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1. VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

 

Atliekant Nacionalinio vėţio instituto (toliau – NVI) maţos vertės viešųjų pirkimų vertinimą 

buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Maţos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birţelio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas) nuostatų įgyvendinimo tvarką NVI reglamentuoja šie teisės 

aktai: 

a) NVI direktoriaus 2017-10-10 įsakymas Nr. R8-564 “Dėl procedūros Pirkimų valdymas 

P16 patvirtinimo” (toliau – Pirkimų valdymo procedūra).  

b) NVI direktoriaus 2019-12-31 įsakymas Nr. R8-566 “Dėl Nacionalinio vėţio instituto 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais 

ir pakeitimais) (toliau – Viešųjų pirkimų taisyklės).  

Viešųjų pirkimų taisyklėse yra pridedamos dokumentų, susijusių su pirkimų planavimu 

formos. Dokumentų, susijusių su pirkimų vykdymu ir sutarčių kontrole, formos nėra patvirtintos, 

tačiau procedūros aprašytos vidiniuose teisės aktuose. 

Be aukščiau nurodytų teisės aktų taip pat buvo vertinamas atsakingo asmens uţpildytas 

Nacionalinio vėţio instituto maţos vertės viešųjų pirkimų srityje antikorupcinio analizavimo ir 

vertinimo klausimynas (reg. 2021-09-29 Nr. R12-254). 

Vertinimo metu nustatyta, kad vertinamuoju laikotarpiu NVI viešųjų pirkimų srityje nebuvo 

nustatytas korupcinio pobūdţio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdţio faktas. NVI 

interneto svetainėje skelbiama informacija apie tai kaip ir kam pranešti apie galimus korupcinio 

pobūdţio nusikalstamos veikos faktus. NVI veikia pasitikėjimo telefonas, kuriuo galima 

anonimiškai pranešti apie galimus korupcinio pobūdţio nusikalstamos veikos faktus. Vertinamuoju 

laikotarpiu tokių pranešimų nebuvo gauta. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka NVI viešųjų pirkimų srityje nėra 

atlikusi korupcijos rizikos analizės ir nėra pateikusi rekomendacijų.  

2019 metais buvo atlikta viešųjų pirkimų reglamentavimo, vykdymo ir kontrolės veiklos 

srities analizė. Įvertinus viešųjų pirkimų vykdymą NVI, nustatyta, kad viešųjų pirkimų planavimas, 

organizavimas ir vykdymas yra detaliai reglamentuoti NVI, aiškiai apibrėţti subjektai, turintys ir 

galintys priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, aiškiai apibrėţtos jų funkcijos, neatitikčių ar 

rizikų, galinčių turėti įtakos antikorupcinei aplinkai vykdant viešuosius pirkimus, vidaus audito 

ataskaitose nenustatyta. Įvykus NVI struktūriniams pertvarkymams bei Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimams buvo rekomenduota perţiūrėti ir atnaujinti NVI viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles. Taip pat siekiant sumaţinti ar panaikinti 

korupcijos rizikos veiksnių neigiamą įtaką, buvo rekomenduota paskirti prevencinę pirkimų ir 

pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantį asmenį, gerinti pirkimų planavimą siekiant maţinti ar 

visai išvengti neplaninių pirkimų. Visos rekomendacijos  buvo įgyvendintos. Pritaikytų priemonių 

veiksmingumas nebuvo įvertintas. 

Vertinant prekių, paslaugų ir darbų poreikio formavimo tvarką NVI, nustatyta, kad Viešųjų 

pirkimų taisyklės reglamentuoja prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo tvarką. Viešųjų 
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pirkimų taisyklės reglamentuoja galiojančių pirkimo sutarčių perţiūrėjimą, galimybės ir 

tikslingumo pratęsti pasirašytų sutarčių galiojimą įvertinimą uţtikrinant nepertraukiamą funkcijoms 

atlikti būtinų prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, rinkos tyrimo atlikimą potencialiems tiekėjams ir 

numatomai pirkimo vertei nustatyti,  galimybės pirkti naudojantis CPO elektroniniu katalogu 

įvertinimą. Viešųjų pirkimų taisyklės taip pat reglamentuoja šiame procese dalyvaujančius asmenis 

ir jų funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę. 

Vertinant prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planavimo tvarką NVI, nustatyta, kad Viešųjų 

pirkimų taisyklės reglamentuoja prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planavimo tvarką. Minėtos 

taisyklės reglamentuoja kodų pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų ţodyną priskyrimą, numatomų 

pirkimų vertės apskaičiavimą pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą metodiką, 

galimybės pirkimą atlikti naudojantis CPO elektroniniu katalogu įvertinimą, galimybės pirkimą 

atlikti iš socialinių įmonių (VPĮ 35 str.) įvertinimą, galimybės pirkimą atlikti CVP IS priemonėmis 

įvertinimą, pirkimų plano projekto derinimą, pirkimų suvestinės parengimą ir paskelbimą, pirkimų 

plano pakeitimą, pirkimo suvestinės tikslinimą, šiame procese dalyvaujančius asmenis ir jų 

funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę. 

Vertinant pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui tvarką NVI, nustatyta, kad Viešųjų 

pirkimų taisyklės reglamentuoja pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui tvarką. Minėtos 

taisyklės reglamentuoja pirkimo paraiškos pildymą, derinimą, pateikimą ir tvirtinimą, pavedimą 

pirkimo komisijai arba pirkimų organizatoriui atlikti pirkimo procedūras, šiame procese 

dalyvaujančius asmenis ir jų funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę. 

Vertinant pirkimų vykdymo tvarką NVI, nustatyta, kad Viešųjų pirkimų taisyklės 

reglamentuoja pirkimo vykdymo tvarką. Minėtos taisyklės reglamentuoja pirkimo būdo 

pasirinkimą, pirkimo dokumentų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, skelbimo apie pirkimą tvirtinimą, 

sprendimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimą, tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, šiame 

procese dalyvaujančius asmenis ir jų funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę.  

Vertinant pirkimo sutarčių sudarymo tvarką NVI, nustatyta, kad Viešųjų pirkimų taisyklės 

reglamentuoja pirkimo sutarties sudarymo tvarką. Minėtos taisyklės reglamentuoja pirkimo sutarties 

projekto parengimą ir derinimą, pirkimo sutarties pasirašymą, laimėjusio pasiūlymo ir (ar) 

sudarytos pirkimo sutarties ir jos pakeitimų viešinimą, pirkimų sutarties registravimą ir saugojimą, 

šiame procese dalyvaujančius asmenis ir jų funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę. 

Vertinant pirkimo sutarčių vykdymo tvarką NVI, nustatyta, kad Viešųjų pirkimų taisyklės 

reglamentuoja pirkimo sutarties vykdymo tvarką. Minėtos taisyklės reglamentuoja sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo, terminų laikymosi koordinavimą, atitikties pirkimo sutartyse numatytiems 

kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną, pastebėtų trūkumų ištaisymą, sutartyje tiekėjui 

numatytų prievolių uţtikrinimo būdų taikymą, pirkimo sutarties sąlygų keitimą, pirkimo sutarties 

nutraukimą, šiame procese dalyvaujančius asmenis ir jų funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę. 

Nustatyta, kad su pirkimų vykdymu susiję dokumentai NVI registruojami registruose: pirkimo 

sutarčių registre, nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasiţadėjimų registre, Viešųjų 

pirkimų komisijos protokolų registre, pirkimų registracijos ţurnale, pirkimo paraiškų registre, 

pirkimo dokumentų ir pirkimo planų registre, maţos vertės viešųjų pirkimų paţymų registre. NVI 

yra naudojamos tiek skaitmeninės, tiek popierinės laikmenos dokumentams registruoti, laikyti, 

apskaityti. NVI yra naudojamas skaitmeninis Viešųjų pirkimų registracijos ţurnalas bei Maţos 

vertės viešųjų pirkimų paţymų registras. Pirkimo-pardavimo sutarčių registravimas ir įkėlimas 

vyksta elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje. Taip pat yra naudojamos buhalterinės apskaitos 

programos, kuriose yra įvedami duomenys apie pirkimo-pardavimo sutartis, jų vertes, prekių ar 

paslaugų bendras sumas, uţsakytų prekių ar paslaugų kiekius ir vertes, tokiu būdu elektroninėmis 

priemonėmis efektyviau vykdant pirkimų apskaitą ir kontrolę.  

Viešųjų pirkimų taisyklės reglamentuoja mažos vertės viešuosius pirkimus vykdančius 

subjektus. Neskelbiamus pirkimus atlieka pirkimo organizatorius, skelbiamus – Komisija. 

Nepriklausomai nuo to, ar pirkimas yra skelbiamas ar neskelbiamas, jį gali atlikti Komisija. NVI 
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veikia NVI direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija. Į šią komisiją yra 

įtraukti visi NVI Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausieji specialistai, atliekantys komisijos narių 

funkcijas, ir skyriaus vedėjas, atliekantis komisijos pirmininko funkcijas. NVI direktoriaus įsakymu 

ekspertais yra paskirti atitinkamų ţinių turintys kitų NVI padalinių darbuotojai. Atsiţvelgdamas į 

pirkimo objekto specifiką, NVI direktorius įsakymu gali sudaryti atskirą komisiją konkrečiam 

pirkimui organizuoti ir vykdyti. Tokiais atvejais į komisijos sudėtį yra įtraukiami skirtingų NVI 

padalinių darbuotojai. NVI teisės aktuose nėra numatytas viešųjų pirkimų komisijos narių kaitumas. 

Tačiau Viešųjų pirkimų komisijos narių kaitumas vyksta natūraliai, kadangi atostogaujančius ar dėl 

kitų prieţasčių negalinčius dalyvauti komisijos darbe narius laikinai pakeičia NVI direktoriaus 

įsakymų paskirti kiti įstaigos darbuotojai.  

NVI teisinis reguliavimas uţtikrina, jog asmenys, atliekantys viešojo pirkimo iniciatorių 

funkcijas, patys neorganizuotų ir neatliktų maţos vertės pirkimų. Pirkimų organizatoriaus funkcijas 

NVI vykdo Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausieji specialistai. Tuo tarpu viešojo pirkimo 

iniciatoriaus funkcijas vykdo NVI direktoriaus įsakymu paskirti kitų NVI padalinių darbuotojai. 

Todėl NVI pirkimo iniciatoriaus funkcijas atliekantys asmenys patys neorganizuoja ir neatlieka 

maţos vertės pirkimų. Paţymėtina ir tai, kad NVI direktoriaus  įsakymu yra pavesta Viešųjų 

pirkimų skyriaus vedėjui uţtikrinti ir kontroliuoti, kad viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys 

asmenys būtų pateikę privačių interesų deklaracijas. 

Viešųjų pirkimų taisyklės reglamentuoja, kad pirkimo paraiškoje nurodyta informacija turi 

būti parengta rinkos tyrimo pagrindu, o rinkos tyrimas privalo būti atliktas kiekvieno inicijuojami 

pirkimo atveju, išskyrus atvejus, kai per pastaruosius 6 mėnesius buvo vykdomas analogiškas 

rinkos tyrimas arba esant nuo NVI nepriklausančioms ypatingos skubos aplinkybėms. Paţymėtina, 

kad NVI vidaus teisės aktuose nustatyta maţos vertės viešųjų pirkimų poreikio formavimo tvarka 

nenumato prievolės motyvuotai (racionaliai) pagrįsti kiekvieno pirkimo būtinumą. 

 Nustatyta, kad NVI vidaus teisės aktuose nėra nustatyta tvarka, reglamentuojanti, kaip turi 

būti įvertinama, ar viešųjų pirkimų poreikis gali būti patenkintas naudojantis centrinės 

perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis.  

NVI Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas nurodė, kad Viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta 

tvarka yra uţtikrinama, jog pirkimo procedūrą patvirtinančiuose dokumentuose būtų nurodomos 

kuo tikslesnės pirkimo objektą apibūdinančios ypatybės. Siekiant maţinti tikimybę, kad pirkimų 

techninės specifikacijos būtų pritaikomos konkretiems tiekėjams, Viešųjų pirkimų taisyklės 

įpareigoja pirkimų iniciatorius pirkimų paraiškoje nurodyti informaciją, parengtą rinkos tyrimo 

pagrindu. Kitų priemonių, skirtų maţinti tikimybę, kad pirkimų techninės specifikacijos būtų 

pritaikomos konkretiems tiekėjams, NVI vidiniai teisės aktai nenumato. 

Nustatyta, kad NVI vidaus teisės aktuose vertinamuoju laikotarpiu nebuvo numatyta ir 

nebuvo vykdoma išsamesnė atvejų analizė (pvz., įvertinama, ar buvo pakankamai ištirta rinka, ar 

tinkamai buvo parengtos techninės specifikacijos, ar tinkamai buvo parengti kvalifikaciniai 

reikalavimai tiekėjui ir kt.), kai pirkime dalyvauja tik vienas tiekėjas (apklaustas vienas tiekėjas; 

pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas; kitų tiekėjų pasiūlymai atmesti). Tačiau NVI direktoriaus 

2021-05-26 įsakymu Nr. R8-236 buvo papildytos Viešųjų pirkimų taisyklės nuostatomis dėl 

prevencinių patikrinimų, kurie ir atitiktų atvejų analizę, t. y. įtvirtinta, kad „Korupcijos prevencijos 

uţtikrinimo komisija, atsiţvelgdama į rizikos veiksnius ir Perkančiosios organizacijos vykdomų 

pirkimų rezultatus, pasirinktinai prevenciškai tikrina rizikingiausius pirkimus arba atskirus jų 

etapus, prieš tai informavusi Komisiją arba Pirkimų organizatorių. Korupcijos prevencijos 

uţtikrinimo komisija gali pasirinkti tikrinti tiek jau įvykdytus pirkimus, tiek planuojamus vykdyti. 

Patikros rezultatus, pastebėtus trūkumus ir siūlymus raštu pateikia Perkančiosios organizacijos 

direktoriui, taip pat Komisijai arba Pirkimų organizatoriui, priklausomai nuo to, kas vykdo ar vykdė 

pirkimo procedūras.“ 

NVI vidaus teisės aktuose nėra atskirai numatyta maţos vertės viešųjų pirkimų procedūrų 

prevencinė, einamoji ir paskesnioji kontrolė. Tačiau Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 
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kontrolės taisyklės apibrėţia viešųjų pirkimų organizavimo vidaus ir prevencinę kontrolę bei 

subjektus, skirtinguose etapuose įgyvendinančius vidaus ir prevencinę kontrolę. Viešųjų pirkimų 

organizavimo vidaus bei prevencinė kontrolė yra įgyvendinama visuose viešųjų pirkimų 

organizavimo etapuose: prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo, pirkimų planavimo, 

pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam, pirkimo vykdymo, pirkimo sutarties sudarymo, pirkimo 

sutarties vykdymo. Vidaus bei prevencinė kontrolė yra įgyvendinama sprendimų rengimo, derinimo 

ir priėmimo vykdymą išskirstant skirtingiems subjektams, kurių funkcijas ir atsakomybes apibrėţia 

Viešųjų pirkimų taisyklės, kiti vidiniai teisės aktai bei darbuotojų pareiginiai nuostatai. Šių subjektų 

įgyvendinamos funkcijos ir atsakomybės skirtinguose viešųjų pirkimų organizavimo etapuose 

sudaro vieningą vidaus bei prevencinės kontrolės sistemą. Viešųjų pirkimų organizavimo vidaus bei 

prevencinę kontrolę, vykdydami Viešųjų pirkimų taisyklėse, kituose vidiniuose teisės aktuose bei 

pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendina pirkimo iniciatorius, pirkimų 

organizatorius, Komisija, pirkimo sutarties vykdytojas, Viešųjų pirkimų skyrius, Finansų ir 

ekonomikos skyrius, vyriausiasis finansininkas, vyriausiasis teisininkas. Taigi vertinamuoju 

laikotarpiu kontrolės veiksmai buvo atliekami nuolat.  

Nustatyta, kad Viešųjų pirkimų taisyklės nepakankamai išsamiai reglamentuoja kriterijus, 

pagal kuriuos NVI viešuosius pirkimus organizuojantis ir vykdantis, taip pat uţ pirkimo sutarties 

vykdymą atsakingas asmuo turi informuoti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdantį asmenį 

apie rizikos veiksnius. Viešųjų pirkimų taisyklės reglamentuoja, jog NVI darbuotojai anonimiškai ir 

saugiai gali pranešti NVI Korupcijos prevencijos uţtikrinimo komisijai apie: (1) korupcijos 

apraiškas, (2) bet kokį spaudimą ar pokalbį su tarnautojais (darbuotojais), kuomet raginama 

(verčiama) atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti vieno iš tiekėjų naudai, (3) nusikalstamų veikų 

poţymius.  

Nustatyta, kad NVI atlieka viešųjų pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimą. NVI nėra 

vykdoma centralizuotas viešųjų pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimas, tačiau Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės reglamentuoja, kad prieš inicijuojant pirkimą visais atvejais 

turi būti atliktas rinkos tyrimas, kuris, be kita ko, apima ir ankstesnių NVI vykdytų pirkimų analizę. Taip 

pat, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės reglamentuoja, kad sutarties vykdytojas 

privalo uţtikrinti, kad būtų laikomasi sutarties nuostatų, o prieš pratęsiant sutarties galiojimą, įvertina 

sutartinių įsipareigojimų laikymąsi. Taigi NVI yra atliekamas viešųjų pirkimo sutarčių įvykdymo 

rezultatų vertinimas. 

Vertinant, ar NVI vidiniais teisės aktais įtvirtina aukštesnius ar papildomus viešinimo, 

apskaitos, apklausų ar kitų procedūrų vykdymo reikalavimus nei tai numato VPĮ ir Aprašas, 

nustatyta, kad: 

 NVI vidaus teisės aktai nėra orientuoti į tai, kad galimybe viešųjų pirkimų poreikį 

patenkinti naudojantis CPO paslaugomis būtų naudojamasi ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą 

tai neprivaloma. Tačiau kaip nurodė NVI Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, esant galimybei 

pirkimai yra atliekami naudojantis CPO paslaugomis, nors tai ir nėra privaloma, jei taip būtų 

racionaliau panaudojamos lėšos ir taupomi ţmoniškieji ištekliai. 

 NVI vidaus teisės aktuose nėra numatyti atvejai (kriterijai), kai skelbiama tiekėjų apklausa 

taikoma ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra neprivaloma. Tačiau kaip nurodė NVI 

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, net ir nesant numatytų kriterijų, visada siekiama pirkimams 

pasirinkti aukštesnį pirkimo būdą.  

 NVI vidaus teisės aktuose nėra numatyti atvejai (kriterijai), kai tiekėjų apklausa raštu 

taikoma ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai neprivaloma. Tačiau kaip nurodė NVI Viešųjų 

pirkimų skyriaus vedėjas, net ir nesant numatytų kriterijų, visada siekiama pirkimams pasirinkti 

aukštesnį pirkimo būdą. 

 NVI vidaus teisės aktuose nėra nustatyti konkretūs reikalavimai dėl apklausiamų tiekėjų 

skaičiaus, vykdant maţos vertės pirkimus. Nėra nustatyta, kokiais atvejais gali būti apklausiamas 

vienas tiekėjas nepriklausomai nuo maţos vertės pirkimų sumos. Taip pat nėra numatyti atvejai, kai 
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daugiau negu vienas tiekėjas apklausiamas ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra 

neprivaloma. 

 Viešųjų pirkimų taisyklės reglamentuoja, kokie pirkimo dokumentai rengiami vykdant 

maţos vertės pirkimus, tačiau nėra numatyti atvejai (kriterijai), kai pirkimo dokumentai rengiami ir 

tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai neprivaloma. Tačiau NVI Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas 

nurodė, kad maţos vertės pirkimai visada yra vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų taisyklių ir 

Aprašo nuostatomis. Daţnais atvejais pirkimo dokumentai yra rengiami ir tuomet, kai pirkimo 

dokumentus rengti neprivaloma. 

 NVI savo interneto svetainėje papildomai neviešina informacijos apie maţos vertės 

viešuosius pirkimus laimėjusius tiekėjus, jų teikiamas paslaugas, šių paslaugų vertes ir tiekėjų 

pasirinkimo prieţastis nepriklausomai nuo sutarties vertės ir jos sudarymo būdo (ţodţiu ar raštu). 

Įvertinus atsparumo korupcijai lygio klausimyną nustatyta, kad NVI atsparumo korupcijai lygis 

viešųjų pirkimų srityje – 0,825 balo (1 balo sistemoje). 

Vertinant Viešųjų pirkimų skyriaus uţpildytas maţos vertės viešųjų pirkimų statistines 

lenteles, stebima vyraujanti praktika maţos vertės pirkimus vykdyti neskelbiamų pirkimų būdu iš 

vieno tiekėjo. Tuo tarpu, kai maţos vertės pirkimai vykdomi skelbiamų pirkimų būdu, vidutiniškai 

pasiūlymus pateikia 4 dalyviai.  

  

2-3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI  KORUPCIJOS RIZIKOS 

VEIKSNIAI IR PRIEŢASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGĮ 

 

Vertinimo metu nustatyta, kad Viešųjų pirkimų taisyklės nenumato prievolės motyvuotai 

(racionaliai) pagrįsti kiekvieno pirkimo būtinumą, nenustato tvarkos, kaip turi būti įvertinama, ar 

viešųjų pirkimų poreikis gali būti patenkintas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

(CPO) paslaugomis. Taip pat, Viešųjų pirkimų taisyklės nepakankamai išsamiai reglamentuoja 

kriterijus, pagal kuriuos NVI viešuosius pirkimus organizuojantis ir vykdantis, taip pat uţ pirkimo 

sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi informuoti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdantį 

asmenį apie rizikos veiksnius. Vyraujantis neskelbiamų pirkimų iš vieno tiekėjo būdas maţos vertės 

pirkimuose taip pat vertintinas kaip korupcijos rizikos veiksnys.  

Atsiţvelgiant į tai, kad vertinamuoju laikotarpiu NVI viešųjų pirkimų srityje nebuvo 

nustatytas korupcinio pobūdţio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdţio faktas, nebuvo 

gauta pranešimų ar skundų dėl galimų korupcinio pobūdţio veikų, taip pat į tai, kad Viešųjų 

pirkimų taisyklės gana išsamiai reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūras, korupcijos rizikos 

veiksniai šioje srityje vertinami reguliariai, o NVI atsparumo korupcijai lygis viešųjų pirkimų 

srityje – 0,825 balo (1 balo sistemoje), korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybė vertintina kaip 

nedidelė.  

  

4. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS 

PANAIKINIMO AR SUMAŢINIMO 

  
Priemonės Įvykdymo laikas Vykdytojas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

Papildyti Nacionalinio 

vėţio instituto viešųjų 

pirkimų organizavimo 

ir vidaus kontrolės 

taisykles, patvirtintas 

NVI direktoriaus 

2019-12-31 įsakymu  

Nr. R8-566. 

 Iki 2022-06-01. Viešųjų pirkimų 

skyrius. 

Aiškiau apibrėţtos 

viešųjų pirkimų 

procese 

dalyvaujančių 

asmenų pareigos. 

Nacionalinio vėţio instituto 

viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklės papildytos 

nuostatomis:  

(1) numatančiomis prievolę 

motyvuotai (racionaliai) 

pagrįsti kiekvieno pirkimo 

būtinumą;  

(2) nustatančiomis tvarką, 

kaip turi būti įvertinama, ar 
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viešųjų pirkimų poreikis gali 

būti patenkintas naudojantis 

CPO paslaugomis;  

(3) reglamentuojančiomis 

kriterijus, pagal kuriuos NVI 

viešuosius pirkimus 

organizuojantis ir vykdantis, 

taip pat uţ pirkimo sutarties 

vykdymą atsakingas asmuo 

turi informuoti viešųjų 

pirkimų prevencinę kontrolę 

vykdantį asmenį apie rizikos 

veiksnius. 

Maţinti neskelbiamų 

pirkimų būdu 

atliekamų maţos 

vertės pirkimų 

skaičių. 

Iki 2022-12-31. Viešųjų pirkimų 

skyrius 

Padidintas NVI 

vykdomų viešųjų 

pirkimų viešumas. 

Sumaţėjęs neskelbiamų 

maţos vertės pirkimų 

skaičius ir padidėjęs 

skelbiamų maţos vertės 

pirkimų skaičius. 

Maţinti maţos vertės 

pirkimų iš vieno 

tiekėjo skaičių. 

Iki 2022-12-31. Viešųjų pirkimų 

skyrius 

Padidintas 

konkurencingumas 

viešuosiuose 

pirkimuose. 

Sumaţėjęs maţos vertės 

pirkimų iš vieno tiekėjo 

skaičius. 

  

Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, 

laikinai einanti direktorės pareigas 

  

 

 


