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1. Ar yra viešųjų pirkimų sritis, 

kur nėra rizikos
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Rizika ≠ pažeidimo tikimybė
Rizika (arab. rizq, „nuo Dievo malonės priklausantis pragyvenimas arba apsukrumas“) – potencialiai galimi
laukiamų rezultatų pakitimai. Rizikuoti reiškia priimti sprendimą tiksliai nežinant jo rezultatų bei pasekmių.
Dažniausiai siejama su tam tikra įvykio nepageidaujama išsipildymo tikimybe.
Ekonominė kategorija, įvykis, kuris gali įvykti, bet gali ir neįvykti. Įvykus tokiam įvykiui galimi trys
ekonominiai rezultatai:

• neigiamas (pralaimėjimas, žala, nuostolis),
• nulinis,
• teigiamas (išlošimas, nauda, pelnas)

Pažeidimo tikimybė - prielaida, kad tam tikros viešojo pirkimo dokumentų nuostatos ir (ar) reikalavimai, 
viešąjį  pirkimą inicijuojančių, atliekančių ir (ar) prižiūrinčių asmenų išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) 
individualūs ir (ar) kolektyviniai veiksmai ar neveikimas sudarys galimybes, vykdant viešojo pirkimo 
procedūras ir įgyvendinant viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, atsirasti nepagrįstam konkurencijos 
ribojimui ir (ar) neracionaliam lėšų naudojimui ir (ar) protekcionizmui ir (ar) teisėtų tiekėjų lūkesčių 
pažeidimui ir (ar) korupcijai. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezultatas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sprendimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tikimyb%C4%97
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Pirkimo etapai, kur galimos rizikos:

• Galvojami pirkimai

• Planuojami pirkimai

• Vykdomi pirkimai

• Vykdomos sutartys

Rizikos rūšys:

• Vidinės

• Išorinės 

• Valdomos

• Nevaldomos

Rizikos veiksniai

Viešųjų pirkimų rizikos veiksniai pasireiškia iš esmės visuose viešuosius pirkimus

sudarančiuose elementuose: rinkos konsultacija, techninės specifikacijos reikalavimai,

kvalifikaciniai reikalavimai, terminai, vertinimo kriterijai, viešumo stoka ir kt.
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2. Viešieji ir privatūs interesai
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Viešųjų pirkimų tarnyba ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra pasirašiusi
susitarimą dėl informacijos mainų. Pastebėjusi, jog viešuosius pirkimus vykdantys
asmenys yra nedeklaravę privačių interesų, VPT perduoda šiuos duomenis VTEK.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3

dalies 8 punktas numato pareigą deklaruoti privačius interesus :

• perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams,

• perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams,

• perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims

(VPT pastaba: taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai, nepriklausomai nuo

to ar jie yra valstybės tarnautojai, ar nėra),

• perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams (VPT pastaba:

ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie pirkimų procedūrose teikia viešųjų pirkimų eksperto

paslaugas),

• viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities

perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams.
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Viešųjų pirkimų tarnyba ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra pasirašiusi
susitarimą dėl informacijos mainų. Pastebėjusi, jog viešuosius pirkimus vykdantys
asmenys yra nedeklaravę privačių interesų, VPT perduoda šiuos duomenis VTEK.

Per 2020 m. VPT kreipėsi į VTEK:
• dėl 32 pirkimų vykdytojų;
• dėl 84 asmenų.

Kokią informaciją pateikėme:
• 26 asmenys iš vis nebuvo teikę deklaracijų VTEK;
• 58 asmenys nedeklaravo savo kaip komisijos nario / eksperto statusą.
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Viešųjų pirkimų tarnyba ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra pasirašiusi
susitarimą dėl informacijos mainų. Pastebėjusi, jog viešuosius pirkimus vykdantys
asmenys yra nedeklaravę privačių interesų, VPT perduoda šiuos duomenis VTEK.

Skundo pavyzdys adresuotas tiek VTEK, tiek ir VPT:
Ūkvedė, atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą, nėra deklaravusi viešųjų ir privačių

interesų. Perkančiosios organizacijos vadovas viešuosius ir privačius interesus deklaravęs 2017
m. balandžio 25 d., deklaracijoje nenurodydamas, kad yra perkančiosios organizacijos vadovas,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 str. 1 d.

VTEK sprendimas – deklaracijos pateiktos tinkamai:

• Ūkvedė – yra pateikusi privačių interesų deklaraciją ir deklaracijoje nurodžiusi pareigas

viešojo pirkimo komisijoje (pareigų klasifikatoriaus kodas 470);

• Perkančiosios organizacijos vadovas deklaracijoje yra nurodęs įstaigos vadovo pareigas

(pareigų klasifikatoriaus kodas 503).
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3. Informacijos viešinimas
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Tinkamas informacijos viešinimas – pasitikėjimas vieni kitais
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Tinkamas informacijos viešinimas – pasitikėjimas vieni kitais

Gautos informacijos esmė:

Dalyvavome konkurse. Pasibaigus jam gavome informaciją,

kad laimėjo UAB X, pasiūliusi mažesnę kainą. Paprašiau

supažinti su laimėtojo pasiūlymu. Organizatorius atsisakė,

motyvuodamas, kad prekių kainos-konfidenciali informacija.

Prašiau kelis kartus atsiusti pasiūlymą. Aiškinau, kad prekių

kainos nėra konfidenciali informacija. Viešo konkurso esmė -

viešai deklaruoti kokiomis kainomis laimėjo. Gavau laimėtojo

pasiūlymą su uždengtomis prekių kainomis.
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Tinkamas informacijos viešinimas – pasitikėjimas vieni kitais



13

4. Informacijos nagrinėjimas
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Geroji praktika - Akcinė bendrovė „Kauno energija“
Atviras konkursas Nr. 514651 „Šilumos apskaitos prietaisai“

VPT gavo pranešimą apie vilkinamas sutarties sudarymo procedūras.

Kas išaiškėjo. AB „Kauno energija“ sudarė darbo grupę ir atliko sisteminę Pirkimo analizę:
• Darbo grupė atliko detalią organizuoto Pirkimo techninės specifikacijos analizę bei palyginimą su 2019 m.

analogiško pirkimo technine specifikacija ir nustatė, kad 2020 m. techninėje specifikacijoje buvo atlikta

19 techninės specifikacijos pakeitimų arba papildymų, lyginant su 2019 m. technine specifikacija;

• visus šiuos papildomus 2020 m. techninės specifikacijos reikalavimus, kurių dauguma net nėra pagrįsti ar

apskritai netikslingi, atitiko konkretaus gamintojo gaminami šilumos apskaitos prietaisai (toliau – ŠAP),

atkrito kitų gamintojų ŠAP, nes jie šių techninės specifikacijos papildomų reikalavimų neatitiko;

• pirkimo iniciatorius prie 2019 m. pirkimo paraiškos buvo pridėjęs potencialių tiekėjų sąrašą, kai tuo tarpu

2020 m. pirkime tokio priedo jau nebuvo;

• darbo grupė atliko ŠAP kainų palyginimą - 2020 m. vykdyto Pirkimo vienintelio tiekėjo (Pirkimo laimėtojo)

pasiūlyta kaina yra beveik 3,5 karto didesnė nei prieš metus įsigytų ŠAP kaina, nors šilumos kiekio

matavimo prasme 2019 m. įsigyti ŠAP niekuo nenusileidžia dabar pasiūlytiems ir yra visiškai tinkami.
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Geroji praktika - Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos
pagalbos stotis

Kokie priedai sudaro pirkimo dokumentus:
• Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams,

pateikimo rekomendacijos;
• Terminų skaičiavimo atmintinė;
• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies taikymo praktiniai aspektai;
• Pastabos dėl pirkimo dokumentų 38 punkto praktinio taikymo;
• Viešųjų pirkimų tarnybos vieša konsultacija „Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

2020 metais“;
• Kartu su pasiūlymų pateikiamų prekių pavyzdžių sąrašas;
• Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento pildymo pavyzdys.
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5. Kokia žala?
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Ar įmanomą paskaičiuoti viešųjų pirkimų rizikų nesuvaldymo
žalą?

Finansinė žala -

Prarasto laiko žala -

Reputacija –

Pasitikėjimas –
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Ar įmanomą paskaičiuoti viešųjų pirkimų rizikų nesuvaldymo
žalą?

Viena iš paskutinių atvejų 
Šiaulių apygardos teismo 2021-03-18 sprendimas  civilinėje byloje Nr. e2-294-357/2021

Pripažinti atsakovės UAB „Telšių autobusų parkas“ Pirkime atliktus veiksmus prieštaraujančiais 
imperatyvioms Pirkimų įstatymo normoms ir nepripažįstant Sutarties negaliojančia, taikyti atsakovei UAB 

„Telšių autobusų parkas“ alternatyviąją sankciją – skirti 4210 Eur (keturių tūkstančių dviejų šimtų 
dešimties eurų) baudą.
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6. Ateitis
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VPT artimiausi tikslai

VPT įgyvendina priemones, kurios palengvins rizikų valdymą:

• Saulė IS kūrimas. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - VPT) įgyvendina projektą „Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas“. Projekto apimtyje VPT numato
modernizuoti centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistema – CVP IS sukuriant naują SAULĖ
informacinę sistemą. https://vpt.lrv.lt/lt/saule;

• „Vieno tiekėjo“ pirkimų stebėsenos ataskaitos plėtojimas https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-
analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes;

• Viešųjų pirkimų rodiklių švieslentės sukūrimas.
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/vp_vertinimo_gaires.pdf

https://vpt.lrv.lt/lt/saule
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/vp_vertinimo_gaires.pdf
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7. Klausimai - atsakymai



Ačiū!

Laimis Kuklierius

Rizikų valdymo skyriaus vedėjas

Tel. Nr. +370 219 7024

El. p. Laimis.Kuklierius@vpt.lt

www.vpt.lrv.lt
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