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PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas 

pastabas 

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų 

įgyvendinimą 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 

vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

    

2. Kitos antikorupcinės pastabos 

Tam tikrais atvejais neatliekamos 

rinkos tyrimo procedūros arba jos 

atliekamos formaliai, ne visada 

laikantis įstaigos numatyto pirkimo 

procedūrų reglamentavimo. Tokiu 

atveju, galimos klaidos pirkimo 

verčių, perkančiajai organizacijai 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų 

pasiūlos, galimų tiekėjų nustatymo 

procesuose.  

Užtikrinti numatyto institucinio 

lygmens teisės normų, susijusių su 

nustatytomis pirkimų iniciatorių 

funkcijomis, įgyvendinimą, kad 

siekiant išvengti galimų klaidų 

pirkimo vertei nustatyti ar 

potencialiems tiekėjams numatyti, 

kai pirkimas pradedamas vykdyti 

nežinant realios situacijos rinkoje, 

numatytais atvejais būtų vykdomos 

rinkos tyrimo procedūros. 

Bus kontroliuojama, kad pirkimų 

iniciatorius prieš prasidedant pirkimo 

procedūroms tinkamai įformintų atlikto 

rinkos tyrimo išvadas. Atsakingas asmuo 

paskirtas 2021-12-31 direktoriaus įsakymu 

Nr. V-629. 

 

 

3. Kitos pastabos 

    

 Atnaujinti įstaigų tinklapiuose 

skelbiamą aktualią informaciją, 

susijusią su viešųjų pirkimų 

vykdymu, taip didinant skaidrumą ir 

visuomenės pasitikėjimą viešųjų 

pirkimų sritimi. 

Įgaliotas asmuo išsiaiškins, kokia 

informacija privalo būti paviešinta įstaigos 

interneto svetainėje ir ją atnaujins. 

Progimnazijos interneto svetainėje yra 

sukurta skiltis „Viešieji pirkimai“, 

skelbiami trys įstaigos dokumentai, susiję 

su viešaisiais pirkimais, taip pat – pirkimų 

planai ir pirkimų suvestinės.  Atsakingas 

asmuo paskirtas 2021-12-31 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-629. 
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 Pagal galimybes, ugdyti personalo, 

susijusio su viešųjų pirkimų 

vykdymu įstaigoje, kompetencijas 

šioje srityje. 

Įtaigos darbuotojas(ai), atsakingas(i) už 

viešuosius pirkimus dalyvaus viešųjų 

pirkimų kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, taip pat įpareigoti sekti 

viešųjų pirkimų aktualijas, taikyti 

naujoves. 

 

 Įstaigoms, kurių veiklos srityje buvo 

atlikta KRA siūlytume vykdyti 

informacijos, teikiamos Viešųjų 

pirkimų tarnybai pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatas, peržiūrą ar 

taikyti kitą rekontrolės mechanizmą, 

kad teikiami duomenys būtų tikslūs 

ir atitiktų faktinę informaciją.  

Darbuotojas, atsakingas už viešuosius 

pirkimus, įpareigotas vykdyti informacijos, 

teikiamos Viešųjų pirkimų tarnybai pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatas, peržiūrą, kad teikiami 

duomenys būtų tikslūs ir atitiktų faktinę 

informaciją, parengtas duomenų teikimo 

grafikas, juo vadovaujamasi. Atsakingas 

asmuo paskirtas 2021-12-31 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-629. 
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