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Viskas prasidėjo taip:



IR TADA:

* Prasidėjo vidiniai tikrinimai;
* Į svečius užsuko Specialiųjų 
tyrimų tarnyba ir Valstybės 
kontrolė;
* Pradėjome pirkimų reformą.



KĄ PADARĖME?

• Centralizavome pirkimus;

• Sustiprinome pirkimų prevencinę 
kontrolę;

• Daug dėmesio skiriame viešinimui bei 
viešų ir privačių interesų derinimui.



PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS (1)

• KAS sudaro 63 perkančiosios organizacijos;
• Per metus įvykdoma ~20 000 pirkimo 

procedūrų pagal VPĮ ir VPAGSSĮ;
• Nuo 2018 m. sausio 1 d. centralizuotų 

pirkimų vykdytojas - Gynybos resursų 
agentūra (įvykdo 95 proc. visų KAS pirkimų 
pagal vertę);

• Decentralizuotai vykdomi tik mažos vertės 
pirkimai.



PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS (2)

Pirkimų centralizavimas KAS buvo 
vykdomas dviem etapais:

• I etape parengtas centralizuotų prekių, 
paslaugų ir darbų sąrašas (GRA vykdė 
tik tuos pirkimus, kurie nurodyti 
sąraše);

• II etape GRA tapo vykdytoju visų 
tarptautinių ir supaprastintų (išskyrus 
mažos vertės pirkimus) pirkimų 
vykdytoja.



PREVENCINĖS PRIEMONĖS (1)

• Krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija nagrinėja pranešėjų 
skundus dėl korupcijos ar piktnaudžiavimo;

• KAS diegiama pirkimų valdymo informacinė sistema;

• Skelbiamos techninės specifikacijos, organizuojamos konsultacijos su rinka;

• Neskelbiami pirkimai – tik esant būtinybei;

• Pirkimo procedūra pradedama tik gavus atlikto rinkos tyrimo duomenis;

• Pirkimo komisijoje negali būti tiesioginio pavaldumo ryšiais susijusių 
asmenų.



PREVENCINĖS PRIEMONĖS (2)
Prevencinės kontrolės vertinamų pirkimų atrankos 
kriterijai:

* Neskelbiamas pirkimo būdas;

* PO nebūdingi, neįprasti ar pirmą kartą vykdomi 
pirkimai;

* Techniniu ir pasiūlymų vertinimo požiūriu 
sudėtingi pirkimai;

* Prieš tai buvusių pirkimų metu gautų pretenzijų 
pobūdis;

* Specifiniai kvalifikaciniai reikalavimai;

* Aukšti ar specifiniai reikalavimai pirkimo 
objektui;

* Pasikartojantys pirkimai, dėl kurių kilo problemų.

Papildomai vertinami pirkimai (sustiprinta kontrolė):
* Pirkimai, kuriuose atmetami mažiausią kainą 
pateikusių tiekėjai pasiūlymai;
* Pirkimai, kuriuose gautas tik 1 pasiūlymas.



PREVENCINĖS PRIEMONĖS (3)
• Kiekvienoje KAS PO yra paskirti pirkimų 

prevencinę kontrolę atliekantys asmenys, 
kurie:
▪ Vertina pirkimo komisijos sprendimą atmesti 

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą;

▪ Vertina pirkimo komisijos sprendimą atmesti galimo 
laimėtojo pasiūlymą dėl nepateiktų kvalifikaciją 
pagrindžiančių ar pašalinimo pagrindų nebuvimą 
įrodančių dokumentų;

▪ Vertina, ar priimtina ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą pateikusio tiekėjo siūloma kaina, kai ji 
viršija PO suplanuotas lėšas;

▪ Kasmet vertina PO įvykdytus pirkimus ir teikia 
siūlymus PO vadovui dėl pirkimo procedūrų 
tobulinimo.

Pirkimų prevencinę kontrolę 
KAS koordinuoja KAM.



TAČIAU...

Net ir po to, kai Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas padėjo 
tašką „auksinių šaukštų“ 
byloje, vis dar tenka kovoti su 
neigiama nuomone apie KAS 
viešuosius pirkimus... 
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