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Vilnius
I.

VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – Ministerija),
įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) 2021 m.
gegužės 21 d. įsakymą Nr. V- 835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga
atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų,
kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“ (toliau –
Įsakymas), atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas Ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų
srityje (toliau – antikorupcinė analizė ir vertinimas).
Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą (toliau – KPĮ) korupcijos
pasireiškimo tikimybė vertinama srityse, kurios atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus.
Mažos vertės pirkimų sritis atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto kriterijų („atskirų valstybės
tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai
reglamentuoti“) ir 5 punkto kriterijų („daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės
ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“).
Vertintas laikotarpis: 2020 metų I ketv. – 2021 metų I ketv.
Vertinimą atliko Ministerijos vyriausiasis specialistas Arvydas Vaitiekėnas ir Ministerijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Gintaras Vaskela.
Atliekant antikorupcinę analizę ir vertinimą buvo analizuojami Ministerijos vidaus teisės aktai,
reglamentuojantys mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimą, buvo vertinama, ar jų nuostatos
atitinka nacionalinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar juose pakankamai, aiškiai ir
nedviprasmiškai reglamentuotos pirkimų organizavimo procedūros ir jas vykdančių subjektų
funkcijos, kaip Ministerijoje yra laikomasi nustatytos mažos vertės pirkimų tvarkos. Taip pat buvo
išanalizuoti Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus pateikti statistiniai duomenys apie mažos vertės
pirkimų vykdymą 2020 metais.
Vertintu laikotarpiu Ministerijoje negauta pranešimų apie pažeidimus (yra sudarytos galimybės
darbuotojams ir kitiems asmenims informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir / ar
kitus tapataus pobūdžio faktus per Ministerijos vidinį pranešimų apie pažeidimus kanalą ir apie tai yra
paskelbta Ministerijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“) viešųjų pirkimų srityje.
Taip pat nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio
fakto.
Ministerijos viešųjų pirkimų sritis jau buvo vertinta 2019 metais – vadovaujantis ministro 2018
m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1038 „Dėl galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose
Švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose audito“ buvo atliktas auditas
Ministerijos viešųjų pirkimų srityje. Išvadose (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus
audito 2019 m. kovo 22 d. pažyma Nr. VA-6 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių
17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas) atkreiptas
dėmesys į poreikį stiprinti viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistemą, mažinti neskelbiamų pirkimų
skaičių, mažinti pirkimų iš vieno tiekėjo skaičių, žodžiu atliekamų pirkių skaičių, didinti viešojo
pirkimo komisijos atliekamų pirkimų skaičių. Atsižvelgiant į rekomendacijas buvo atnaujintos ir
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ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V- 952 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, kuriose
buvo patikslintas viešųjų pirkimų reglamentavimas ir numatytos papildomos sprendimų kontrolės
(pagrindimo) procedūros. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023
metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, patvirtintame ministro 2020
m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-802 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, numatytos priemonės
valdyti rizikas viešųjų pirkimų srityje, kurios yra įgyvendinamos.
2019 metais Ministerijos viešųjų pirkimų sritį taip pat vertino Ministerijos korupcijos
prevencijos ir kontrolės komisija. Vadovaudamasi ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-685
„Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigų, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina ministerija, veiklos srities, kurioje antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga
atlikti 2019 metais nustatymo“, ji atliko šios srities antikorupcinę analizę ir vertinimą. Komisijos
parengtoje motyvuotoje išvadoje (pateikta Ministerijos interneto svetainės skyriaus „Korupcijos
prevencija“ skiltyje „Korupcijos pasireiškimo tikimybė“) kaip rizikos veiksnys buvo įvardytas
nepakankamas kai kurių viešųjų pirkimų procedūrų ir / ar jas vykdančių subjektų funkcijų
reglamentavimas.
Ministerijos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos parengtoje motyvuotoje išvadoje
pateiktos rekomendacijos yra įgyvendintos arba iš dalies įgyvendintos:
– rekomendacija dėl pirkimuose dalyvaujančių asmenų privačių interesų kontrolės ir
prevencijos stiprinimo yra įgyvendinta. Ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-1066 „Dėl
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos apraše išsamiai reglamentuotos viešuosius pirkimus
organizuojančių ar jose dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaravimo, deklaravimo kontrolės,
nusišalinimo ar nušalinimo, kilus interesų konfliktui, procedūros. Yra atnaujintos Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės),
patvirtintos ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-406 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“, kuriose
nustatyta prievolė atsakingam Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojui ne rečiau kaip kartą
per metus vertinti, ar pirkimuose dalyvaujantys asmenys yra pateikę (arba atnaujinę) privačių interesų
deklaracijas, vykdyti jų turinio stebėseną ir informuoti Viešojo pirkimo komisijos pirmininką, jei
tokiam asmeniui iškyla interesų konflikto grėsmė;
– rekomendacijos atskirti pirkimų poreikio formavimo (pirkimų iniciatoriaus) ir pirkimų
organizavimo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas iš esmės įgyvendintos tik formaliai. Taisyklėse
nėra numatytas pirkimų iniciatorius, kaip viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis subjektas,
atliekantis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Pavyzdinėse pirkimų organizavimo vidaus kontrolės
taisyklėse1 (toliau – Pavyzdinės taisyklės) numatytas pirkimų iniciatoriaus funkcijas. Taisyklėse
nustatyta, kad vieną iš pirkimų iniciatoriaus funkcijų atlieka Ministerijos padalinių vadovai – jie
išanalizuoja savo vadovaujamo padalinio įsigijimų poreikį, įvertina jo būtinumą, tikslingumą ir taip
formuoja poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. Ministerijos
padalinių vadovai paveda pirkimų organizatoriams (ministro įsakymu paskirtiems savo vadovaujamų
padalinių darbuotojams) atlikti rinkos tyrimą ir parengti planuojamų pirkimų sąrašus, kurie
elektroniniu paštu pateikiami Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriui. Taisyklėse nustatyta, kad pirkimų
organizatoriai turi turėti dokumentus, pagrindžiančius pirkimui reikalingą lėšų poreikį. Prieš
pradėdamas konkretų pirkimą, kurio vertė didesnė negu 1 000 eurų be PVM, pirkimų organizatorius
papildomai turi pasitikslinti pirkimo poreikį su pirkimo padalinio vadovu ir elektroniniu paštu
1

Prieiga internete: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrole_gaires.pdf.
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suderinti su Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriumi pirkimo būdą, tačiau nerengia pirkimo paraiškos,
kaip tai yra rekomenduojama Pavyzdinėse taisyklėse;
– rekomendacijos dėl kriterijų nustatymo, kuriais remiantis pirkimų organizatorius priimtų
sprendimus nevykdyti pirkimų naudojantis CPO ir / ar CVP IS, dėl tiekėjų apklausos būdo ir dėl
tiekėjų skaičiaus yra įgyvendintos. Taisyklėse nustatyta, kad pirkimų organizatorius turi įvertinti, ar
CPO kataloguose yra pirkimo poreikius atitinkančios prekės (darbai, paslaugos), ar pirkimas negalėtų
būti įvykdytas kitu būdu, racionaliau naudojant lėšas, ir sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis CPO
argumentuotai pagrįsti Mažos vertės pirkimų pažymoje. Taisyklėse nustatyta, kad, vykdant
neskelbiamus mažos vertės pirkimus iki 3 000 eurų be PVM, tiekėjų apklausa gali būti vykdoma
žodžiu, tačiau jeigu pirkimo vertė yra didesnė kaip 1 000 eurų be PVM, pirkimų organizatorius turi
teikti prioritetą tiekėjų apklausai raštu ir pagrįsti savo sprendimą Mažos vertės pirkimo pažymoje, jei
tiekėjai apklausiami žodžiu. Taisyklėse nustatyta, kad jeigu pirkimo vertė yra 10 000 eurų be PVM
ir didesnė, tiekėjų apklausa vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP
IS) priemonėmis; jeigu pirkimo vertė yra mažesnė kaip 10 000 eurų be PVM, tiekėjų apklausa gali
būti vykdoma el. paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis. Jei mažesnės negu 10 000 eurų be PVM
vertės viešieji pirkimai vykdomi ne per CVP IS, pirkimo organizatorius šį sprendimą turi pagrįsti
Mažos vertės pirkimo pažymoje;
– rekomendacija dėl išsamesnių kriterijų nustatymo, pagal kuriuos būtų pasirenkamas
neskelbiamų viešųjų pirkimų būdas, įgyvendinta iš dalies. Neskelbiamo pirkimo būdo pasirinkimo
galimybės išsamiau Taisyklėse nereglamentuotos, pirkimo būdas yra pasirenkamas pagal Mažos
vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas),
reikalavimus, tačiau Taisyklėse yra nustatyta, kad, pradėdamas konkretų pirkimą, pirkimų
organizatorius turi pirkimo būdą derinti su Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriumi ir Mažos vertės
pirkimų pažymoje turi pagrįsti sprendimą dėl neskelbiamų pirkimų būdo;
– rekomendacija Taisyklėse nurodyti konkrečias aplinkybes, kurioms esant Ministerijos viešųjų
pirkimų planas gali būti netikslinamas, yra įgyvendinta. Atnaujintose Taisyklėse nustatyta, kad
Ministerijos viešųjų pirkimų planas (toliau – Planas) gali būti nekeičiamas, kai dėl ne nuo Ministerijos
priklausančių aplinkybių reikia atlikti skubius nenumatytus pirkimus, kai pirkimo metu keičiasi Plane
nurodyta informacija, jeigu prekių suma neviršija 1 000 eurų be PVM, o darbų vertė – 3 000 eurų be
PVM.
Atliekant 2020 metų I ketv. – 2021 metų I ketv. laikotarpio antikorupcinę analizę ir vertinimą,
nustatyta, kad mažos vertės pirkimai Ministerijoje sudarė didžiąją viešųjų pirkimų dalį. Ministerijos
Viešųjų pirkimų skyriaus pateiktais duomenimis, 2020 m. Ministerijoje įvykdyta 280 mažos vertės
viešųjų pirkimų (bendra vertė 745 732,19 euro su PVM), iš kurių 24 (bendra vertė 157 777,24 euro su
PVM) buvo skelbiami pirkimai ir 256 (bendra vertė 587 954,95 euro su PVM) neskelbiami pirkimai.
Neskelbiamų 2020 metais Ministerijoje vykdytų mažos vertės pirkimų dalis sudarė 91,4 proc. visų tais
metais vykdytų mažos vertės pirkimų skaičiaus. Mažos vertės pirkimai sudarė 97,6 proc. visų 2020 metais
Ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų skaičiaus (iš viso Ministerijoje 2020 metais atlikti 287 pirkimai) ir
64,7 proc. visų 2020 metais Ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų vertės (bendra visų 2020 metais
Ministerijoje atliktų pirkimų vertė 1 152 062,21 euro su PVM).
2020 metais Ministerijos vykdytų neskalbiamų mažos vertės pirkimų dalis, lyginant su 2016–2018
metų laikotarpiu2, sumažėjo 8,3 proc. (2016–2018 metų laikotarpiu Ministerijos vykdytų mažos vertės
pirkimų dalis sudarė 98,8 proc. visų jos pirkimų skaičiaus, o mažos vertės pirkimų suma – 28,2 proc. visų
Ministerijos vykdytų pirkimų vertės. Neskelbiamų mažos vertės pirkimų dalis 2016–2018 metų
laikotarpiu sudarė 99,7 proc. visų tuo laikotarpiu vykdytų mažos vertės pirkimų skaičiaus). Didžiąją
Ministerijoje vykdytų neskalbiamų mažos vertės pirkimų dalį (83,6 proc.) 2020 metais sudarė pirkimai,

Naudojami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus audito 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6
„Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose
pirkimuose vidaus auditas“ pateikti duomenys apie mažos vertės pirkimus 2016–2018 metų laikotarpiu.
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kai dėl pasiūlymo pateikimo kreiptasi daugiau negu į vieną tiekėją. Vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius
vykdant neskelbiamus mažos vertės pirkimus 2020 metais Ministerijoje yra 2,5.
Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, 2020 metais Lietuvoje „vieno tiekėjo“ viešųjų pirkimų
dalis sudarė 40,5 proc. Ministerijoje 2020 metais vykdyti Mažos vertės pirkimai iš vieno tiekėjo sudarė
nežymią visų pirkimų dalį – 16,2 proc. (46 atvejai) visų tais metais vykdytų mažos vertės pirkimų
skaičiaus. Vykdant minėtus neskelbiamus mažos vertės pirkimus iš vieno tiekėjo, 39 atvejais pirkimai
(bendra vertė 101 018 eurų su PVM) atlikti kreipiantis į vienintelį tiekėją, 7 atvejais (bendra vertė
11 250 eurų su PVM) kreiptasi į daugiau tiekėjų, tačiau pasiūlymą pateikė vienintelis tiekėjas.
Aprašo nuostatos leidžia sudaryti žodinę pirkimo sutartį, kai pirkimų vertė yra ne didesnė kaip 3 000
eurų be PVM. Ministerijoje žodinės pirkimo sutartys daugiausia buvo sudarytos vykdant mažos vertės
pirkimus, kurių vertė iki 1 000 eurų su PVM. Iš 46 atvejų, kai 2020 metais Ministerijoje buvo atlikti
neskalbiami mažos vertės pirkimai iš vieno tiekėjo, 34 atvejais (bendra vertė 33 002,34 su PVM) buvo
sudarytos žodinės pirkimo sutartys, 13 atvejų (bendra vertė 82 265,43 euro su PVM) – rašytinės pirkimo
sutartys.
Nagrinėjant neskelbiamų mažos vertės pirkimų priežastis Ministerijoje nustatyta, kad 211 atvejų iš
256 (82,4 proc.) neskelbiamų mažos vertės pirkimų būdas buvo pasirinktas atsižvelgiant vien į tai, kad
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) nedraudžiama rinktis neskelbiamo
pirkimo būdą, jeigu pirkimo vertė yra mažesnė kaip 10 000 eurų be PVM; 30 atvejų (11,7 proc.)
neskelbiamų mažos vertės pirkimų būdas buvo pasirinktas todėl, kad tik konkretus tiekėjas dėl VPĮ
nustatytų priežasčių galėjo suteikti prekes, paslaugas ar darbus. Likusią 5,9 proc. neskelbiamų pirkimų
atvejų dalį sudarė VPĮ numatyti atvejai, kai pirktos ekspertinio vertinimo paslaugos, iš tiesioginio
paslaugos teikėjo pirktos su tarnybine komandiruote susijusios paslaugos, darbuotojų mokymo,
konferencijų paslaugos, licencijos ir t. t.
2020 metais 8,6 proc. (24 atvejai) neskelbiamų mažos vertės pirkimų (bendra vertė 22 932 eurų su
PVM) buvo atlikta naudojantis CPO. Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus pateiktais duomenimis, visi
neskelbiami daugiau kaip 1 000 eurų be PVM mažos vertės pirkimai, kuriuos buvo galima atlikti per
CPO, buvo atlikti naudojantis CPO. Ministerijos interneto svetainėje3 viešai yra paskelbtas atvejų, kai
nebuvo perkama per CPO, sąrašas ir kiekvieno atvejo pagrindimas.
Vertinamu laikotarpiu Ministerijoje buvo patvirtinti visi reikiami vidaus teisės aktai,
reglamentuojantys viešuosius pirkimus ir užtikrinantys VPĮ ir Aprašo reikalavimų įgyvendinimą.
2020 metais buvo vadovaujamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V-952 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu V-406 „Dėl Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos naujos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės).
2020 metais mažos vertės pirkimus vykdė ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-963
„Dėl Viešojo pirkimo (mažos vertės pirkimams) komisijos sudarymo“ sudaryta viešojo pirkimo
komisija mažos vertės pirkimams (toliau – Komisija). Komisijos darbas buvo organizuojamas
remiantis tuo pačiu įsakymu patvirtintu jos darbo reglamentu. Ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymu
Nr. V-963 „Dėl Viešojo pirkimo (mažos vertės pirkimams) komisijos sudarymo ir jos darbo
reglamento patvirtinimo“ sudaryta nauja Komisija ir patvirtintas naujas jos darbo reglamentas.
Ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
pirkimų organizatorių sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais) yra paskirti
pirkimų organizatoriai, atliekantys mažos vertės pirkimus, kurių neatlieka Komisija.
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Prieiga internete:
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/viesieji%20pirkimai/SMSM%20ne%20per%20
CPO%20pagrindimas%2020210901.pdf.
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Taisyklėse yra nustatytos ir reglamentuotos viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir
kontrolės procedūros bei jas atliekančių subjektų funkcijos:
– prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo tvarka (apima rinkos tyrimą potencialiems
tiekėjams ir numatomai pirkimo vertei nustatyti, galiojančių pirkimo sutarčių peržiūrėjimą, galimybės
ir tikslingumo pratęsti pasirašytų sutarčių galiojimą įvertinimą, galimybės pirkti naudojantis CPO
elektroniniu katalogu įvertinimą);
– prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planavimo tvarka (apima galimybės pirkimą atlikti
naudojantis CPO elektroniniu katalogu įvertinimą; galimybės pirkimą atlikti CVP IS priemonėmis
įvertinimą; pirkimų plano projekto derinimą; pirkimų plano pakeitimą);
– pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui tvarka (apima pirkimų organizatoriaus pirkimo
derinimą ir patikslinimą su pirkimų iniciatoriumi prieš pradedant konkretų pirkimą, pavedimą
komisijai arba pirkimų organizatoriui atlikti pirkimo procedūras);
– pirkimo vykdymo tvarka (apima pirkimo būdo pasirinkimą, pirkimo dokumentų rengimą,
derinimą ir tvirtinimą, tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą);
– pirkimo sutarties sudarymo tvarka (apima pirkimo sutarties projekto parengimą, pirkimo
sutarties pasirašymą, laimėjusio pasiūlymo ir (ar) sudarytos pirkimo sutarties ir jos pakeitimų
viešinimą, pirkimų sutarties registravimą ir saugojimą);
– pirkimo sutarties vykdymo tvarka (apima sutartinių įsipareigojimų vykdymo, terminų
laikymosi koordinavimą, atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems
reikalavimams stebėseną, pastebėtų trūkumų ištaisymą, sutartyje tiekėjui numatytų prievolių
užtikrinimo būdų taikymą, pirkimų sutarties sąlygų keitimą, pirkimo sutarties nutraukimą).
Taip yra patvirtinti Taisyklių priedai – Mažos vertės pirkimų pažymų, kai tiekėjai apklausiami
žodžiu ir kai tiekėjai apklausiami raštu, formos. Minėtose mažos vertės pirkimų pažymose
organizatoriai turi pagrįsti savo sprendimus dėl pirkimo būdo, dėl tiekėjų apklausos būdo, nurodyti
pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pirkimą laimėjusį tiekėją ir kriterijus, pagal kuriuos nustatytas
laimėjęs tiekėjas.
Taisyklių nuostatos dėl pirkimo būdo, tiekėjų apklausos būdo, sutarties sudarymo ir
įgyvendinimo tvarkos neprieštarauja VPĮ ir Aprašo nuostatoms. Taisyklėse nustatyta, kad: jeigu
pirkimo vertė didesnė negu 20 000 eurų be PVM, pirkimus turi vykdyti Komisija; jei pirkimo vertė
yra ne didesnė negu 10 000 eurų su PVM, galima rinktis neskelbiamą pirkimų būdą (reikia pagrįsti
tokį sprendimą Mažos vertės pažymoje); apklausti tiekėjus žodžiu ir sudaryti žodinę pirkimų sutartį
galima, jeigu pirkimų vertė ne didesnė negu 3 000 eurų be PVM (reikia pagrįsti tokį sprendimą Mažos
vertės pažymoje, jeigu pirkimų vertė yra 1 000 eurų su PVM ir didesnė); pirkti ne per CPO galima,
jei CPO nėra prekių, atitinkančių pirkimo poreikį arba jas galima nupirkti efektyvesniu būdu
racionaliai panaudojant lėšas.
Siekiant skatinti pirkimus, kuriuose dalyvautų ir pasiūlymus pateiktų kuo daugiau tiekėjų,
Taisyklėse nustatyta, kad vykdant neskelbiamus viešuosius pirkimus, kurių vertė viršija 250 eurų be
PVM, pirkimų organizatorius turėtų apklausti tokį tiekėjų skaičių, kad pasiūlymus pateiktų bent trys
tiekėjai. Tuo atveju, kai gauti mažiau kaip trijų tiekėjų pasiūlymai, pirkimų organizatoriaus prašoma
Mažos vertės pirkimo pažymoje paaiškinti priežastis.
Taisyklėse nustatyta mažos vertės viešųjų pirkimų kontrolės tvarka apima prevencinę kontrolę
(einamąją kontrolę) ir paskesnę kontrolę (kurios metu gali būti vertinama, ar pirkimų procedūros buvo
atliktos laikantis skaidrumo, nediskriminavimo, proporcingumo principais, ar lėšos buvo panaudotos
efektyviai). Einamąją prevencinę pirkimų organizatorių vykdomų mažos vertės pirkimų kontrolę gali
atlikti pirkimus vykdančių Ministerijos padalinių vadovai ir Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai,
vizuodami mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus ir patvirtindami, kad procedūros įvykdytos
tinkamai arba pateikdami pastabas. Mažos vertės pirkimų pažymose pirkimų organizatorius turi
pagrįsti savo sprendimus, jeigu pirkimas neskelbiamas, jeigu pirkimas vykdomas apklausiant vieną
tiekėją, jeigu tiekėjai apklausiami žodžiu (jei pirkimo vertė didesnė kaip 1 000 eurų be PVM), jeigu
pirkimas nevykdomas per CPO (jei pirkimo vertė didesnė kaip 1 000 eurų be PVM), jeigu pirkimas
nevykdomas CVP IS priemonėmis, nurodyti kriterijus, pagal kuriuos nustatytas laimėjęs tiekėjas.
Minėti paaiškinimai sudaro sąlygas vykdyti veiksmingą einamąją viešųjų pirkimų kontrolę.
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Pirkimus vykdžiusių Ministerijos padalinių vadovai ir Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus
specialistai gali atrankos būdu pasirinkti analizuoti mažos vertės pirkimų dokumentus ir teikti
Ministerijos vadovams pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų tobulinimo, t. y. iš esmės vykdyti paskesnę
pirkimų organizatorių vykdytų mažos vertės pirkimų kontrolę. Ministerijos vadovų sprendimu
įvertinti atskirus viešuosius pirkimus gali būti pavesta specialiai tam sudarytai komisijai, o Viešųjų
pirkimų komisijos vykdytų pirkimų kontrolę – pavedant atlikti planinius vidaus auditus. Vertintu
laikotarpiu nebuvo paskesniosios mažos vertės pirkimų kontrolės atvejų.
Taisyklėse numatyta, kad už pirkimo sutarties sudarymą atsakingas asmuo per tris darbo dienas
nuo pirkimo sutarties registravimo turi pateikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį
(preliminarią sutartį) ir jos pakeitimus (jeigu bus pakeitimų). Ministerija viešina laimėjusių dalyvių
pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis – interneto svetainės skyriuje „Viešieji pirkimai“ pateikta
nuoroda į Centrinį viešųjų pirkimų portalą, kur pateikiama minėta ir kita informacija apie Ministerijos
mažos vertės viešuosius pirkimus.
Atsparumo korupcijai lygis Ministerijoje viešųjų pirkimų srityje (pagal Antikorupcinės
aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadove nustatytus kriterijus4) – 0,85 (aukštas).
Atsparumo korupcijai lygis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viešųjų pirkimų srityje
Taip
Atsparumo korupcijai užtikrinimo viešuosiuose
pirkimuose vertinimo kriterijai
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4

Ar įstaiga turi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau – VP)
poreikio nustatymą, planavimą, organizavimą ir
vykdymą, sutarčių vykdymą ir VP prevencinę kontrolę
reglamentuojančius dokumentus ir jų laikosi?
Ar įstaigoje yra nustatytas VP procese dalyvaujančių
(pirkimus inicijuojančių, pirkimus organizuojančių ir (ar)
vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių) asmenų sąrašas ir
šių asmenų teisės ir pareigos, atskirtos jų funkcijos ir
įgaliojimai?
Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys
asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo?
Ar įstaiga yra pasitvirtinusi etiško elgesio viešuosiuose
pirkimuose kodeksą ir užtikrina jo laikymąsi?
Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiama ir
asmenų, tarp kurių nėra tiesioginio pavaldumo?
Ar, esant galimybei, vykdoma VP komisijos narių ir (ar)
pirkimų organizatorių rotacija (kaitumas)?
Ar planuojant VP atliekami rinkos tyrimai?
Ar formuojant VP poreikį atsižvelgiama į įstaigos tikslus
ir prioritetus?
Ar įstaiga sudaro pirkimų planą ir nuolat jį atnaujina
pasikeitus poreikiui?
Ar įstaigoje nustatyta, kaip atnaujinamas pirkimų planas
ir (ar) atliekami pirkimai, neįtraukti į pirkimų planą?

(71–100 %)
vertinama
1 balu

Iš dalies

Ne

(31–70%) (0–30%)
vertinama vertinama
0,5 balo
0 balų

1

0,5

1
0,5
0,5
1
1
1
1
1

Prieiga internete:
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/aav_viesajam_2018_09_05_viesinimui_pdf_2_lt.pdf.
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Jei rengiant, vertinant VP technines specifikacijas
pasitelkiami nepriklausomi ekspertai, ar tikrinamas jų
nešališkumas?
Ar įstaigoje yra paskirti asmenys, atsakingi už VP
sutarčių priežiūrą?
Ar įstaigoje tikrinama gautų prekių, paslaugų, darbų
atitiktis sutarties reikalavimams?
Ar įstaigoje nedominuoja pirkimai iš vieno tiekėjo?
Ar esant galimybei (net ir tuo atveju, kai to nereikalauja
įstatymas) vykdomi skelbiami pirkimai?
Ar įstaiga atlieka VP sutarčių įvykdymo rezultatų
vertinimą?
Ar nuosekliai vykdomas informacijos, susijusios su
įstaigos VP, viešinimas (bent kiek privaloma viešinti
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)?
Ar yra paskirtas VP prevencinę kontrolę vykdantis asmuo
ir apibrėžtos jo funkcijos?
Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos VP organizuojantis ir
vykdantis subjektas, taip pat už sutarties vykdymą
atsakingas asmuo turi informuoti VP prevencinę kontrolę
vykdantį asmenį apie rizikos veiksnius?

Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas
VP proceso vidaus auditas ir (ar) korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje?
Atsparumo korupcijai lygis (vertinimo balų sumos vidurkis)
viešųjų pirkimų srityje

1
0,5
1
1
0,5
0,5

1
1

1

20.

1
0,85

II. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS
VEIKSNIAI IR PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
RIZIKOS LYGĮ
Atliekant antikorupcinę analizę ir vertinimą nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, dėl kurių gali
atsirasti korupcijos tikimybė:
1. Ministerijos vidaus teisės aktuose nustatytas nepakankamas mažos vertės viešųjų
pirkimų procedūrų ir jas vykdančių subjektų funkcijų reglamentavimas.
Taisyklėse nustatytos ir aprašytos ne visos viešųjų pirkimų organizavimo procedūros,
konkrečiai nenurodyti už kai kurias viešųjų pirkimų procedūras atsakingi subjektai. Taisyklėse
nereglamentuojamos viešųjų pirkimų procedūros: kodų pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną
priskyrimas; numatomų pirkimų vertės apskaičiavimas; pirkimo procedūrų nutraukimas. Siūlytina
Taisyklėse aprašyti įvardytas trūkstamas viešųjų pirkimų procedūras ir nurodyti už jų vykdymą
atsakingus subjektus.
Taisyklėse yra nurodytos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procedūros, kurias turi
atlikti arba kuriose turi dalyvauti pirkimų organizatorius. Nors sąvoka „pirkimų organizatorius“ ir jo
atliekamos funkcijos yra apibrėžtos Apraše ir Pavyzdinėse taisyklėse, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
Taisyklėse pirkimų organizatoriui priskirta dalis papildomų funkcijų, kurias pagal VPĮ ir Pavyzdinių
taisyklių nuostatas turėtų atlikti ne pirkimų organizatorius, siūlytina Taisyklėse aiškiau apibrėžti
pirkimų organizatoriaus pareigas, funkcijas ir atsakomybę.
Taisyklėse konkrečiai neįvardijama, kas atsako už pirkimo sutarties vykdymą. Iš konteksto
galima numanyti, kad sutarties sąlygų vykdymo stebėseną atlieka pirkimo sutarties objekto pirkimus
atlikęs pirkimų organizatorius, o už Komisijos atliktų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo stebėseną –
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Ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai. Siūlytina Taisyklėse konkrečiai įvardyti už pirkimo
sutarties vykdymą atsakingą subjektą.
Taisyklėse nenustatytos pavyzdinės jose įvardytų kai kurių Ministerijos viešųjų pirkimų dokumentų
formos (einamųjų metų pirkimų sąrašo, kurį Ministerijos padaliniai kasmet teikia Viešųjų pirkimų
skyriui, forma ir Ministerijos pirkimų plano forma), taip pat kitokiu būdu nėra reglamentuota, kokie
duomenys turi būti nurodyti minėtuose Ministerijos viešųjų pirkimų dokumentuose. Siūlytina patvirtinti
Taisyklėse įvardyto Einamųjų metų pirkimų sąrašo formą ir Ministerijos pirkimų plano formą.
Mažos vertės viešuosius pirkimus Ministerijoje vykdančios komisijos darbo tvarka nustatoma
Viešojo pirkimo (mažos vertės pirkimams) komisijos darbo reglamente, kuris tvirtinamas kiekvieną
kartą sudarant naują komisiją. Ministerijos vidaus teisės aktuose nereglamentuotas šios komisijos
narių kaitumas, nenumatyta mažos vertės pirkimus atliekančios komisijos kadencijos trukmė,
maksimalus komisijos nario kadencijų skaičių iš eilės.
Siūlytina Ministerijos vidaus teisės aktuose nustatyti mažos vertės pirkimus atliekančios
komisijos kadencijos trukmę, maksimalų šios komisijos nario kadencijų skaičių iš eilės, komisijos
narių dalį (arba skaičių), kuri pakeičiama pasibaigus kiekvienai kadencijai.
2. Neatskirtos pirkimo poreikio formavimo ir pirkimų procedūrų atlikimo funkcijos.
Pagal Taisyklėse nustatytą reglamentavimą pirkimų organizatorius ne tik atlieka pirkimo
procedūras, bet taip pat dalyvauja formuojant pirkimų poreikį – Ministerijos padalinio, kuriame dirba,
vadovo pavedimu pats atlieka rinkos tyrimą pirkimo lėšoms pagrįsti ir galimiems tiekėjams rinkoje
identifikuoti, pats parenka tiekėją (-us) į kurį (-iuos) kreipiasi, prašydamas pateikti pasiūlymus, pats
numato pirkimo ir tiekėjų apklausos būdus. Tokia aplinkybė, kai iš esmės tas pats asmuo atlieka
pirkimo poreikio formavimo ir pirkimų vykdymo funkcijas, laikytina rizikos veiksniu.
Pavyzdinėse taisyklėse yra rekomenduojama atskirti pirkimų poreikio formavimo ir pirkimų
vykdymo procedūras bei jas atliekančius subjektus. Pavyzdinėse taisyklėse nustatyta, kad pirkimų
organizatorius turėtų atlikti pirkimo procedūras Aprašo nustatyta tvarka ir nedalyvauti pirkimo
poreikio formavimo ir tiekėjų parinkimo procesuose. Pavyzdinėse taisyklėse siūloma, kad su pirkimo
poreikio formavimu, tam reikalingų lėšų pagrindimu, galimų tiekėjų parinkimu susijusias funkcijas
atliktų pirkimų iniciatorius (atliktų rinkos tyrimą; pateiktų pirkimų sąrašą įstaigos pirkimus
planuojančiam subjektui; kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildytų ir teiktų įstaigos pirkimus
planuojančiam subjektui paraišką, kurioje nurodytų pirkimo objekto pavadinimą, kodą pagal Bendrąjį
viešųjų pirkimų žodyną, reikalingų prekių, darbų ar paslaugų kokybės reikalavimus, kiekį, apimtis,
orientacinę vieneto kainą, siūlomą kviesti tiekėjų sąrašą, pateiktų siūlymus ar pirkimą turėtų vykdyti
Komisija, ar pirkimų organizatorius; rengtų ir kartu su paraiška pateiktų pirkimo objekto techninę
specifikaciją, kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie siūlomi), pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo
sutarties projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas (jei tokias siūlo) ir kt.).
Siūlytina svarstyti galimybę Ministerijoje taikyti Pavyzdinėse taisyklėse numatytą pirkimų
poreikio formavimo ir mažos vertės pirkimų vykdymo tvarką, kai pirkimo poreikio formavimo ir
pirkimo vykdymo procedūros bei jas vykdantys subjektai yra atskiri.
3. Didelis pirkimų organizatorių skaičius, didelė neskalbiamų mažos vertės pirkimų dalis.
Ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
pirkimų organizatorių sąrašo patvirtinimo“, Ministerijoje pirkimų organizatoriais paskirti 57
asmenys. Toks pirkimų organizatorių skaičius sudaro galimybę beveik kiekvienam ministerijos
padaliniui pačiam atlikti savo numatytus mažos vertės pirkimus, nes faktiškai kiekviename padalinyje
yra ministro įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Tačiau yra sudėtingiau užtikrinti veiksmingą
didelio pirkimų organizatorių skaičiaus vykdomų pirkimų prevencinę kontrolę ir veiksmingumo
stebėseną, ypač kai didėlę pirkimų organizatorių vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų dalį sudaro
neskelbiami pirkimai ir palyginus mažą dalį sudaro viešieji pirkimai per CVP IS ir CPO (žr. 4 psl.).
Siūlytina svarstyti didelio pirkimų organizatorių skaičiaus poreikio būtinumą ir galimybę
sistemingai viešuosius pirkimus vykdantiems pirkimų organizatoriams suteikti prisijungimo prieigą,
kad galėtų patys atlikti mažos vertės viešuosius pirkimus naudojantis CVP IS ir CPO, organizuoti
pirkimų organizatoriams mokymus mažos vertės pirkimų organizavimo naudojantis CVP IS ir CPO
klausimais.
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4. Kai kurie Ministerijos padalinių vadovai, atliekantys savo padalinių vykdomų mažos
vertės viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės funkcijas, paskirti viešųjų pirkimų
organizatoriais.
Taisyklėse numatyta, kad Ministerijos padalinių vadovai formuoja padalinių viešųjų pirkimų
poreikį (t. y. iš dalies atlieka kai kurias pirkimų iniciatorių funkcijas) ir vykdo padalinių vykdomų
viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę. Kai kurių Ministerijos padalinių vadovai (Komunikacijos,
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, Dvišalio bendradarbiavimo, Neformalaus švietimo, Studijų,
Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyrių vedėjai) taip pat gali patys atlikti pirkimų
organizatoriaus funkciją, nes ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos pirkimų organizatorių sąrašo patvirtinimo“ yra paskirti pirkimų organizatoriais.
Tai prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Pavyzdinėse taisyklėse deklaruojamam
principui „pats savo sprendimų nekontroliuoju“ ir laikytina rizikos veiksniu. Siūlytina Ministerijos
padalinių vedėjų neskirti pirkimų organizatoriais, nes jie atlieka savo vadovaujamų padalinių pirkimo
poreikio formavimo ir viešųjų pirkimo prevencinės kontrolės funkcijas, todėl patys neturėtų vykdyti
viešųjų pirkimų, susijusių su savo vadovaujamų padalinių poreikiais.
5. Kai kuriais atvejais nepakankamai argumentuotai pagrindžiamas atsisakymas pirkti
per CPO. Taisyklėse nustatyta, kad Mažos vertės pirkimų pažymos formoje turi būti pagrindžiamos
atsisakymo pirkti per CPO priežastys. Ministerijos interneto svetainėje yra skelbiamas mažos vertės
pirkimų, kuriuos atsisakyta vykdyti per CPO, sąrašas ir pateikiamos priežastys, kodėl kiekvienu iš
minėtame sąraše nurodytų atvejų nebuvo pirkta per CPO. Pagrindžiant pirkimo ne per CPO priežastis,
visais atvejais minėtame sąraše yra nurodyta, kad reikiamų prekių, darbų ar paslaugų CPO kataloge
nebuvo. Tačiau toks pagrindimas nepakankamai argumentuotas, kai atitinkamų paslaugų, darbų ar
prekių kategorijos CPO kataloguose yra. Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijose dėl rizikų
valdymo viešuosiuose pirkimuose5 rekomenduojama įstaigų vidaus teisės aktuose,
reglamentuojančiuose viešuosius pirkimus, nustatyti, kad, pagrindžiant atsisakymo pirkti per CPO
priežastis, turi būti pateikti esminiai perkančiosios organizacijos pirkimo poreikio ir pasiūlos CPO
LT kataloge skirtumai, neapsiribojant nurodymu, kad „reikiamų prekių, paslaugų ar darbų CPO
kataloge nėra“. Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendaciją, siūlytina Taisyklėse
nustatyti, kad tais atvejais, kai CPO kataloguose yra reikiamų kategorijų prekių (yra reikiamų prekių
moduliai), tačiau jų specifikacijos neatitinka pirkimo poreikių, pagrindžiant pirkimo ne per CPO
priežastis, nuo tam tikros pirkimų vertės (pavyzdžiui, nuo 10 000 eurų be PVM) privalu pateikti
esminius pirkimo poreikio ir pasiūlos CPO LT kataloge skirtumus.
III.

5

PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS
PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO

Priemonės

Įvykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Papildyti ir patikslinti
Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir
sporto
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės
taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos

2022 m. I
ketv.

Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos
viešųjų
pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisykles,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2021 m. kovo 18 d.

Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos viešųjų pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės taisyklėse:
– aprašytos kodų pagal
Bendrąjį viešųjų pirkimų
žodyną
priskyrimo,

Prieiga internete: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/7470.
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švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2021
m. kovo 18 d. įsakymu
V-406 „Dėl Lietuvos
Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto
ministerijos viešųjų
pirkimų organizavimo
ir vidaus kontrolės
taisyklių
patvirtinimo“.

įsakymu
V-406
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos
viešųjų
pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių
patvirtinimo“, papildžius
neaprašytų viešųjų pirkimų
procedūrų ir jas vykdančių
asmenų
funkcijų
aprašymais, būtų išsamiau
reglamentuotos
mažos
vertės viešųjų pirkimų
procedūros
ir
jas
atliekančių
subjektų
atsakomybė.

numatomų pirkimų vertės
apskaičiavimo,
pirkimo
suvestinės
tikslinimo,
pirkimo proceso nutraukimo
procedūros ir nurodyti už
įvardytas procedūras atsakingi
subjektai;
– aiškiau apibrėžtos pirkimų
organizatoriaus
pareigos,
funkcijos ir atsakomybė;
– konkrečiai įvardytas už
pirkimo
sutarties
sąlygų
vykdymą atsakingas subjektas;
– patvirtinta Einamųjų metų
pirkimų sąrašo forma;
–
patvirtinta
Ministerijos
viešųjų pirkimų plano forma;
– nustatyta, kad, pagrindžiant
atsisakymo pirkti per CPO
priežastis, nuo tam tikros
pirkimų vertės privalu pateikti
esminius pirkimo poreikio ir
pasiūlos CPO LT kataloge
skirtumus tais atvejais, kai
CPO
kataloguose
yra
reikiamų kategorijų prekių,
tačiau
jų
specifikacijos
neatitinka pirkimo poreikių.

Ministerijos
vidaus
teisės
aktuose
nustatyti
Viešojo
pirkimo (mažos vertės
pirkimams) komisijos
kadencijos
trukmę,
maksimalų
šios
komisijos
nario
kadencijų skaičių iš
eilės, komisijos narių
dalį (arba skaičių),
kuri
pakeičiama
pasibaigus kiekvienai
kadencijai.

2022 m. II

Sumažinti
pirkimų
organizatorių skaičių,

2022 m. I
ketv.

ketv.

Ministerijos vidaus teisės
aktuose
reglamentuotas
Viešojo pirkimo (mažos
vertės
pirkimams)
komisijos narių kaitumas.

Ministerijos vidaus teisės
aktuose nustatyta Viešojo
pirkimo
(mažos
vertės
pirkimams) komisijos nario
kadencijos
trukmė,
maksimalus komisijos nario
kadencijų skaičius iš eilės,
kokia komisijos narių dalis
(arba skaičius) keičiama
pasibaigus kiekvienai jos
kadencijai.

Sumažėjus
pirkimų Sumažintas
pirkimų
organizatorių skaičiui, bet organizatorių skaičius.
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neskirti
pirkimų
organizatoriais
padalinių
vadovų,
atliekančių pirkimų
prevencinės kontrolės
funkcijas,
didinti
sistemingai pirkimus
vykdančių
pirkimų
organizatorių
kompetenciją patiems
vykdyti pirkimus CVP
IS ir CPO.

padidėjus jų kompetencijai,
neskelbiamų
pirkimų
skaičius mažės, pirkimų
skaičius per CVP IS ir CPO
didės.
Bus
sudarytos
galimybės
vykdyti
veiksmingesnę
mažos
vertės pirkimų kontrolę.

2022–2023 metų laikotarpiu
neskelbiamų mažos vertės
pirkimų dalis iš vienintelio
tiekėjo kasmet sumažėja.
2022–2023 metų laikotarpiu
per CVP IS ir CPO pirkimų
organizatorių
vykdomų
pirkimų dalis kasmet padidėja.
Ministerijos
padalinių
vadovai (išskyrus Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėją)
nepaskirti
pirkimų
organizatoriais.
Didžioji
dalis
pirkimų
organizatorių
dalyvavo
mokymuose
kaip
atlikti
pirkimus per CVP IS ir CPO,
turi prisijungimo prieigą
atlikti pirkimus per CVP IS ir
CPO.

Atskirti
pirkimo
poreikio formavimo ir
pirkimų procedūras
bei jas vykdančius
subjektus.

2022 m. I
ketv.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto
ministerijoje
taikoma
Viešųjų pirkimų tarnybos
Pavyzdinėse
taisyklėse
numatyta
tvarka,
kai
pirkimo
poreikio
formavimo ir pirkimo
vykdymo procedūros bei
jas vykdantys subjektai yra
atskiri. Vykdant pirkimo
inicijavimo ir pirkimo
procedūras
taikomas
„keturių akių“ kontrolės
principas nustatant pirkimo
lėšų
poreikį,
identifikuojant
rinkoje
esančius tiekėjus ir pasiūlą.

Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos viešųjų pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės taisyklėse pirkimų
organizatoriams nepavedama
atlikti pirkimų iniciatoriams
priskirtinų funkcijų.

Jurgita Šiugždinienė

