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Viešųjų pirkimų skaidrumas EPSO-G 
grupėje

Pirkimų planavimas, plano vykdymo kontrolė, renginiai tiekėjams

Pasirengimas pirkimui – poreikių tyrimas, rinkos tyrimas/konsultacijos, specifikacijų rengimo rekomendacijos

Biudžeto planavimas ir pagrindimas

Kvalifikaciniai reikalavimai ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai

Standartizuoti pirkimų procesai ir dokumentai

Sutarčių vykdymo kontrolė, kokybinių reikalavimų laikymosi kontrolė



Viešųjų pirkimų skaidrumas EPSO-G 
grupėje

Dalinimasis 
praktika

Bendradarbiavimas 
su institucijomis

Ekspertų 
pasitelkimas

Atitikties valdymas 
ir neatitikčių 

kontrolė



Viešųjų pirkimų skaidrumo rizikos 
EPSO-G grupėje

Korupcijos prevencijos sistema

Pirma linija

Pirkimų inicijavimas ir vykdymas

• Pirkimų efektyvumas – pagrindinė korupcijos 
prevencijos priemonė

• „Keturių akių“ principas kontroliuojant 
rizikingiausius sprendimus

• Konfidencialios informacijos apsauga

• Specialiosios

• Privačių interesų deklaravimas ir patikra ar 
nėra interesų konflikto

• Darbuotojų antikorupcinis švietimas:

• Kaip atpažinti korupciją

• Kaip atskirti verslo dovaną nuo kyšio

Antra linija

• Rizikų valdymo proceso koordinavimas

• Korupcinių rizikų identifikavimas,  įvertinimas 
ir valdymo priemonių parinkimas

• Stebėsena ir valdymo organų informavimas

• Atitikties proceso užtikrinimas (angl. risk-based
approach)

• Grupės bendrovės valdybos pasirinka 
prioritetines sritis

• šioms sritims taikomas Atitikties valdymo 
procesas, atliekama situacijos trūkumų 
analizę (angl. gap analysis)

• ištaisomi nustatyti esminiai trūkumai

• nuolatinė prioritetinių sričių stebėsena, 
tobulinimas

• Pažeidimų tyrimas, išmoktos pamokos

• Konsultavimas valdant interesų konfliktus, 
rekomendacijų teikimas

Auditas

• EPSO-G įmonių grupėje veikia centralizuotas 
vidaus audito padalinys vertina ar:

• rizikos valdymas veiksmingas 

• kontrolės procesai pakankami

• Vidaus audito padalinys tiesiogiai atskaitingas 
EPSO-G valdybai, kurios daugumą sudaro 
nepriklausomi nariai



Viešųjų pirkimų skaidrumo rizikos 
EPSO-G grupėje

Skaidrumo rizikų žemėlapis
Poveikis

Labai didelis R9

Didelis R4, R5 R3 R14 R7

Vidutinis R15 R13 R2 R5 R8

Mažas R11 R1

Labai 

mažas R6

Tikimybė Labai maža Maža Vidutinė Didelė Labai didelė

• Netinkamų techninių sąlygų parengimo (R1)
• Tiekėjų konkurencijos trūkumo rizika (R5,R7)
• Klaidų vykdant viešuosius pirkimus (R6)
• Pirkimo procedūrų nesilaikymo rizika (R8, R9, R11, R12)  
• Netinkamo sutarčių vykdymo rizika (R2, R10, R13)
• Korupcijos viešuosiuose pirkimuose (R3) 



Viešųjų pirkimų skaidrumo rizikos 
EPSO-G grupėje

Rizikos valdymas
Rizikos 
pavadinimas

Rizikos poveikio 
aprašymas

Rizikos 
tikimybės 
reikšmė 
(1-5)

Rizikos 
poveikis 
finansine 
išraiška 
(EUR)

Rizikos 
poveikio 
reikšmė 

(1-5)

Rizikos 
lygio 

reikšmė 
(1-25)

Rizikai stebėti 
tinkamas PRR

PRR reikšmės PRR tolerancijos 
ribos

Valdymo priemonės pavadinimas

Esama Siektina Aukščia
usia/Ž

Aukščiaus
ia/Ž 
kritinė

Klaidos vykdant 
viešuosius pirkimus
(klaidos ir pažeidimai 
inicijuojant ir vykdant 
pirkimą dėl 
laiko/kvalifikacijos 
stokos, didelio krūvio)

Dėl klaidų taisymo užtrunka 
pirkimo procedūros, 
gaunamos tiekėjų 
pretenzijos, neigiamos 
išvados kontroliuojančių 
institucijų, teisminiai 
procesai ir neigiama įtaka 
reputacijai.

4 didelė
Dėl klaidingų 

ekspertų 
išvadų 2020 
m. 1 buvo 

grįžta į 
pirkimo 

procedūrų 
ankstesnius 
žingsnius

250 tūkst. 
0,17 (%), 
Įmonės 
pajamų

3 vidutinė 12 Tenkintų pretenzijų 
skaičius

0 0 3 4 1. Kartotinų klaidų analizė ir prevencinių 
veiksmų numatymas (keturių akių principas 
ekspertiniuose vertinimuose, techninių 
specifikacijų ruošime);
2. Vykdyti vidaus audito rekomendacijas.

Tiekėjų konkurencijos 
trūkumo rizika

Kainos yra didesnės nei 
esant didelei konkurencijai.

4 didelė 1 mln. 482 
tūkst.
2.8%

Įmonės 
pajamų

4 
didelė

16 Pagrįstos 
pretenzijos/VPT 
tyrimai dėl 
konkurencijos 
ribojimo, procentas.

0 0% 5% 10% CVP IS ir bendrovės interneto puslapyje  
skelbiama informacija apie planuojamus 
pirkimus.

Potencialiems tiekėjams nusiunčiama 
informacija apie paskelbtą pirkimą, prieš 
pasiūlymų pateikimo terminą primenama apie 
pirkimą. Pirkimų (ne mažos 

vertės) skaičius, kai 
galutinių pasiūlymų 
skaičius >2.

85% 100% 85% Ž 70%
Ž
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