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Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai
IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
2018-11-06 Nr. MS-285

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
patvirtintos Korupcijos rizikos analizės tvarkos 7 punkto nuostatą ir vadovaujantis Valstybės ir
savivaldybės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, Akmenės rajono savivaldybėje atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizuotos ir vertintos veiklos sritys:
1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos veiklos srityje – valstybinės žemės
valdymas, naudojimas ir disponavimas.
2. Akmenės rajono savivaldybės įstaigų veiklos srityje – sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų
teikėjais bei darbų rangovais sudarymas ir jų vykdymas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko:
1. Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo veiklos srityje – Akmenės rajono
savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Vyginta Balkauskaitė.
2. Sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo
srityje (pagal parengtą klausimyną) – įstaigų vadovai arba jų įgalioti atstovai.
Analizuotas laikotarpis:
1. Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo veiklos srityje – 2008-07-01–
2018-06-30.
2. Sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo
srityje – 2015-07-01–2018-06-30.
Analizės metu naudoti metodai: Lietuvos Respublikos įstatymų, Akmenės rajono
savivaldybės tarybos sprendimų, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų,
kitų teisės aktų analizė, pokalbiai su Savivaldybės administracijos darbuotojais.
PRIDEDAMA:
1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos veiklos srities korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo ir vertinimo aprašymo Nr. SA-52 kopija, 4 lapai.
2. Akmenės rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo ir vertinimo aprašymo Nr. SA-51 kopija, 14 lapų.
Savivaldybės mero pavaduotojas,
atliekantis Savivaldybės mero pareigas
Vyginta Balkauskaitė, tel. (8 425) 59 705, el. p. vyginta.balkauskaite@akmene.lt

Apolinaras Nicius

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS
SRITIES KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR
VERTINIMO APRAŠYMAS
2018-10-31 Nr. SA-52
Analizuota ir vertinta veiklos sritis: valstybinės žemės valdymas, naudojimas ir
disponavimas.
Analizuotas laikotarpis: 2008-07-01 – 2018-06-30
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę atliko: Viešosios tvarkos skyriaus
vedėja Vyginta Balkauskaitė.
Analizės uždaviniai:
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalies 3 punktą;
2. Išanalizuoti ir įvertinti Akmenės rajono savivaldybės, teisės aktus, sprendimus,
atliktus veiksmus, kontrolės mechanizmą;
3. Nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti;
4. Pagal atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatus numatyti
priemones korupcijos rizikos veiksniams valdyti.

Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo
veiklos srities analizė
Žemės, kaip riboto ištekliaus, tinkamas panaudojimas yra žmogaus ir visuomenės
išlikimo ir raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas.1 Remiantis Žemės įstatymu, pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos, socialinės ir
ekonominės plėtros poreikio nulemta pagrindinio žemės naudojimo kryptis. Įgyvendinant žemės
tvarkymo ir administravimo politiką, žemės santykiai turi būti reguliuojami taip, kad būtų sudarytos
sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius, racionaliai naudoti žemę, vykdyti
ūkinę veiklą išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti žemės
nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises.
Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, matyti, kad
žemė yra nacionalinis Lietuvos turtas, todėl ir žemės santykiai yra reguliuojami taip, kad būtų
sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę,
vykdyti ūkinę veiklą išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti
žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises. Žemė, kaip riboto ištekliau, tinkamas naudojimas
yra viešojo intereso užtikrinimo garantas. Savivaldybės institucijos taip pat turi užtikrinti tinkamą
teisių bei teisėtų interesų, susijusių su žemės naudojimą reglamentuojančių teisės normų laikymusi
bei tinkamu jų įgyvendinimu.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punkte nustatyta, kad
savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas juo patikėjimo teise yra apibrėžiamas kaip valstybinė funkcija. Pagal nustatytą
reglamentavimą tik po to, kai žemės sklypas yra perduotas savivaldybei, ji atlieka valstybinę funkciją
– valdo patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
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Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad
savivaldybės yra valstybinės žemės, perduotos savivaldybėms patikėjimo teise Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir jos nustatyta tvarka, patikėjimo teisės subjektai. Valstybinės žemės
perdavimo patikėjimo teise savivaldybėms tvarką nustato Valstybinės žemės sklypų perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybinės žemės sklypų
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“.
Šių taisyklių 1 punkte nustatyta, kad savivaldybėms patikėjimo teise perduodami valstybinės žemės
sklypai ar jų dalys, kurie numatomi naudoti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2
dalyje nurodytoms reikmėms. Valstybės turto perdavimu siekiama tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, ūkinei
komercinei veiklai, subjekto, kuriam perduotas patikėjimo teise valdyti turtas, funkcijų atlikimui ar
konkrečių reikmių tenkinimui.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje atsižvelgiant į žemės
tvarkymo tikslus valstybinės žemės sklypai gali būti perduodami savivaldybėms patikėjimo teise
šioms reikmėms:
a) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui;
b) viešojo naudojimo poilsio objektams;
c) gatvėms ir vietiniams keliams;
d) komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti;
e) gyvenamiesiems namams statyti ir (ar) eksploatuoti;
f) ūkinei komercinei veiklai.
Akmenės rajono savivaldybė šiuo metu valdo ir disponuoja 5 valstybinės žemės sklypais,
perduotais patikėjimo teise. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies
6 punktu ir atsižvelgiant į Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimą
Nr. T-238 2009 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 871, Akmenės
rajono savivaldybei perduoti valstybiniai kitos paskirties žemės sklypai patikėjimo teise valdyti,
naudoti ir disponuoti – ūkinei, komercinei veiklai vykdyti. 2011 m. rugpjūčio 24 d. Akmenės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-193 „Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos steigimo“
Naujosios Akmenės pramoniniame parke įsteigta Akmenės laisvoji ekonominė zona.
Sprendimas dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas – išimtinė savivaldybės tarybos teisė.
Akmenės rajono savivaldybės administracijoje valstybinės žemės valdymo ir naudojimo srityje
Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriui priskirtas valstybinės žemės sklypų
perdavimo patikėjimo teise savivaldybei medžiagos ruošimas.
Išanalizavus valstybinės žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojančius
teisės aktus, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, nustatyta, kad Akmenės rajono
savivaldybės tarybos priimti sprendimai ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų
planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus specialistų atlikti veiksmai ruošiant medžiagą
valstybinės žemės sklypų perdavimui savivaldybei patikėjimo teise, atitinka galiojantį teisinį
reglamentavimą.

Statybos žemės sklype besiribojančiame su valstybine žeme,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai
Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) išvardyti Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje. Patikėtiniai valdo, naudoja jiems patikėjimo teise

perduotą žemę bei ja disponuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta
tvarka bei sąlygomis visuomeninei naudai (LR žemės įstatymas 7 str. 6 d.). Pagal Lietuvos
Respublikos žemės įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, matyti, kad patikėtiniai, įstatymų ir juos
lydinčių teisės aktų apibrėžtos kompetencijos ribose, atstovauja valstybei santykiuose su kitais
subjektais dėl jų patikėjimo teise valdomos žemės (žemės sklypų) bei bendradarbiauja siekiant
sudaryti sąlygas tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę,
vykdyti ūkinę veiklą išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą.
Sutikimo statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės
sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės, patvirtintos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-259 „Dėl sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės
žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių
patvirtinimo“ reglamentuoja vieno iš valstybinės žemės patikėtinių – Nacionalinė žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos, išduodamų sutikimų statyti tvorą, atraminę sienutę, tiesiant stogo
neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, statant pastatus
ar stogą turinčius inžinerinius statinius, statant vėjo jėgainę Statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (toliau – STR), 11 priede nurodytais atvejais žemės
sklypuose, besiribojančiuose su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
patikėjimo teise valdomais valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai, išdavimo tvarką. Šioje tvarkoje įtvirtinta, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis
skyrius, gavęs prašymą išduoti sutikimą statyti statinį ir nustatęs, kad planuojama statyti statinį žemės
sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, per 5 darbo
dienas nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos kreipiasi į savivaldybės administraciją,
prašydamas raštu pateikti informaciją, ar valstybinės žemės plote nebus apribota veikla, jeigu
besiribojančiame žemės sklype bus išduodamas sutikimas statiniams, nurodytiems STR 11 priede,
statyti arčiau žemės sklypo ribų, negu numatyta teisės aktuose. Jeigu planuojama statyti statinį žemės
sklype besiribojančiame su vietinės reikšmės keliais, gatvėmis užimta valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius savivaldybės
administracijos prašo raštu pateikti informaciją, ar planuojamo statinio statyba neturės neigiamos
įtakos kelio, gatvės eksploatavimui, galimai jų plėtrai ar kitai planuojamai veiklai.
Sutikimo statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės
sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės nurodo, kad
Nacionalinės žemės tarybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui privaloma atsakyti per
10 darbo dienų nuo rašto gavimo dienos, nepateikus prašomos informacijos per 10 darbo dienų,
laikoma, kad minėtos institucijos ar valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja dėl statinio
statybos žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyrius (toliau –
NŽT Akmenės skyrius) taip pat kreipiasi į Akmenės rajono savivaldybės administraciją gavęs
prašymą išduoti sutikimą statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai. Kaip jau minėta anksčiau, Savivaldybės administracija turi įvertinti ar
valstybinės žemės plote nebus apribota veikla, jeigu besiribojančiame žemės sklype bus išduodamas
sutikimas statiniams, nurodytiems STR 11 priede, statyti arčiau žemės sklypo ribų, negu numatyta
teisės aktuose. Pagal vykdomas funkcijas įvertinimas ir atsakymo NŽT Akmenės skyriui pateikimas
paskiriamas Savivaldybės administracijos Statybų skyriui (įvertinimui ar planuojamo statinio statyba
neturės neigiamos įtakos kelio, gatvės eksploatavimui, galimai jų plėtrai) arba Savivaldybės
administracijos Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriui (įvertinimui ar
planuojamo statinio statyba neturės neigiamos įtakos teritorijų planavimui).

Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus NŽT Akmenės skyriui nustatyta, kad įvertinimą
ar leidimas statyti statinį arčiau žemės sklypo ribų, negu numatyta teisės aktuose, sklype, kuris
ribojasi su valstybinės žemės sklypais turės įtakos kelio, gatvės eksploatavimui ar kitai galimai
veiklai, atlieka dažniausiai vienas asmuo.
Siūlymas:
1. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo paskirtį, parengus
atsakymą NŽT Akmenės skyriui dėl įvertinimo ar leidimas statyti statinį arčiau žemės sklypo ribų,
negu numatyta teisės aktuose, sklype, kuris ribojasi su valstybinės žemės sklypais turės įtakos kelio,
gatvės eksploatavimui ar kitai galimai veiklai, derinti jį per dokumentų valdymo sistemą su Statybos
skyriumi, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriumi ir tos teritorijos dėl kurios
buvo kreiptasi seniūnijos seniūnu.

Viešosios tvarkos skyriaus vedėja

Vyginta Balkauskaitė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠYMAS
2018-10-31 Nr. SA-51
Savivaldybės įstaigų (LR korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje savivaldybės įstaigomis laikomos savivaldybės įstaigos, valstybės ar
savivaldybės įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, taip pat įmonės, kurių valstybei ar savivaldybei
nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir įmonės, kuriose valstybė ar
savivaldybė gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių) vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys,
įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę turi nustatyti savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė ir atlikti šių veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
Siekiant, kad korupcijos rizikos veiksniai būtų nustatyti probleminėse, aktualiausiose veiklos srityse ir ši veikla prisidėtų prie realaus korupcijos
sumažinimo Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos siūlymu Akmenės rajono savivaldybės įstaigos dalyvavo nustatant korupcijos
pasireiškimo tikimybę sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo srityje, užpildant parengtą klausimyną.
Analizuota ir vertinta veiklos sritis: Sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymas ir jų vykdymas.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, dalyvavo:
• 19 Savivaldybės biudžetinių įstaigų (Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės
rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, Naujosios Akmenės muzikos mokykla, Akmenės rajono
Papilės Simo Daukanto gimnazija, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla,
Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, Akmenės rajono
ugniagesių komanda, Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Buratinas“, Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Akmenės rajono
Akmenės gimnazija, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, Naujosios Akmenės lopšelis- darželis „Atžalynas“, Akmenės rajono Ventos gimnazija,
Naujosios Akmenės vaikų lopšelis – darželis „Žvaigždutė“ 2018 m. liepos 2 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-134 Savivaldybės biudžetinė įstaiga
lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ reorganizuota prijungiant įstaigą prie lopšelio darželio „Atžalynas“);
• 7 viešosios įstaigos, kuriose Savivaldybė yra dalininkė (VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Papilės Ambulatorija,
VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Kruopių ambulatorija, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ
Akmenės būstas)
• 3 uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Savivaldybė yra akcininkė (UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, UAB „Akmenės
vandenys“, UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas)
Analizuotas laikotarpis: 2015-07-01 – 2018-06-30
Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko Akmenės rajono savivaldybės įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys.
Analizės uždaviniai:
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintiems kriterijams.
2. Nustatyti, ar Savivaldybės įstaigose tinkamai atliekamos ir valdomos viešųjų pirkimų procedūros.
3. Nustatyti, ar Savivaldybės įstaigose sutarčių sudarymas, registravimas, vykdymas, kontrolė, yra atliekami pagal teisės aktų
reikalavimus.

4. Identifikuoti sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo srityje dažniausiai
pasitaikančias problemas.
5. Pagal atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatus numatyti priemones korupcijos rizikos veiksniams valdyti.
Vertinimo kriterijus – prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo procedūros bei sutarčių su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais bei
darbų rangovais sudarymas atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų.
Analizės metodas:
Siekiant, kad korupcijos rizikos veiksniai būtų nustatyti probleminėse, aktualiausiose veiklos srityse ir ši veikla prisidėtų prie realaus korupcijos
sumažinimo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Savivaldybės įstaigos sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais
sudarymo ir jų vykdymo srityje, atliko pagal parengtą klausimyną.
Klausimynas parengtas remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijomis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, užpildant parengtą klausimyną, Savivaldybės įstaigos atliko analizuodamos vidinius teisės
aktus ir veiklą, susijusią su įstaigos sudaromomis sutartimis.
Klausimyną parengė – Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Vyginta Balkauskaitė.
Už klausimynuose pateiktą informaciją ir jos atitikimą realiems faktams atsako Savivaldybės įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys.

1. klausimas

Ar įstaiga užsiregistravusi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)?

Atsakymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 1 dalimi visos Akmenės rajono savivaldybės įstaigos yra
užsiregistravusios Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Atidžiai peržiūrėti įstaigos paskyros naudotojus, panaikinti prieigas, jeigu yra neaktualių paskyrų. Detali informacija:
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-atsakingo-cvp-is-naudotoju-paskyru-tvarkymo
2. Esant poreikiui:
2.1. Registracijos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a52ec4d04bbc11e78869ae36ddd5784f/wjgKkfmHkF
2.2. Informacija kaip užsiregistruoti CVP IS:
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Registracija%20CVP%20IS(5).pdf
2.3. Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/97854de2552b11e78869ae36ddd5784f/xyYvkjnWIt

Išvada
Siūlymas

2. klausimas

Ar Savivaldybės įstaigoje yra parengtos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės perkančiojoje
organizacijoje taisyklės?

Atsakymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP

Išvada

Siūlymas

3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28 d. įsakymu 1S-97 15 punktu, perkančioji organizacija pirkimų organizavimo tvarką nustato vidaus dokumentuose. Tai reiškia,
kad perkančioji organizacija turi pasitvirtinti vidinę viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, kurioje būtų nurodyta: kas vizuoja, pildo
ir pasirašo paraiškas, su kuo jas derina, kokie darbuotojai, kokius pirkimus atlieka, ir t.t. – tai yra, šioje tvarkoje nurodoma visa
organizacinė tvarka. Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose (toliau –
Rekomendacijomis, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174
rekomenduojama kiekvienoje perkančiojoje organizacijoje, nepriklausomai nuo jos veiklos specifikos, dydžio, struktūros,
darbuotojų skaičiaus ir vykdomų pirkimų apimčių parengti ir patvirtinti Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje
organizavimo taisykles, nustatančias atsakingus asmenis ir perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimų
poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, – iki pirkimo
procedūros pabaigos. Rengiant perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo taisykles gali būti vadovaujamasi minėtomis
rekomendacijomis.
Visos Akmenės rajono savivaldybės įstaigos nurodė turinčios Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje
organizavimo taisykles. Peržiūrėjus Savivaldybės įstaigų interneto svetainėse skelbiamas taisykles, pastebėta, kad dalis Akmenės
rajono savivaldybės įstaigų (Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras,
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Akmenės rajono
pedagoginė, psichologinė tarnyba, VšĮ Akmenės būstas, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Papilės
ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija) savo interneto svetainėse skelbia tik Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles.
1. Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms (Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras, Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla,
Akmenės rajono pedagoginė, psichologinė tarnyba, VšĮ Akmenės būstas, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija) peržiūrėti įstaigoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimą
reglamentuojančias taisykles ir esant poreikiui atnaujinti arba parengti ir patvirtinti įstaigoje Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisykles, vadovaujantis Rekomendacijomis Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisyklėse nustatyti pirkimų procese dalyvaujančius asmenis, apibrėžti jų funkcijas,
teises, pareigas ir atsakomybę ir kartu patvirtinti standartines dokumentų (nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo
pasižadėjimo, biudžetiniai metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų sąrašo, paraiškos, mažos vertės viešojo pirkimo
pažymos ir kt.), susijusių su pirkimų vykdymu, formas.
2. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu atliekant mažos vertės pirkimus, taikyti: (VPĮ 25 str. 2 d.)
1.1.LR viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 26, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9
dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatas.
1.2. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytas taisykles. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753
(išskyrus komunalinio sektoriaus įstaigoms, komunalinio sektoriaus perkantieji subjektai vadovaujasi savo pačių pasirengtomis ir
pasitvirtintomis Mažos vertės pirkimų taisyklėmis.)

3. Apie mažos vertės pirkimus paprastai ir aiškiai: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/MVP_VU.pdf

3 Klausimas

Ar įstaigos vadovo įsakymu paskirtas (-i) paskiriamas (-i) pirkimų iniciatorius (-iai)?

Atsakymas

14 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
5 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE
5 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
2 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė NE
Pirkimų iniciatoriaus paskyrimas įstaigos vadovo įsakymu nėra būtinas, tačiau įstaiga turi užtikrinti, kad vienam asmeniui nebūtų
priskiriamos to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijos ir pirkimų iniciatoriaus funkcijos būtų išsamiai
reglamentuotos įstaigų Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisyklėse. Akmenės rajono savivaldybės
įstaigos turinčios paskirtus pirkimų iniciatorius efektyviau užtikrina viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės funkcijų

Išvada

atskyrimą.

Siūlymas

1. Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms (Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras, Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla,
Akmenės rajono pedagoginė, psichologinė tarnyba, VšĮ Akmenės būstas, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija) peržiūrėti įstaigoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimą
reglamentuojančias taisykles ir esant poreikiui atnaujinti arba parengti ir patvirtinti įstaigoje Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisykles ir jose išsamiai reglamentuoti pirkimų iniciatoriaus funkcijas, teises,
pareigas ir atsakomybę ir kitų pirkimuose dalyvaujančių asmenų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę.

4 Klausimas

Ar įstaigos vadovo įsakymu paskirtas(-i)/paskiriamas (-i) pirkimų organizatorius (-iai)? (mažos vertės
pirkimams organizuoti ir vykdyti, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija)?

Atsakymas

18 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
1 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE (Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, visus pirkimus vykdo viešųjų
pirkimų komisija)
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Perkančioji organizacija mažos vertės pirkimo procedūroms atlikti Savivaldybės įstaigos vadovo įsakymu turi paskirti pirkimų
organizatorių. Esant poreikiui, taip pat gali sudaryti viešųjų pirkimų komisiją (viešųjų pirkimų procedūroms atlikti) ir nustatyti jai
užduotis, ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms, siekiant taupyti įstaigos žmogiškuosius išteklius, vidiniuose dokumentuose
numatyti pirkimų vertes, numatančias kada pirkimus atlieka pirkimų organizatorius ir kada viešųjų pirkimų komisija.

Išvada
Siūlymas

5 Klausimas

Ar įstaigos vadovo įsakymu paskirtas CVP IS administratorius?

Atsakymas

10 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
5 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP, tačiau nenurodė įstaigos vadovo įsakymo pavadinimo, datos bei
numerio, kuriuo buvo paskirtas CVP IS administratorius (Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės

Išvada

rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo
mokykla, Akmenės rajono Ventos gimnazija)
4 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE (Naujosios Akmenės muzikos mokykla, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“
progimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka).
4 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 7) viešoji įstaiga atsakė TAIP, tačiau nenurodė įstaigos vadovo įsakymo pavadinimo, datos bei numerio, kuriuo buvo
paskirtas CVP IS administratorius (VšĮ Papilės ambulatorija)
2 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE (VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras)
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė TAIP
1 (iš 3) uždaroji akcinė bendrovė atsakė TAIP, tačiau nenurodė įstaigos vadovo įsakymo pavadinimo, datos bei numerio,
kuriuo buvo paskirtas CVP IS administratorius (UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“)
Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas CVP IS administratoriaus paskyrimas įstaigos vadovo įsakymu nėra būtinas, tačiau
atsižvelgiant į LR Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punktą, įstaigose vadovo įsakymu turi būti paskirtas
atsakingas asmuo už laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų
paskelbimą CVP IS.

Siūlymas

1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Siekiant tinkamos sutarties vykdymo priežiūros, rekomenduotina pirkimo dokumentuose ir sudaromoje sutartyje nurodyti
įstaigoje paskirtą už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingą asmenį. (LR viešųjų pirkimų
įstatymo 87 str. 1 d. 12 p.)
2. Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms (VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija, Akmenės rajono pedagoginė
psichologinė tarnyba, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Akmenės rajono Papilės Simono
Daukanto gimnazija, Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Akmenės
rajono Ventos gimnazija, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“) pirkimų sutartis sudarančioms raštu, vadovo įsakymu
paskirti atsakingą asmenį už perkančiosios organizacijos administravimą CVP IS bei sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų
paskelbimą CVP IS. Atsižvelgiant į įstaigų žmogiškuosius išteklius CVP IS administratoriaus funkcijas galima pavesti pirkimų
organizatoriui arba pirkimų iniciatoriui. Siūlymą vykdyti atsižvelgiant į vykdomų viešųjų pirkimų apimtis ir vertes toms
įstaigoms, kurios sudaro pirkimo sutartis raštu.

6 Klausimas

Ar paskirtas prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo?

Atsakymas

9 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
4 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP, tačiau nenurodė įstaigos vadovo įsakymo pavadinimo, datos bei
numerio, kuriuo buvo paskirtas atsakingas asmuo už prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę.
6 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE
3 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP

Išvada

Siūlymas

1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP, tačiau nenurodė įstaigos vadovo įsakymo pavadinimo, datos bei numerio, kuriuo
buvo paskirtas atsakingas asmuo už prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę.
3 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
1 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė TAIP, tačiau nenurodė įstaigos vadovo įsakymo pavadinimo, datos bei numerio,
kuriuo buvo paskirtas atsakingas asmuo už prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę.
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė NE
Mažoms perkančiosioms organizacijoms, vykdančioms tik mažos vertės viešuosius pirkimus, prevencinę kontrolę ir pirkimų
sutarčių vykdymo kontrolę atliekančio asmens paskyrimas įstaigos vadovo įsakymu nėra būtinas. Pozityvu, kad 12 iš 29
Savivaldybės įstaigų siekdamos kuo efektyviau užtikrinti viešųjų pirkimų ir sudaromų sutarčių kontrolę yra paskyrusios
prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę atliekančius asmenis. (VšĮ Kruopių ambulatorija, VšĮ Naujosios
Akmenės ligoninė, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, Akmenės rajono ugniagesių komanda, Naujosios
Akmenės lopšelis – darželis „Atžalynas, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Naujosios Akmenės lopšelis
– darželis „Buratinas, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės
rajono Papilės Simo Daukanto gimnazija, Akmenės r. paramos šeimai centras, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras)
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms sudaromų sutarčių projektus visada derinti su pirkimų iniciatoriumi ir
įstaigos buhalteriu.

7 Klausimas

Ar pirkimams organizuoti ir atlikti sudaryta Viešųjų pirkimų komisija?

Atsakymas

Siūlymas

17 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
2 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE
5 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
2 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 1 d. viešojo pirkimo komisija privalo būti sudaryta visais atvejais išskyrus
mažos vertės pirkimų procedūroms atlikti.
-

8 Klausimas

Ar įstaigoje yra patvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas?

Atsakymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
2 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE (2 įstaigos, kuriose nėra sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos)
5 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
2 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE (2 įstaigos, kuriose nėra sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos)
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 1 d. įstaigoje sudarius viešojo pirkimo komisiją, turi būti patvirtinamas jos
darbo reglamentas.
-

Išvada

Išvada
Siūlymas

9 Klausimas

Ar Viešųjų pirkimų komisijos (-ų) nariai, pirkimų organizatorius (-iai) ir/ar ekspertas (-ai) yra pasirašę
nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus?

Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Visos Akmenės rajono savivaldybės įstaigos LR viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 2 d. įtvirtintas nuostatas įgyvendina.
-

10 Klausimas Ar Viešųjų pirkimų komisijos (-ų) nariai, pirkimų organizatorius (-iai) ir/ar ekspertas (-ai) yra pateikę
viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracija?
Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Visos Akmenės rajono savivaldybės įstaigos LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d.
įtvirtintas nuostatas įgyvendina.
Nuo 2018-01-01 padidėjo asmenų ratas, kuriems reikia deklaruoti privačius interesus, pateikiant privačių interesų deklaraciją.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. (įsigaliojusio nuo 2018-01-01) nustatyta, kad
viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (t.y.
pirkimų organizatoriai), ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pateikdami privačių interesų deklaraciją.
Nepateikę privačių interesų deklaracijos aukščiau minėtieji asmenys neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti
iš atitinkamų pareigų.
Daugiau informacijos čia: http://vtek.lt/deklaravimas-pirkimuose

11 Klausimas Ar viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisyklėse reglamentuotas
sutarčių sudarymas, vykdymas, kontrolės procedūros?
Atsakymas

Išvada

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
6 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė TAIP
1 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė NE (UAB „Akmenės vandenys“ – komunalinio sektoriaus perkančiajam subjektui
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisyklės neprivalomos)
Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.
įsakymu 1S-97 15 punktu, perkančioji organizacija pirkimų organizavimo tvarką nustato vidaus dokumentuose. Tai reiškia, kad
perkančioji organizacija turi pasitvirtinti vidinę viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, kurioje būtų nurodyta: kas vizuoja, pildo ir
pasirašo paraiškas, su kuo jas derina, kokie darbuotojai, kokius pirkimus atlieka, ir t.t. – tai yra, šioje tvarkoje nurodoma visa
organizacinė tvarka. Rekomendacijose rekomenduojama kiekvienoje perkančiojoje organizacijoje, nepriklausomai nuo jos
veiklos specifikos, dydžio, struktūros, darbuotojų skaičiaus ir vykdomų pirkimų apimčių parengti ir patvirtinti Viešųjų pirkimų
perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisykles, nustatančias atsakingus asmenis ir perkančiosios organizacijos pirkimų

Siūloma

organizavimo tvarką nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo
sudaryta, – iki pirkimo procedūros pabaigos.
1. Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms (Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras, Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla,
Akmenės rajono pedagoginė, psichologinė tarnyba, VšĮ Akmenės būstas, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija) siekiant sukurti efektyvią pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
sistemą peržiūrėti įstaigoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančias taisykles ir esant poreikiui atnaujinti
arba parengti ir patvirtinti įstaigoje Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisykles
pagal Rekomendacijas ir jose reglamentuoti sutarčių sudarymo, vykdymo ir kontrolės procedūras.

12 Klausimas Ar viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisyklėse reglamentuota
sutarties vykdymo kontrolė?
Atsakymas

Išvada

Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
6 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė TAIP
1 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė NE (UAB „Akmenės vandenys“ – komunalinio sektoriaus perkančiajam subjektui
neprivaloma)
Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.
įsakymu 1S-97 15 punktu, perkančioji organizacija pirkimų organizavimo tvarką nustato vidaus dokumentuose. Tai reiškia, kad
perkančioji organizacija turi pasitvirtinti vidinę viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, kurioje būtų nurodyta: kas vizuoja, pildo ir
pasirašo paraiškas, su kuo jas derina, kokie darbuotojai, kokius pirkimus atlieka, ir t.t. – tai yra, šioje tvarkoje nurodoma visa
organizacinė tvarka. Rekomendacijose rekomenduojama kiekvienoje perkančiojoje organizacijoje, nepriklausomai nuo jos
veiklos specifikos, dydžio, struktūros, darbuotojų skaičiaus ir vykdomų pirkimų apimčių parengti ir patvirtinti Viešųjų pirkimų
perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisykles, nustatančias atsakingus asmenis ir perkančiosios organizacijos pirkimų
organizavimo tvarką nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo
sudaryta, – iki pirkimo procedūros pabaigos.
1. Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms (Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras, Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla,
Akmenės rajono pedagoginė, psichologinė tarnyba, VšĮ Akmenės būstas, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija) siekiant sukurti efektyvią pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
sistemą peržiūrėti įstaigoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančias taisykles ir esant poreikiui atnaujinti
arba parengti ir patvirtinti įstaigoje Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės perkančiojoje organizacijoje taisykles
pagal Rekomendacijas ir jose reglamentuoti sutarčių sudarymo, vykdymo ir kontrolės procedūras.

13 Klausimas Kam įstaigoje paskirta sutarties vykdymo kontrolė?
Atsakymas

11 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė PIRKIMŲ ORGANIZATORIUI
8 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė PIRKIMŲ INICIATORIUI

Išvada

Siūlymas

6 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė PIRKIMŲ ORGANIZATORIUI
1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė PIRKIMŲ INICIATORIUI
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė PIRKIMŲ INICIATORIUI
1 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė PIRKIMŲ ORGANIZATORIUI
Viešųjų pirkimų įstaigoje procedūros turi būti reglamentuotos ir atskirtos įstaigoje taip, kad tas pats asmuo įstaigoje negalėtų
inicijuoti ir organizuoti, ir kontroliuoti arba organizuoti ir kontroliuoti. Pirkimų iniciatorius negali ir inicijuoti pirkimo, ir vykdyti
viešųjų pirkimų procedūrų, rengti sutarties projekto ir tuo pačiu kontroliuoti jos vykdymo. Taip pat, pirkimų organizatorius negali
vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų, rengti sutarties projekto ir tuo pačiu kontroliuoti jos vykdymo. Pirkimų iniciatorius inicijuoja
reikiamos prekės/paslaugos pirkimą pateikdamas pirkimo paraišką–užduotį -> pirkimų organizatorius/viešųjų pirkimų komisija
užpildo apklausos pažymą ir atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras. Sutarties vykdymo kontrolė tuomet gali būti paskiriama
pirkimų iniciatoriui.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms vadovautis Rekomendacijomis sutarčių kontrolę pavesti pirkimų
iniciatoriui.

14 Klausimas Ar įstaigoje yra sutarčių registras?
Atsakymas
Išvada

Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Registruojant ir apskaitant dokumentus, perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama nustatyti ir Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka patvirtinti: sutarčių registrą, konfidencialumo pasižadėjimų registrą,
nešališkumo deklaracijų registrą, Viešojo pirkimo komisijos, Pretenzijų nagrinėjimo komisijos protokolų, pirkimo
dokumentų, pirkimų, atliktų naudojantis CPO elektroniniu katalogu, paraiškų ir rinkos tyrimų duomenų, pirkimo
procedūrų ataskaitų, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitų, visų per
kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų
per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje bei mažos vertės
pirkimų ataskaitų registrą (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje). Visose Savivaldybės įstaigose yra sutarčių registrai, kuriose
registruojamos su tiekėjais sudarytos sutartys.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms registruojant ir apskaitant dokumentus vadovautis Rekomendacijomis.

15 Klausimas Kam įstaigoje pavesta registruoti sutartis?
Atsakymas

Išvada

13 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas įstaigos sekretoriui– referentui
6 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas kitiems darbuotojams
4 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas įstaigos finansininkui
2 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas viešųjų pirkimų specialistui
1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas Ūkio padalinio vedėjui
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas įstaigos sekretoriui – referentui
1 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė, kad įstaigoje sutarčių registravimas paskirtas įstaigos finansininkui
Visose Akmenės rajono savivaldybės įstaigose sudarytos sutartys registruojamos, atsakingi asmenys už jų registravimą paskirti.

Siūlymas

-

16 Klausimas Ar įstaiga rengia pasirašomų sutarčių su tiekėjais projektus?
Atsakymas

Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
4 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
3 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
2 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė TAIP
1 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė NE
Visos Savivaldybės įstaigoms, sudarančioms sutartis raštu, privaloma vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str.
ir 87 str. nuostatomis.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str., patvirtinti pavyzdines prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;
1.2. Kviečiant tiekėjus dalyvauti konkurse, pridėti ir sutarties projektą. VPĮ 35 str. 2 d. 13 p.

17 Klausimas Ar po pirkimo procedūrų sudarant galutinį sutarties projektą jo nuostatos atitinka pirkimo dokumentuose
pateiktą projektą arba pirkimo sutarties sąlygas?
Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės atsakė TAIP
Visoms Savivaldybės įstaigoms, sudarančioms sutartis raštu, privaloma vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str., patvirtinti pavyzdines prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;
1.2. Kviečiant tiekėjus dalyvauti konkurse, pridėti ir sutarties projektą. VPĮ 35 str. 2 d. 13 p.
1.3. Formuojant pirkimo sąlygas, vadovautis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

18 Klausimas Ar sudaromų sutarčių sąlygos formuojamos aiškiai ir nedviprasmiškai?
Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Visos Savivaldybės įstaigos sudaromų pirkimų sutarčių sąlygos formuojamos aiškiai ir nedviprasmiškai
-

19 Klausimas Ar sudaromose sutartyse nustatomi Viešųjų pirkimų įstatymo sutarties turiniui numatyti reikalavimai?
Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Visos Savivaldybės įstaigos rengia pirkimų sutartis atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str. nuostatas
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms sudarant viešųjų pirkimų sutartis vadovautis:
1.1. LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str.;

1.2. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4 punktu ir 21.4.6 papunkčiu.

20 Klausimas Ar sudarytų sutarčių nuo sutarties sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis,
nėra ilgesnis nei 3 metai?
Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Sudaromose pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties sudarymo prekių tiekimo, paslaugų
teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus
lėšų panaudojimo būtina pailginti šį laikotarpį. VPĮ 86 str. 5, 6, 7 d.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms rekomenduojama peržiūrėti įstaigos sutarytas sutartis, neterminuotas
nutraukti.

21 Klausimas Ar įstaigoje yra sudaromos tiesioginės sutartys su tiekėjais, neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų?
Atsakymas
Išvada
Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė NE
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė NE
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė NE
Visos pirkimų sutartys su tiekėjais sudaromos tik po viešųjų pirkimų procedūrų.
-

22 Klausimas Ar pirkimo sutartys, sudarytos raštu ar CPO viešinamos CVP IS?
Atsakymas

Išvada

17 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
2 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE
6 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Perkančiosios organizacijos nuo 2015-01-01 sudarytas sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir atliktus sutarčių
pakeitimus turi viešinti CVP IS.
Nuo 2017-07-01 laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių, preliminariųjų sutarčių ir šių sutarčių pakeitimų,
išskyrus konfidencialią informaciją, viešinimas taip pat yra privalomas, išskyrus:
• kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu;
• kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu;
• pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) ir sutartis sudaryta
su fiziniu asmeniu:
• jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas – dėl išimtinių teisių apsaugos arba
konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių (VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. b, c; PĮ 79 str. 1 d. 3 p. b, c);
• kai perkamos mokymų paslaugos, ekspertų teikiamos intelektinės paslaugos, ekspertinio vertinimo paslaugos (VPĮ 71 str. 6
d. 5, 6, 7 p.; PĮ 79 str. 6 d. 5, 6, 7 p.).
• perkant iš konkretaus tiekėjo unikalų meno kūrinį ar meninį atlikimą (VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. a; PĮ 79 str. 1 d. 3 p. a);

Siūlymas

• laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu
paskelbti informacijos.
Viešinimas atliekamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo,
bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Laimėjusių dalyvių pasiūlymus, raštu sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis, šių sutarčių pakeitimus viešinti CVP IS;
1.2. Įstaigos raštu sudaromas sutartis viešinti Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos
aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 nustatyta tvarka: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/97854de2552b11e78869ae36ddd5784f/xyYvkjnWIt
1.3. Sudarant raštu sutartis su tiekėjais, įvertinti sutarčių paskelbimo būtinybę pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
nuostatas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753 ir visada CVP IS skelbti informaciją pagal
LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimus.

23 Klausimas Ar dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu?
Atsakymas

Išvada
Siūlymas

17 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė TAIP
2 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė NE
6 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 7) viešosios įstaigos atsakė NE
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties kviečiamas raštu (išskyrus
LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi
sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 1 d.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms dalyvį, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties kviesti raštu. Išskyrus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

24 Klausimas Ar pirkimo sutartis pasirašoma ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas?
Atsakymas
Išvada

Siūlymas

19 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų (visos) atsakė TAIP
7 (iš 7) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) atsakė TAIP
Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris
negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu pranešimas apie
sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15
dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų
kandidatų;
2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu;
3) pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 8 d.
-

25 Klausimas

Su kokiomis problemomis susiduria įstaiga sudarydama sutartis su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei
darbų rangovais?

Atsakymas

15 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų nurodė, kad sudarydamos sutartis su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų
rangovais su problemomis nesusiduria.
4 (iš 19) Savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakė, kad susiduria su juridinėmis, sutarčių galiojimo, specialių žinių sutarčių
sudarymui trūkumo bei tiekėjų sutartyse nustatytų terminų nesilaikymo problemomis.
4 (iš 7) viešosios įstaigos nurodė, kad sudarydamos sutartis su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais su
problemomis nesusiduria.
3 (iš 7) viešosios įstaigos: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė ir VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, nurodė,
kad įsigyjant prekes per CPO katalogą, pasitaiko atvejų, kad prekės siūlomos nekokybiškos;
3 (iš 3) uždarosios akcinės bendrovės (visos) nurodė, kad sudarydamos sutartis su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei
darbų rangovais su problemomis nesusiduria.
Sėkmingo viešųjų pirkimų vykdymo pagrindas – tinkamai parengta būtinoji viešųjų pirkimų dokumentacija. perkančioji
organizacija vidiniais dokumentais turi reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką: pirkimo iniciavimą, vykdymą,
kontrolę, naudojamų dokumentų formas bei dokumentavimo taisykles, viešojo pirkimo komisijos darbą bei kitus organizacinius
aspektus.
Didelę reikšme sėkmingai viešojo pirkimo pabaigai ir reikiamų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimui turi įstaigos tinkamai parengti
pirkimo dokumentai, kurie turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygose nustatomi: tiekėjų kvalifikacijos
reikalavimai, reikalavimai pirkimo objektui, reikalavimai pasiūlymo parengimui ir teikimui, pasiūlymų vertinimo kriterijai,
esminės sutarties sąlygos (sutarties projektas), kita informacija. Pirkimo sąlygos gali būti nerengiamos kai pirkimas atliekamas
žodžiu (pvz., mažos vertės apklausa žodžiu).
Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą Akmenės r. savivaldybės įstaigos būdamos perkančiosiomis organizacijos yra atsakingos už:
1. Tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
2. Pirkimų sutarčių kontrolę, kad tiekėjas tinkamai vykdytų viešųjų pirkimų sutarčių sąlygas;
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Stiprinti viešojo pirkimo sutarčių vidinę kontrolę;
1.2. Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str., patvirtinti pavyzdines prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis.
1.3. Už sutarties vykdymą atsakingo asmens funkcijas, Viešųjų pirkimų organizavimo perkančiojoje organizacijoje
organizavimo taisyklėse numatyti pirkimų iniciatoriui, kuris turėtų elgtis rūpestingai ir griežtai kontroliuoti sutarties vykdymą,
kad tiekėjo tiekiamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybės, laiko ar
kitus reikalavimus ir atitiktų tai, ką tiekėjas/teikėjas/rangovas nurodė savo pasiūlyme;
1.4. Parengtus pirkimų sutarčių projektus derinti su pirkimų iniciatoriumi ir įstaigos buhalteriu.
1.5. Stiprinti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų kompetencijas.
2. Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms: (VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos
pagalbos centras) informuoti CPO LT apie nekokybiškas prekes. Perkančiajai organizacijai informavus CPO LT apie
nekokybiškas prekes, prekių tiekėjai gali būti šalinami iš CPO LT katalogo.

Išvada

Siūlymas

26 Klausimas

Kokią pagalbą Jūsų nuomone galėtų suteikti Savivaldybės administracija?

Atsakymas

Atsakymus, apie Savivaldybės administracijos pagalbą viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo srityje, pateikusios Savivaldybės
įstaigos dažniausiai pasisakė, kad norėtų, jog Savivaldybės administracija teiktų konsultacinę pagalbą vykdant viešuosius
pirkimus, organizuotų mokymus asmenims dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procedūrose bei organizuotų didesnės vertės,
reikalaujančius specifinių teisinių ir kitų žinių, pirkimus.
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai, poreikiui esant ir kitų skyrių specialistai,
visada konsultuoja Savivaldybės įstaigas viešųjų pirkimų bei sutarčių sudarymo klausimais.
Mokymai viešųjų pirkimų klausimais taip pat periodiškai organizuojami. Paskutiniai mokymai organizuoti 2018 m. balandžio 26
d. Mokymuose dalyvavo Savivaldybės įstaigų viešųjų pirkimų vykdytojai.
1. Visoms Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms:
1.1. Peržiūrėti įstaigoje sukurtą viešųjų pirkimų organizavimo sistemą ir esant poreikiui atnaujinti arba parengti Viešųjų pirkimų
perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisykles vadovaujantis Rekomendacijomis;
1.2. Užtikrinti, kad Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisyklėse būtų nustatyti visi pirkimų procese
dalyvaujantys asmenys, aiškiai apibrėžtos jų funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė;
1.3. Užtikrinti, kad įstaigoje būtų patvirtintos standartinės dokumentų (nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo,
biudžetiniai metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų sąrašo, paraiškos, mažos vertės viešojo pirkimo pažymos ir kt.),
susijusių su pirkimų vykdymu, formos;
1.4. Užtikrinti, kad viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus
pirkimus (t. y. pirkimų organizatoriai), ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai būtų deklaravę privačius interesus;
1.5. Rengti pirkimo dokumentus tikslius, aiškius ir be dviprasmybių.
1.6. Stiprinti viešojo pirkimo sutarčių vidinę kontrolę;
1.7. Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str., patvirtinti pavyzdines prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;
1.8. Už sutarties vykdymą atsakingo asmens funkcijas Viešųjų pirkimų organizavimo perkančiojoje organizacijoje organizavimo
taisyklėse numatyti pirkimų iniciatoriui, kuris turėtų elgtis rūpestingai ir griežtai kontroliuoti sutarties vykdymą, kad tiekėjo
tiekiamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybės, laiko ar kitus
reikalavimus ir atitiktų tai, ką tiekėjas/teikėjas/rangovas nurodė savo pasiūlyme;
1.9. Parengtus pirkimų sutarčių projektus derinti su pirkimų iniciatoriumi ir įstaigos buhalteriu.
1.10. Stiprinti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų kompetencijas.
2. Akmenės rajono savivaldybės administracijai:
2.1. Atsižvelgiant į Akmenės rajono savivaldybės įstaigų poreikius ir išsakytas problemas, sukurti ir įgyvendinti priemones,
padedančias Savivaldybės įstaigoms tinkamai atlikti viešųjų pirkimų procedūras, sudaryti sutartis ir kontroliuoti jų vykdymą.

Išvada

Siūlymas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėja

Vyginta Balkauskaitė

* Akmenės rajono savivaldybės įstaigoms korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo siūlymais vadovautis atsižvelgiant į vykdomų viešųjų pirkimų apimtis ir įstaigos
žmogiškuosius išteklius.

