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Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant į 

pateiktas pastabas 

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą Specialiųjų 

tyrimų tarnybos 

vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

Didžioji dalis mažos vertės 

pirkimų vykdoma 

neskelbiamos apklausos būdu, 

apklausiant tik vieną 

potencialų tiekėją 

Rekomenduojama vykdant 

mažos vertės pirkimus 

neskelbiamos apklausos būdu, 

siekiant išvengti tendencingo 

kreipimosi į tuos pačius ūkio 

subjektus <...> dažniau 

kreiptis daugiau nei į vieną 

potencialų tiekėją, aktyviau 

vykdyti rinkos tyrimo 

procedūras 

Aprašo** 21.1.1 punktas numato, kad neskelbiama 

apklausa, kai jei numatoma pirkimo sutarties vertė yra 

mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM (21.2.1 p.) atliekama 

apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų. Pirkimų 

organizavimo tvarką perkančioji organizacija nustato vidaus 

dokumentuose (15 p.). LSMU viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašo*** 21.6.4 p numatyta iniciatoriaus teisė kreiptis į 

vieną tiekėją, kai numatomo pirkimo vertė yra iki 1000 Eur 

be PVM, tačiau vadovaujantis 26.4 p. pirkimų 

organizatorius gali neatsižvelgti į pirkimų iniciatoriaus 

pateiktą nuorodą  į galimus tiekėjus, atlikęs rinkos tyrimą 

gali parinkti kitus galimus tiekėjus arba papildyti jų sąrašą.  

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, LSMU Viešųjų pirkimų 

tarnybai, kaip viešųjų pirkimų organizatorei, pavesta 

 

 
* Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos. 

** Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 ,,Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

*** Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr.V-108 ,,Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo 

ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 
 



atkreipti dėmesį kontroliuojant, kaip vykdomi mažos vertės 

pirkimai neskelbiamos apklausos būdu (tame tarpe ir iki 

1000 Eur be PVM), užtikrinant, kad būtų dažniau 

kreipiamasi į daugiau nei vieną potencialų tiekėją ir 

aktyviau vykdomos rinkos tyrimo procedūros.  

2. Kitos antikorupcinės pastabos 

Neužtikrinama pakankama 

asmenų, dalyvaujančių 

pirkimų procedūrose viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

kontrolė 

Užtikrinti vykdomos interesų 

konfliktų kontrolės 

efektyvumą įstaigoje, 

pavyzdžiui, įpareigojant 

tiesioginius asmenų, skiriamų 

pirkimų procedūroms vykdyti, 

vadovus ar kitą įgaliotą 

asmenį, prieš paskiriant 

asmenis atlikti su pirkimais 

susijusių procedūrų, vykdyti jų 

pateiktų privačių interesų 

deklaracijų turinio patikrą. 

Siekiant užtikrinti vykdomos interesų kontrolės efektyvumą 

įstaigoje, 2021 m. lapkričio 29 d. atnaujintas Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto darbuotojų privačių interesų 

deklaravimo ir nusišalinimo ar nušalinimo nuo veiksmų, 

galinčių sukelti interesų konfliktą tvarkos aprašas. Šis 

Aprašas įpareigoja Viešųjų pirkimų tarnybos vadovą, 

viešųjų pirkimų komisijų pirmininkus, bei struktūrinių 

padalinių vadovus užtikrinti, kad viešuosiuose pirkimuose 

nedalyvautų asmenys, kurie nėra deklaravę privačių interesų 

teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat laiku (prieš pradedant 

pirkimo procedūras) vykdyti nuolatinę (prevencinę) 

viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirtų asmenų 

deklaracijų turinio stebėseną, o nustačius, kad šių asmenų 

veikloje gali kilti interesų konflikto situacija ar jų privatūs 

interesai gali daryti poveikį Universitete vykdomų pirkimų 

rezultatams, nušalinti juos. 

Be to, 2021 m. gruodžio 31 d. patvirtinti Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašai. Šie 

sąrašai leis greičiau ir tiksliau identifikuoti viešųjų pirkimų 

procedūrose dalyvaujančius asmenis. 

 

3. Kitos pastabos 
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