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VENGTI RIZIKOSPERKELTI RIZIKĄ

SUMAŽINTI RIZIKĄ
PRIIMTI RIZIKĄ



Pirkimų poreikių nustatymas, rinkos 

analizė ir pirkimų plano sudarymas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO ETAPAI IR GRĖSMĖS

Pirkimo inicijavimas

Techninės specifikacijos ir pirkimo 

dokumentų rengimas

Pirkimo paskelbimas ir jo vykdymas

Pirkimo sutarčių viešinimas ir ataskaitų 

rengimas

PRIEMONĖS

1. Pirkimų planavimo etape atliekamas rinkos tyrimas ir rengiama 

rinkos tyrimo pažyma (pirkimuose virš 3000 Eur be PVM)

2. Rinkos tyrimo metu apklausiami tiekėjai raštu (el. paštu) arba 

analizuojama anksčiau vykdytų pirkimų informacija, kitų įstaigų 

vykdytų pirkimų informacija skelbiama CVP IS ir pan. (pridedamos 

nuorodos arba dokumentai)

3. Jei rinkos tyrimas atliekamas apklausiant ne mažiau kaip tris 

tiekėjus, gavėjai el. laiške nurodomi Bcc skiltyje arba atskirais 

laiškais

4. Pateiktų pirkimų poreikių reikalingumas detaliai aptariamas su skyrių 

vadovais ir aukščiausia vadovybe

5. Primenama apie besibaigiančių sutarčių terminus ir jų išpirkimo vertę 

(pildoma lentelė)

GRĖSMĖS

1. Planuojant pirkimo sumą, neatliktas rinkos tyrimas (nustatytos

ženkliai per didelės arba per mažos pikimo sumos pirkimo plane)

2. Netiksliai parinkus BVPŽ kodus, galimas klaidingas verčių 

apskaičiavimas (prekės perkamos neskelbiamu būdu)

3. Į pirkimų planą siūloma įtraukti prekes, kurių įsigijimas nėra būtinas





Pirkimų poreikių nustatymas, rinkos 

analizė ir pirkimų plano sudarymas

Pirkimo inicijavimas

Techninės specifikacijos ir pirkimo 

dokumentų rengimas

Pirkimo paskelbimas ir jo vykdymas

Pirkimo sutarčių viešinimas ir ataskaitų 

rengimas

PRIEMONĖS

1. Pirkimų inicijavimas, kurie nėra įtraukti į LTSA pirkimų 

planą, el. paštu informuojamas už pirkimų planavimą ir 

verčių apskaitą atsakingas asmuo ir TRVS vedėja, 

nurodant argumentuotą pagrindimą, kodėl atsirado poreikis 

keisti viešųjų pirkimų planą (kodėl nebuvo galimybės šio 

pirkimo įtraukti planavimo metu) ir pateikti užpildytą pirkimų 

plano pakeitimo poreikių lentelę. 

2. Už pirkimų planą atsakingas asmuo, artėjant pirkimo 

inicijavimo terminui, primena pirkimo iniciatoriui, kad 

pirkimų komisijai pateiktų reikiamus dokumentus ir pirkimą 

inicijuotų laiku

3. LTSA direktoriaus įsakymu patviritnti pirkimų vykdytojai 

raginami užpildyti reikiamus dokumentus (deklaracijas, 

nešališkumo pasižadėjimus ir pan.)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO ETAPAI IR GRĖSMĖS
GRĖSMĖS

1. Pavėluotai inicijuojamas pirkimas

2. Pirkimą inicijuojantis asmuo, nėra pateikęs nešališkumo 

deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo, nepriekaištingos 

reikalavimų atitikties deklaracijos

3. Inicijuojamas pirkimas, kuris nėra pirkimų plane
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Pirkimų poreikių nustatymas, rinkos 

analizė ir pirkimų plano sudarymas

Pirkimo inicijavimas

Techninės specifikacijos ir pirkimo 

dokumentų rengimas

Pirkimo paskelbimas ir jo vykdymas

Pirkimo sutarčių viešinimas ir ataskaitų 

rengimas

PRIEMONĖS

1. Kai trūksta žinių ar kompetencijos rengiant pirkimo dokumentus, 

konsultuotis su rinkos dalyviais per CVP IS (pvz., informacinių 

sistemos rizikos vertinimas; automobilių įsigijimo pirkimas ir pan.)

2. Nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, pasidomėti, ar 

nebus nepagrįstai ribojama rinka (ar yra rinkoje bent trys / keturi 

asmenys, su keliamais reikalavimais kvalfikacijai) 

3. Jeigu įmanoma, skaidyti pirkimo objektus (pvz., lyderystės ir viešo 

kalbėjimo mokymai turėtų būti skaidomi į dvi pirkimo dalis)

4. Pirkimo sutarties projektas privalomai derinamas su teisininku 

(rengiami pirkimo sutarčių šablonai pagal pirkimo objektus) ir 

atsižvelgiant į pirkimo objektą ir sutarties vertę, sprendžiamos 

sutarties užtikrinimo priemonių taikymo reikalingumas (bauda, 

sutarties užtikrinimas, jų dydis)

5. Komisijoje yra Teisės ir rizikų valdymo skyriaus darbuotojas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO ETAPAI IR GRĖSMĖS

GRĖSMĖS

1. Parengta techninė specifikacija pažeidžia VPĮ arba KĮ nuostatas

2. Techninė specifikacija parengta konkrečiam tiekėjui (pertekliniai 

kvalifikaciniai reikalavimai)

3. Techninėje specifikacijoje keli pirkimo objektai sujungiami į vieną

4. Nustatyti teisės aktuose leidžiami kvalifikaciniai reikalavimai, 

neištyrus rinkos

5. Per griežtos sankcijos pirkimo sutartyje (baudos, delspinigiai, banko 

garantija ir pan.)



16 TIEKĖJŲ – 1 PASIŪLYMAS





Vidinių trenerių akademija



Pirkimų poreikių nustatymas, rinkos 

analizė ir pirkimų plano sudarymas

Pirkimo inicijavimas

Techninės specifikacijos ir pirkimo 

dokumentų rengimas

Pirkimo paskelbimas ir jo vykdymas

Pirkimo sutarčių viešinimas ir ataskaitų 

rengimas

PRIEMONĖS

1. Pirkimo metu apklausiant ne mažiau kaip tris tiekėjus, gavėjai el. 

laiške nurodomi Bcc skiltyje, kad nematytų, į kokius tiekėjus yra 

kreipiamasi arba į juos kreipiamasi atskirais laiškais

2. Užpildyta pirkimo pažyma LTSA DVS privalomai derinama su 

asmeniu, atsakingu už viešųjų pirkimų planavimą ir verčių apskaitą 

(prie pirkimo pažymos pridedami tiekėjų pasiūlymai ir pirkimo 

dokumentai, kurie buvo pateikti tiekėjams)

3. Naudojantis CVP IS stebimi galimai nesąžiningi tiekėjų veiksmai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO ETAPAI IR GRĖSMĖS

GRĖSMĖS

1. Ilgas dokumentų derinimas įstaigoje viduje 

2. VP procedūrų arba kitų teisės aktų pažeidimas (pvz., pirkimų 

vykdytojas atlieka pirkimą, kurio vertė yra didesnė nei 10 000 Eur be 

PVM)

3. Pirkimą atlieka pirkimų vykdytojų sąraše neesantis asmuo

4. Pirkimo vykdytojas neužpildė privačių interesų deklaracijos

5. Tiekėjų nesąžiningas susitarimas dalyvaujant pirkime 

(nekonkuravimas)

6. Atskleidžiama informacija, į kokius tiekėjus kreipiamasi pasiūlymui 

pateikti



UAB „A“ VARDU 

DOKUMENTUS TIKRINA 

IR PASIŪLYMĄ TEIKIA 

UAB „B“ 

DARBUOTOJAS

PASIŪLYMAI TEIKIAMI 

IŠ TO PATIES IP 

ADRESO



PIRKIMO LAIMĖTOJA 

PRIPAŽINTA ĮMONĖ „C“



UAB „C“ ATSIIMA PASIŪLYMĄ, 

PIRKIMĄ LAIMI SEKANTI EILĖJE 

ESANTI ĮMONĖ „D“, KURIOS 

PASIŪLYMAS YRA 8 700 Eur 

DIDESNIS

UAB „D“ ĮSTEIGA 2017 M. KOVO 19 d. 

(PORĄ MĖNESIŲ PRIEŠ PIRKIMO 

PASKELBIMĄ)

PIRKIMU DARBUS TURĖJO ATLIKTI 10 
SPECIALISTŲ BEI UAB „C“ DARBUOTOJAI 

PASITELKIAMI Į SUBRANGĄ



Pirkimų poreikių nustatymas, rinkos 

analizė ir pirkimų plano sudarymas

Pirkimo inicijavimas

Techninės specifikacijos ir pirkimo 

dokumentų rengimas

Pirkimo paskelbimas ir jo vykdymas

Pirkimo sutarčių viešinimas ir 

ataskaitų rengimas

PRIEMONĖS

1. Sutartys skelbiamos tik paslėpus konfidencialią arba jautrią 

informaciją

2. Teisės aktuose nustatyta tvarka rengiamos ir teikiamos 

ataskaitos apie viešuosius pirkimus (pildomos vidinės lentelės 

apie pirkimus)

3. Bendrame einamųjų metų pirkimų žurnale fiksuojama 

informacija tiek apie einamaisiais metais atliktus visus pirkimus 

ir gaunamas sąskaitas, tiek apie ankstesniais metais sudarytų 

sutarčių vykdymą (gaunamas sąskaitas)

4. absoliučiai visa informacija apie įstaigoje atliktus pirkimus

5. Daromos atsarginės kopijos skirtinguose vietose, apsaugant 

duomenis nuo jų praradimo, užtikrinant konfidencialumą

6. Sutarčių žurnale fiksuojama informacija apie įstaigoje sudarytas 

viešųjų pirkimų sutartis

7. Visi vykdomi pirkimai be popieriaus (e-bylos, į CVP IS bylas 

keliama visa informacija apie pirkimą)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO ETAPAI IR GRĖSMĖS

GRĖSMĖS

1. Nepaviešinama sutartis

2. Paviešinta sutartis nepaslėpus konfidencialios informacijos

3. Neparengiamos ir numatyta tvarka nepateikiamos ataskaitos

4. Atskleidžiami jautrūs asmens duomenys

5. Žmonių pakeičiamumo neužtikrinimas

6. Sąmoningas arba nesąmoningas svarbių duomenų ištrynimas





www.ltsa.lrv.lt

Ačiū už dėmesį


