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PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas 

pastabas 

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų 

įgyvendinimą 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

Ne visais atvejais atskiriamos 

viešųjų pirkimų funkcijos, 

kuomet tiek pirkimo 

iniciavimo, tiek pirkimo 

vykdymo funkcijos yra 

paskirtos tam pačiam 

asmeniui, kuris, be kita ko, 

vadovauja ir tą patį pirkimą 

vykdančiai pirkimo komisijai 

Įgyvendinti priežiūros procedūras, siekiant 

užtikrinti, kad tas pats asmuo įstaigoje 

negalėtų vykdyti pirkimo iniciatoriaus, 

organizatoriaus / vykdytojo ir sudarytos tam 

pačiam pirkimui komisijos pirmininko 

funkcijų. 

 

2021-11-11 direktoriaus įsakymu Nr. V-189 

,,Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių ir 

organizatorių sąrašo tvirtinimo“ pagal 

kompetencijas yra paskirta 12 asmenų 

pirkimų iniciatoriais.   

 

    

2. Kitos antikorupcinės pastabos 

Tam tikrais atvejais 

neatliekamos rinkos tyrimo 

procedūros arba jos atliekamos 

formaliai, ne visada laikantis 

įstaigos numatyto pirkimo 

procedūrų reglamentavimo. 

Tokiu atveju, galimos klaidos 

pirkimo verčių, perkančiajai 

organizacijai reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų 

pasiūlos, galimų tiekėjų 

nustatymo procesuose  

 

Užtikrinti numatyto institucinio lygmens 

teisės normų, susijusių su nustatytomis 

pirkimų iniciatorių funkcijomis, 

įgyvendinimą, kad siekiant išvengti galimų 

klaidų pirkimo vertei nustatyti ar 

potencialiems tiekėjams numatyti, kai 

pirkimas pradedamas vykdyti nežinant 

realios situacijos rinkoje, numatytais 

atvejais būtų vykdomos rinkos tyrimo 

procedūros. 

2022-01-03 direktoriaus įsakymu Nr. V-1 ,,Dėl 

Vilniaus ,,Ryto“ progimnazijos Viešųjų 

pirkimų organizavimo taisyklių tvirtinimo“ yra 

patvirtintos naujos viešųjų pirkimų taisyklės, 

kuriose numatyta rinkos tyrimo procedūros.   

 

Tobulintina pirkimo komisijos 

darbo organizavimo tvarka. 

Rekomenduojama tobulinti įstaigoje 

numatytą vidinį reglamentavimą, susijusį su 

Direktoriaus 2022-03-17 įsakymu Nr. V-59 ,, 

Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ 

 



 viešųjų pirkimų komisijų sudarymu ir jų 

darbo organizavimu, numatant išsamią ir 

aiškią viešųjų pirkimo komisijos darbo 

organizavimo tvarką, joje įtvirtinant viešojo 

pirkimo komisijos narių skyrimo ir rotacijos 

procedūras, bei numatant minimalų 

sudaromos viešojo pirkimo komisijos narių 

skaičių. 

pakeista Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis, 

kuri susideda iš ne mažiau kaip 4 asmenų.   

Ne visais atvejais, pirkimų 

procedūrose dalyvaujantys 

subjektai tai deklaruoja 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

įstatymo numatyta tvarka. 

Užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymų, bei 

institucinio lygmens teisės aktų nuostatų, 

susijusių su interesų konfliktų valdymu, 

įgyvendinimą, sukuriant veiksmingą viešų ir 

privačių interesų derinimo įstaigoje 

mechanizmą, paremtą darbuotojų, 

dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose 

kontrole. 

Įstaigos vadovas atlieka privačių interesų 

deklaracijos pateikimo kontrolę.  

 

Nedokumentuojamas arba 

netinkamai dokumentuojamas 

sprendimų priėmimas, 

neužtikrinamas pirkimo 

procedūrų atsekamumas. 

Rekomenduotume numatyti ir įgyvendinti 

viešųjų pirkimų komisijų atskaitomybės 

įstaigų vadovams procedūras (išlaikant jų 

nepriklausomumą vykdomų funkcijų 

atžvilgiu), kad būtų užtikrintas tinkamas 

vykdomų procedūrų ir sprendimų priėmimų 

dokumentavimas, atsekamumas ir procesų 

skaidrumas. 

Vieną kartą per kalendorinius metus (metų 

pabaigoje) Viešųjų pirkimų komisija 

atsiskaito progimnazijos direktoriui, 

pateikdama įvykdytų/neįvykdytų viešųjų 

pirkimų ataskaitą.  

 

3. Kitos pastabos 

    

 Atnaujinti įstaigų tinklapiuose skelbiamą 

aktualią informaciją, susijusią su viešųjų 

pirkimų vykdymu, taip didinant skaidrumą ir 

visuomenės pasitikėjimą viešųjų pirkimų 

sritimi. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

pagal pareigybinius nuostatus  išsiaiškins, 

kokia informacija privalo būti paviešinta 

įstaigos tinklalapyje ir ją atnaujins. 

 

 Pagal galimybes, ugdyti personalo, susijusio 

su viešųjų pirkimų vykdymu įstaigoje, 

kompetencijas šioje srityje. 

Per 2022 metus darbuotojas, atsakingas už 

viešuosius pirkimus, sudalyvaus viešųjų 

pirkimų kvalifikacijos kėlimo mokymuose.  

 

 Įstaigoms, kurių veiklos srityje buvo atlikta 

KRA siūlytume vykdyti informacijos, 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  

pagal pareigybinius nuostatus vykdys 

 



teikiamos Viešųjų pirkimų tarnybai pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatas, peržiūrą ar taikyti kitą 

rekontrolės mechanizmą, kad teikiami 

duomenys būtų tikslūs ir atitiktų faktinę 

informaciją.  

 

informacijos, teikiamos Viešųjų pirkimų 

tarnybai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatas, peržiūrą, kad 

teikiami duomenys būtų tikslūs ir atitiktų 

faktinę informaciją. 
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