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Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertintoje veiklos srityje forma 

  

Mažos vertės viešieji pirkimai 

(Veiklos sritis, kurios analizė ir vertinimas atlikti einamaisiais metais) 

  

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 

  

Gamtos tyrimų centras 

(Subjektai, atlikę veiklos srities analizę ir vertinimą) 

 

2020-01-01 – 2020-12-31 

(Analizuotas laikotarpis) 

  

1. VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

 

Gamtos tyrimų centro mažos vertės viešųjų pirkimų srityje 2020-01-01 – 2020-

12-31 laikotarpiu nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito 

tapataus pobūdžio fakto.  

Įstaigoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio 

faktus – Gamtos tyrimų centro interneto svetainėje www.gamtostyrimai.lt skelbiama, kokiais 

būdais reikėtų informuoti apie galimus pažeidimus. 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpiu 

pranešimų nebuvo gauta. 

Įstaigoje yra priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus ir 

užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas), reikalavimų įgyvendinimą. 

 Gamtos tyrimų centro vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota prekių, 

paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planavimo tvarka (kodų pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 

priskyrimas; numatomų pirkimų vertės apskaičiavimas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus patvirtintą metodiką; galimybės pirkimus atlikti iš VPĮ 23 ir VPĮ 24 straipsniuose 

nurodytų subjektų įvertinimas; galimybės pirkimą atlikti naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu įvertinimas; galimybės pirkimą atlikti CVP IS priemonėmis įvertinimas; pirkimų 

plano projekto derinimas; pirkimų suvestinės parengimas ir paskelbimas; pirkimų plano 

pakeitimas; pirkimo suvestinės tikslinimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų 

funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė.  

Gamtos tyrimų centro vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota 

pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui tvarka (pirkimo paraiškos pildymas, derinimas, 

pateikimas ir tvirtinimas; pavedimas pirkimo komisijai arba pirkimų organizatoriui atlikti 

pirkimo procedūras), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, 

atsakomybė. 

 Gamtos tyrimų centro vidaus teisės aktuose (GTC viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėse) yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo vykdymo tvarka (pirkimo būdo 

pasirinkimas; pirkimo dokumentų rengimas, derinimas ir tvirtinimas; skelbimo apie pirkimą 

tvirtinimas; sprendimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimas; tiekėjų pretenzijų 

nagrinėjimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, 

atsakomybė. 

Gamtos tyrimų centro vidaus teisės aktuose (GTC viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėse) yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo sutarties sudarymo tvarka (pirkimo sutarties 

projekto parengimas ir derinimas; pirkimo sutarties pasirašymas; laimėjusio pasiūlymo ir (ar) 
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sudarytos pirkimo sutarties ir jos pakeitimų viešinimas; pirkimų sutarties registravimas ir 

saugojimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, 

atsakomybė. 

Gamtos tyrimų centro vidaus teisės aktuose (GTC viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėse) yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo sutarties vykdymo tvarka (sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo, terminų laikymosi koordinavimas; atitikties pirkimo sutartyse 

numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėsena; pastebėtų trūkumų ištaisymas; 

sutartyje tiekėjui numatytų prievolių užtikrinimo būdų taikymas; pirkimų sutarties sąlygų 

keitimas; pirkimo sutarties nutraukimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, 

teisės, pareigos, atsakomybė. 

Su pirkimų vykdymu susiję dokumentai registruojami registruose (pirkimo 

paraiškų registre; pirkimo planų registre; pirkimų registre; pirkimo sutarčių registre; 

nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registre). 

 Gamtos tyrimų centre yra sukurti įrankiai naudojantis Microsoft Excel 

priemonėmis, skirti efektyvesniam pirkimų planavimui bei kontrolei. 

 GTC vidaus teisės aktuose (GTC viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse) yra 

nustatytos aiškios sąlygos, kokiais atvejais mažos vertės viešuosius pirkimus vykdo viešojo 

pirkimo komisija, o kokiais atvejais – vienas asmuo (pirkimo organizatorius). 

Viešuosius pirkimus inicijuojantys ir organizuojantys asmenys viešųjų pirkimų 

procedūrose dalyvauja pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, 

deklaravę privačius interesus. 

GTC vidaus teisės aktuose numatyta, kad planuojant lėšas mažos vertės 

viešiesiems pirkimams vykdomi rinkos tyrimai siekiant įvertinti atitinkamo pirkimo objekto 

rinkos kainą, atsižvelgti į panašių pirkimų planavimo patirtį ir kt. 

 Įstaigos vidaus teisės aktuose (GTC viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse) yra 

nustatyta tvarka (procedūros), reglamentuojanti, kaip turi būti įvertinama, ar viešųjų pirkimų 

poreikis gali būti patenkintas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) 

paslaugomis. 

Įstaigos vidaus teisės aktuose numatyti atvejai (kriterijai), kai skelbiama tiekėjų 

apklausa taikoma ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra neprivaloma. Šios nuostatos 

2020-01-01– 2020-12-31 laikotarpiu buvo taikomos. 

Gamtos tyrimų centras atlieka viešųjų pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatų 

vertinimą.  

GTC atsparumo korupcijai lygis (AKL) viešųjų pirkimų srityje yra 7,25. 

2020 m. GTC buvo sudarytos 837 sutartys (666,72 tūkst. EUR su PVM). Iš jų 

Gamtos tyrimų centre neskelbiami mažos vertės pirkimai sudarė 87 proc. (tai sudaro 579,74 

tūkst. EUR su PVM), ir skelbiami mažos vertės pirkimai 13 proc. (tai sudaro 86,98 tūkst. EUR 

su PVM).  

Gamtos tyrimų centre 2020 m. mažos vertės pirkimų iš vienintelio tiekėjo, kai 

pateikti pasiūlymą buvo kreiptasi į vieną tiekėją, neskelbiami pirkimai sudarė 312,2 tūkst. EUR 

su PVM. GTC, kaip perkančiosios organizacijos, Viešųjų pirkimų taisyklės leidžia vykdyti 

pirkimą iki 10 tūkst. EUR be PVM, kai pateikti pasiūlymą kreiptasi į vieną tiekėją. 

Vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius mažos vertės pirkimuose 2,1. 

Sutarčių Gamtos tyrimų centre vykdant mažos vertės pirkimus iš vienintelio 

tiekėjo 2020 m. žodžiu sudaryta – 71 proc., raštu – 29 proc. 

Neskelbiamų mažos vertės pirkimų priežastis – pirkimo sutarties vertė mažesnė 

nei 10000 EUR. 

 Per CPO nevykdytų neskelbiamų mažos vertės pirkimų, kuriuos galima buvo 

atlikti per CPO, skaičius 11 ir vertė 17,6 tūkst. EUR su PVM. 

Gamtos tyrimų centro atsparumo korupcijai lygis (AKL) įstaigoje 7,25. 
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2. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS 

VEIKSNIAI  IR PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS 

LYGĮ 

  

Pagrindinės priežastys, kuomet gali didėti korupcijos pasireiškimo rizika mažos 

vertės pirkimų srityje yra, kai atliekama nedaug pirkimų per CPO ir pirkimo organizatorių 

vykdomi pirkimai neatliekami CVP IS priemonėmis.  

Gamtos tyrimų centre kontrolės sistema (išankstinė, einamoji, paskesnioji 

kontrolė) mažos vertės pirkimų srityje yra pakankamai veiksminga. Dokumentai atitinka teisės 

aktų reikalavimus. 

 

 

3. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS 

PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO 

 

  

Priemonės Įvykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

Mokyti GTC darbuotojus 

Korupcijos prevencijos 

klausimais 

 

 

 

 

Užtikrinti, kad GTC būtų 

vykdomi Korupcijos 

prevencijos nustatančių 

teisės aktų reikalavimai 

 

 

  

 2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

  

Nesudaryti sąlygų, savo 

veiksmais ar neveikimu, 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamoms veikoms. 

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės GTC 

mažėjimas 

 

 

 

  

Pravesti mokymai/ 

išsiųsti 

informaciniai 

laiškai 

darbuotojams  

 

 

Darbuotojų 

informavimas apie 

aktualius 

Korupcijos 

prevencijos teises 

aktus 

  
  

 

 

  

_________________  
 


