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PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS* 

 

 

Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas 

pastabas 

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą Specialiųjų 

tyrimų tarnybos 

vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

Nepateikta    

    

    

2. Kitos antikorupcinės pastabos 

2.3.1 Nenuoseklus ir 

dviprasmiškas procedūrų 

reglamentavimas sudaro sąlygas 

skirtingai taikyti inovatyvių 

viešųjų pirkimų procedūras. 

4.2.1.1. Patikslinti ir suvienodinti 

įstaigos vidaus teisės aktų 

nuostatas, numatančias asmenų, 

atliekančių viešųjų pirkimų 

iniciavimo funkcijas įstaigoje, 

skyrimą ir įgaliojimų šiems 

asmenims, skiriamiems pirkimų 

iniciatoriais, suteikimą, siekiant 

išvengti situacijų, kuomet pirkimus 

inicijuos asmenys, neturintys tam 

įgaliojimų. 

 

Atsižvelgta: 2021 m. gruodžio 1 d. Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro direktoriaus įsakymu Nr. I-134 dėl Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro viešųjų pirkimų procedūrų vykdomo 

patvirtintas naujas Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) ir paskirti įstaigos pirkimų iniciatoriai. 

Patikslintas Aprašo 5.2 punktas.   

 

 4.2.1.2. Tikslinti įstaigos vidaus 

teisės aktų nuostatas, numatančias 

Atsižvelgta: 

1. patikslinta nuostata dėl rinkos tyrimų atlikimo 

 

                                                 
* Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos. 



galimybę, vykdant viešuosius 

pirkimus, neatlikinėti rinkos tyrimo 

ypatingos skubos pirkimų atvejais; 

taip pat, vidaus teisės aktuose 

konkretizuoti atvejus, kai mažos 

vertės pirkimo vykdymui būtų 

tikslinga sudaryti viešojo pirkimo 

komisiją, bei numatyti konkrečius 

atvejus, kuomet pirkimo objekto 

techninės specifikacijos projektas 

būtų skelbiamas CVP IS 

priemonėmis.  

 

ypatingos skubos pirkimų atvejais: Aprašo 22 

punktas; 

2. konkretizuoti atvejai, kai mažos vertės pirkimo 

vykdymui tikslinga sudaryti viešojo pirkimo 

komisiją: Aprašo 30 punktas; 

3. Aprašo punktas numatantis techninės 

specifikacijos projekto skelbimą CVP IS 

priemonėmis išbrauktas kaip neaktualus.  

 4.2.1.3. Tobulinti įstaigos teisinio 

reglamentavimo nuostatas, 

susijusias su SSKC direktoriui 

suteikta itin plačia sprendimų 

priėmimo diskrecija viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymo metu. 

 

Atsižvelgta: Aprašo punktas „39. Pirkimo 

procedūrų vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, 

kurių negalima buvo numatyti, ar kitoms 

aplinkybėms, kurioms esant, tik Kompetencijų 

centro direktorius gali priimti sprendimą, Viešojo 

pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius raštu 

apie tai informuoja Kompetencijų centro 

direktorių.“  išbrauktas kaip neaktualus 

 

2.3.2.  Neužtikrinama pirkimo 

komisijos narių interesų 

konfliktų kontrolė, komisijos 

vykdomų procedūrų 

atsekamumas, procesų 

skaidrumas. 

4.2.1.4. Numatyti ir įgyvendinti 

kontrolės procedūras, siekiant 

užtikrinti, kad į viešojo pirkimo 

komisiją nebūtų paskirti asmenys, 

susiję tarpusavyje tiesioginio 

pavaldumo santykiais 

 

Atsižvelgta: 2021 m. gruodžio 1 d. Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro direktoriaus įsakymu Nr. I-134 dėl Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro viešųjų pirkimų procedūrų vykdomo 

patvirtintas naujas Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentas (toliau – Komisijos 

darbo reglamentas). Patikslintas Komisijos darbo 

reglamento 23 punktas. 

 

 4.2.4. SSKC, J. Basanavičiaus, 

Ryto progimnazijoms, LSMU 

siūlome: užtikrinti Lietuvos 

Atsižvelgta: patikslinti Aprašo 5.3, 9 punktai 

  

 



Respublikos viešųjų pirkimų ir 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

įstatymų, bei institucinio lygmens 

teisės aktų nuostatų, susijusių su 

interesų konfliktų valdymu, 

įgyvendinimą, sukuriant 

veiksmingą viešų ir privačių 

interesų derinimo įstaigoje 

mechanizmą, paremtą darbuotojų, 

dalyvaujančių viešųjų pirkimų 

procedūrose kontrole. 

 

 4.2.5. SSKC ir Ryto progimnazijai 

rekomenduotume numatyti ir 

įgyvendinti viešųjų pirkimų 

komisijų atskaitomybės įstaigų 

vadovams procedūras (išlaikant jų 

nepriklausomumą vykdomų 

funkcijų atžvilgiu), kad būtų 

užtikrintas tinkamas vykdomų 

procedūrų ir sprendimų priėmimų 

dokumentavimas, atsekamumas ir 

procesų skaidrumas. 

 

Numatyta Komisijos darbo reglamento 24 punkte. 

Bus atsižvelgta vykdant pirkimus: komisijos 

protokoluose bus nurodomi Komisijos sprendimo 

motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių 

atskirosios nuomonės, balsavimo rezultatai, 

įvardijant kiekvieno Komisijos nario sprendimą (už, 

prieš) svarstomu klausimu. 

 

3. Kitos pastabos 

Nepateikta    

    

    

 

____________ 


