys nuo 2014-07-01) – „1. Įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus reikalavimus
atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas, struktūrą,
informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktais nustatytą informaciją. 2. Šio
straipsnio 1 dalyje nurodytoje interneto svetainėje Vyriausybės nustatyta tvarka ir laikantis asmens
duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių
apsaugos reikalavimų, taip pat kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų turi būti skelbiami:
1) Seimo kontrolierių pažymos dėl įstaigoje atlikto skundo tyrimo ir informacija apie
Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus;
2) informacija apie įstaigos atžvilgiu priimtus valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų
sprendimus pagal valstybinio audito ataskaitas, taip pat apie sprendimuose nurodytų teisės aktų
pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir siūlymų vykdymą;
3) įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje,
taip pat informacija apie priemones, kurių buvo imtasi dėl šių teisės pažeidimų;
4) informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigoje nustatytus tarnybinius
nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas. Jeigu sprendimas dėl
tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskųstas įstatymų nustatyta tvarka, informacija apie jį
skelbiama tik įsigaliojus teismo ar kitos tarnybinį ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimui;
5) informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus
paskatinimus ir apdovanojimus.
3. Visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas turi būti
viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos
skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis.“
8. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo:
2 straipsnis „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ – „1. Asmens duomenys – bet kuri
informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali
būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas
arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio
pobūdžio požymiai. [...].“
9. Valstybės tarnybos įstatymo:
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2 straipsnis „Pagrindinės Įstatymo sąvokos“ – [...]. 2. Valstybės tarnautojas – fizinis
asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą. [...].“
22 straipsnis „Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas“ – „[...]. 2. Įstaigos
vadovo ir karjeros valstybės tarnautojo, einančio valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos
administracijos ar struktūrinio padalinio vadovo (toliau – įstaigos padalinio vadovas) pareigas,
tarnybinės veiklos vertinimo tikslas – kiekvienais metais nustatyta tvarka įvertinti jo kvalifikaciją ir
gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektus rezultatus, vykdant
atitinkamai jo vadovaujamai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba vadovaujamam
įstaigos padaliniui suformuluotas užduotis. [...].“
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-10 nutarimu Nr. 1255 patvirtintų
Valstybės tarnautojų registro nuostatų:
2 punktas – „Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti,
apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems
juridiniams ir fiziniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.“
3 punktas – „Asmens duomenų tvarkymo tikslas – kaupti, analizuoti ir teikti duomenis,
kurių reikia valstybės tarnybos valdymui.“
14 punktas – „Registre kaupiami šie specialieji duomenys apie asmenis: [...]; 14.1.19.
duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą – valstybės tarnautojo tiesioginio
vadovo įvertinimas arba tiesioginio vadovo pasiūlymas ir jo data; valstybės tarnautojų vertinimo
komisijos, jeigu valstybės tarnautoją vertino valstybės tarnautojų vertinimo komisija, vertinimo data
ir laikas, įvertinimas ir pasiūlymas; valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimas
dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pasiūlymo įgyvendinimo; [...].“
39 punktas – „Registro duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos
Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar
registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami
Registro duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės
aktuose nenustatyta kitaip.“
40 punktas – „Fizinių asmenų asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės
informacinėms sistemoms perduodami ir Registro duomenų gavėjams teikiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“
41 punktas – „Registro duomenis teikia: 41.1. Valstybės tarnybos departamentas –
juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis,
pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens
duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų
asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo
atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis
pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis; 41.2. kiti Registro tvarkytojai – asmenims,
kurių duomenys saugomi Registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis.“
42 punktas – „Registro duomenų gavėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Nuostatų
41 punkte.“
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-10-31 nutarimu Nr. 1323 patvirtintų
Valstybės tarnybos departamento nuostatų:
8 punktas – „Departamento veiklos tikslai: [...]; 8.3. užtikrinti Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą.“
11 punktas – „Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.3 punkte nurodyto veiklos tikslo,
atlieka šias funkcijas: 11.1. prižiūri, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymas ir su juo susiję teisės aktai; teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka atlieka
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patikrinimus valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose; seka visuomenės informavimo
priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės tarnybą ir personalo valdymą valstybės tarnyboje,
tiria šią informaciją, jeigu yra pagrįstų duomenų apie galimą pažeidimą; 11.2. tiria asmenų
pranešimus, skundus ir prašymus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų su juo
susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais; [...].“
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-09-25 nutarimu Nr. 1156 (teisės akto nauja
redakcija nuo 2011-09-01) patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų:
2 punktas – „Inspekcijos paskirtis – prižiūrėti duomenų valdytojų veiklą tvarkant asmens
duomenis, kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, užkirsti kelią duomenų tvarkymo
pažeidimams, užtikrinti duomenų subjekto teisių apsaugą.“
Tyrimo išvados
13. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 2, 4 punktai) bei
išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 5–12 punktai), konstatuotina:
13.1. vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, kiekvienas asmuo turi
teisę gauti iš savivaldybių institucijų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus
(kopijas), be to, savivaldybių institucijos turi pareigą informuoti visuomenę apie savo veiklą.
Viešąją informaciją valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos privalo teikti Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas įtvirtina baigtinį sąrašą informacijos,
kuri turi būti viešai skelbiama (pažymos 7 punktas). Taigi, be kita ko, turi būti skelbiama
informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas, struktūrą, informacija apie
įstaigoje nustatytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir už jį paskirtą galiojančią tarnybinę nuobaudą.
Visa informacija turi būti skelbiama laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos,
komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat kitų
įstatymuose nustatytų reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybės tarnautojų veiklos
tarnybinio įvertinimo informacija nėra teisės aktų numatyta kaip viešai skelbiama informacija.
Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas nustatė, jog viešoji informacija – informacija, skirta
viešai skleisti, išskyrus pornografinio pobūdžio informaciją, taip pat informaciją, kuri pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti viešai skleidžiama.
Svarbu pabrėžti tai, kad nuo 2014-07-01 įsigaliosiantys Teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimai (pažymos 7 punktas) įpareigos įstaigas, be kita
ko, teikti informaciją apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas
galiojančias tarnybines nuobaudas, taip pat informaciją apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus
paskatinimus ir apdovanojimus, tačiau tokie duomenys turės būti nuasmeninti. Taigi pagal naują
teisinį reglamentavimą bus atsisakyta šiuo metu įtvirtintos įstaigų pareigos skelbti išsamius
duomenis apie konkrečių asmenų nusižengimus ir nuobaudas, o bus nustatyta pareiga teikti tik
statistinius nuasmenintus duomenis, o ne duomenis apie konkrečių valstybės tarnautojų
nuobaudas ar paskatinimus;
13.2. pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas valstybės ir savivaldybių
institucijos bei įstaigos privalo teikti ne tik viešąją informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka, bet ir turimą privačią
informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama (pažymos 7
punktas).
Informacija, kuri yra neteikiama viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams,
kitiems asmenims yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatymo 18 straipsnyje. Tai informacija,
kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra
privataus pobūdžio informacija. Neteikiama ir ta informacija, kurią teikti draudžia kiti įstatymai,
nes jos suteikimas pakenktų valstybės saugumo ir gynybos interesams, baudžiamajam asmenų
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persekiojimui, skatintų pažeisti valstybės teritorijos vientisumą ar viešąją tvarką arba jos
nesuteikimas užkirstų kelią teisės pažeidimams ar būtų labai svarbus žmonių sveikatai apsaugoti.
Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas įtvirtino, jog privataus pobūdžio informacija yra
žmogaus teisės į privataus gyvenimo apsaugą užtikrinimo požiūriu neskelbtina informacija apie
žmogaus asmeninį ir jo šeimos gyvenimą, jo sveikatą ir kt. Tuo tarpu privati informacija apibrėžta
kaip ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi
informacija.
Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija atsisakė teikti UAB „A“
informaciją, motyvuodama tuo, jog informacija, kurie skyrių vedėjai įvertinti „labai gerai“, yra
asmens duomenys. Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas asmens
duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė
yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip
asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio,
kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
13.3. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų registro nuostatų nuostatomis (pažymos 10
punktas), registre kaip specialieji duomenys apie asmenis kaupiami, be kita ko, ir duomenys apie
valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą. Šie duomenys teikiami juridiniams ir fiziniams
asmenims, nurodytiems minimų nuostatų 41 punkte, o jų teikimas gavėjams turi būti atliekamas
vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Taigi šiame teisės akte įtvirtintas
konkretus gavėjų sąrašas.
14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad visgi kyla abejonių, ar valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimo informacija yra ta informacija, kuri gali būti teikiama
viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
Viena vertus, ši informacija nėra viešoji informacija, kurią valstybės ar savivaldybių
institucijos privalo teikti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei
kitų įstatymų nustatyta tvarka. Antra vertus, nėra aišku, ar informacija apie valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos įvertinimą gali būti laikoma privataus pobūdžio informacija, privačia informacija
ar informacija apie asmens duomenis.
Kaip jau minėta pirmiau, įstatymų leidėjas nuo 2014-07-01 numatė, jog bus atsisakyta šiuo
metu įtvirtintos įstaigų pareigos skelbti išsamius duomenis apie konkrečių asmenų nusižengimus ir
nuobaudas, o bus nustatyta pareiga teikti tik statistinius nuasmenintus duomenis, o ne duomenis
apie konkrečių valstybės tarnautojų nuobaudas ar paskatinimus. Nors šiuo atveju nėra kalbama apie
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimo informaciją, tačiau jau vien tai, kad, pavyzdžiui,
duomenys apie asmenų nusižengimus ir nuobaudas ar paskatinimus bus skelbiami nuasmeninti,
sustiprina abejonę ir dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimo duomenų viešo
skelbimo, įvardinant konkrečius asmenis.
Kadangi Valstybės tarnybos departamento vienas iš tikslų yra užtikrinti Valstybės tarnybos
įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą (pažymos 11 punktas), o Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos paskirtis yra prižiūrėti duomenų valdytojų veiklą tvarkant asmens duomenis,
kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, užkirsti kelią duomenų tvarkymo pažeidimams,
užtikrinti duomenų subjekto teisių apsaugą (pažymos 12 punktas), Seimo kontrolierius sprendžia,
kad tikslinga siūlyti šioms institucijoms kartu pateikti išvadą, ar informacija apie valstybės
tarnautojų (konkrečių asmenų) tarnybinės veiklos įvertinimą gali būti teikiama viešosios
informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams skelbti viešai.
Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas, Seimo
kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu padaro išvadą, kad skundą
nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, o to paties straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jeigu
ši aplinkybė paaiškėja skundo tyrimo metu, skundo tyrimas nutraukiamas. Vadovaudamasis šiomis
Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis, Seimo kontrolierius nutraukia UAB „A“ skundo tyrimą,
kadangi, kaip jau minėta, tikslinga siūlyti Valstybės tarnybos departamentui ir Valstybinės
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duomenų apsaugos inspekcijai kartu pateikti išvadą dėl informacijos apie valstybės tarnautojų
(konkrečių asmenų) tarnybinės veiklos įvertinimą teikimo viešosios informacijos rengėjams ir (ar)
skleidėjams skelbti viešai.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
UAB „A“ skundo dėl Joniškio rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų, galimai nesudarant
galimybės viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams gauti informaciją, reikalingą teikti
visuomenei, tyrimą nutraukti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA
16. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Seimo
kontrolierius Valstybės tarnybos departamento direktoriui Osvaldui Šarmavičiui ir Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos direktoriui dr. Algirdui Kunčinui rekomenduoja atsižvelgti į
pažymoje išdėstytas pastabas dėl viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir
(ar) skleidėjams (pažymos 13-14 punktai) ir kartu pateikti išvadą dėl informacijos apie valstybės
tarnautojų (konkrečių asmenų) tarnybinės veiklos įvertinimą teikimo viešosios informacijos
rengėjams ir (ar) skleidėjams skelbti viešai.
17. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šią
rekomendaciją išnagrinėti ir apie jos nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių ir UAB
„A“ iki 2014-07-01.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

