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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
IŠVADA
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
VYKDYMO
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011
m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Šilalės
rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas dėl Šilalės rajono
savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimo vykdymo. Analizuotas laikotarpis iki 2017 m. spalio 1 d.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) įvertinimą atliko Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas Martynas Remeikis.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2017 m. birželio 20 d. raštu Nr. 4-08-361 „Dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo savivaldybėje 2017 metais“ pasiūlė 2017 metais KPT
nustatymą pasirinktinai atlikti dvejose – penkiose srityse, nesirenkant tų sričių, kuriose korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas.
KPT nustatymas atliktas dviejose srityse: 1) Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje
www.silale.lt, „Viešųjų pirkimų“ srityje (toliau – viešųjų pirkimų sritis) skelbiamų teisės aktų
vertinimą; 2) informacijos apie viešuosius pirkimus skelbimas/viešinimas/aktualumas Šilalės rajono
savivaldybės tinklalapyje www.silale.lt.
Atlikus teisės aktų pateiktų Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje1 antikorupcinį vertinimą
buvo ištirtos galimos korupcijos pasireiškimo veiklos sritys, pagal Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarka).
Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio srityje „Viešieji pirkimai“ skelbiamų teisės aktų
vertinimas
Peržiūrėję Šilalės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo
taisykles2 (toliau – taisyklės) nustatėme, kad taisyklės parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymu, taisyklėse nurodyti visi galimi pirkimo būdai, pirkimų paskelbimo tvarka, nurodyti
dokumentų pateikimo terminai, vokų atplėšimo procedūros, nugalėtojų paskelbimo tvarka. Tačiau ne
aiškiai taisyklėse nurodyta pretenzijų nagrinėjimo tvarka, taisyklių 184 punkte nurodyta: „Tiekėjų
Prieiga per internetą: Viešieji pirkimai (užveskite kompiuterinės pelės žymeklį ant pateiktos nuorodos, spauskite
mygtuką Ctrl + kairįjį kompiuterinės pelės klavišą dėl greito patekimo į nurodytą svetainę)
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administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. DĮV-143 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos
supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo ataskaitų patvirtinimo“. Prieiga per internetą: Nuoroda į teisės aktą
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pretenzijas nagrinėja Savivaldybės administracijos vadovo paskirtas perkančiosios organizacijos
valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Šis asmuo neturi būti susijęs su pirkimą vykdančiu pirkimų
organizatoriumi ar komisija. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis paskirto valstybės tarnautojo ar
darbuotojo išvadomis priima perkančiosios organizacijos vadovas“. Išnagrinėjome atsitiktinai
pasirinktą viešai skelbtą pirkimą3 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios
tvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės atsakingos už viešųjų pirkimų vykdymą pateiktą šio
pirkimo pretenziją. Pretenzijos pagrinde nurodyta, kad pretenzija nagrinėjama vadovaujantis Šilalės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. DĮV-818 „Dėl
pretenzijų nagrinėjimo“ (toliau – pretenzijų nagrinėjimo įsakymas). Šis pretenzijų nagrinėjimo
įsakymas viešai nėra skelbiamas. Iš pretenzijų nagrinėjimo įsakymo galima suprasti, kad visas
pretenzijas nagrinėja vienas valstybės tarnautojas. Manome, kad pretenzijų nagrinėjimas pažeidžia
korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.3 punktą, atskirų valstybės tarnautojų funkcijos,
uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. Atlikę
taisyklių vertinimą ir atsižvelgdami į tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalios naujoji Viešųjų pirkimo
įstatymo redakcija siūlome atlikti šiuos pakeitimus:
1. Pretenzijų nagrinėjimo įsakymą skelbti viešai viešųjų pirkimų srityje.
2. Numatyti daugiau negu vieną asmenį pretenzijų nagrinėjimui, atsižvelgiant į pirkimo sritis ir
pretenzijas nagrinėjančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų kvalifikaciją.
3. Pretenzijų nagrinėjimui sudaryti – Pretenzijų nagrinėjimo nuolatinę komisiją, kurios nariai
pagal turimą kvalifikaciją nagrinėtų pateiktas pretenzijas. Veiklą vykdyti pagal Šilalės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Pretenzijų nagrinėjimo komisijos veiklos
nuostatus.
4. Numatyti atsakomybę už netinkamai išnagrinėtas pretenzijas, jas nagrinėjantiems asmenims
(konkretūs reikalavimai bus pateikti rengiamame 2018 – 2020 metų korupcijos veiklos programos ir
jos įgyvendinimo priemonių plane).
5. 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo naujajai redakcijai, naikinti
patvirtintas taisykles.
Peržiūrėję Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą
supaprastintų viešųjų pirkimų nuolatinę komisiją4 (toliau – komisija) ir patvirtintos komisijos
pakeitimo įsakymą5, nustatėme, kad viešai skelbiama komisija neatitinka tikrovės ir gali klaidinti
įmones/organizacijas dalyvaujančias supaprastintuose viešuosiuose pirkimuose. Nustatyti didžiausi
neatitikimai: du iš penkių komisijos narių Šilalės rajono savivaldybėje jau nebedirba, komisijos
pakeitimų įsakymai viešai nėra paskelbti; komisijos darbo reglamentas nėra paskelbtas viešai, neaišku
kokias funkcijas atlieka komisijos nariai, neaišku kas atlieka posėdžių sekretoriaus funkcijas. Siūlome
viešai skelbti šiuos teisės aktus ir nurodyti:
1. Skelbti viešųjų pirkimų srityje visą komisijos narių sudėtį bei nurodyti komisijos narių
kontaktus, jų atsakomybę vykdant viešuosius pirkimus. Jei viešųjų pirkimų srityje nuspręsite skelbti
visą įsakymą sužiūrėkite, kad įsakymas būtų galiojantis su visais pakeitimais.
2. Viešųjų pirkimų srityje privalomai nurodyti komisijos darbo nuostatus ir/ar darbo
reglamentą, kuriame atsispindėtų komisijos narių darbo vykdymo tvarka ir atsakomybė. Kaip pvz.
komisijoje dalyvaujantis teisininkas – atsakingas už teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir visų
pasikeitusių teisės aktų pateikimą komisijos sekretoriui ir t.t.

Pirkimo numeris 183981 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir kitų statinių patikėjimo teise
valdomų Savivaldybės ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir kitų statinių kadastrinių
matavimų bylų sudarymo ir duomenų patikslinimo paslaugos pirkimas“, prieiga per internetą: pirkimas 183981
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Supaprastintų viešųjų pirkimų nuolatinė komisija, patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. DĮV-530 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“,
prieiga per internetą: komisija
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3. Viešųjų pirkimų srityje skelbti komisijos sekretoriaus kontaktus. Iš viešai pateiktų
dokumentų negalima suprasti kas atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas.
Išanalizavus viešųjų pirkimų srityje pateiktus teisės aktus, nustatėme, kad neatsižvelgta į
Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas6 (toliau
– rekomendacijos) dėl atsakingo asmens, atsakingo už pirkimų organizavimą ir pirkimų organizavimo
priežiūrą paskyrimo. Siūlome atlikti šiuos pakeitimus/papildymus:
1. Įvykdyti visas rekomendacijoje siūlomas priemones siekiant patobulinti jau esančią viešų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą (konkretūs reikalavimai bus pateikti rengiamame
2018 – 2020 metų korupcijos veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plane).
2. Patvirtinti ir viešųjų pirkimų srityje paskelbti viešųjų pirkimų organizavimo taisykles.
3. Paskirti už pirkimo organizavimo priežiūrą atsakingą asmenį, kuris:
3.1. vykdytų nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną ir
paskelbimą viešųjų pirkimų srityje;
3.2. rengtų pirkimų organizavimo taisykles;
3.3. tikrintų perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir
perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų ir pirkimų organizavimo taisyklių atitiktį
galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengti jų pakeitimus;
3.4. vykdytų kitų perkančiosios organizacijos dokumentų (pirkimų suvestinė, pirkimų
ataskaitos ir kt.), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą;
3.5. analizuotų darbuotojų, dalyvaujančių visuose pirkimų proceso etapuose, poreikį ir teikti
siūlymus perkančiosios organizacijos vadovui dėl už pirkimų planavimą atsakingo asmens, pirkimų
organizatoriaus, komisijos, pretenzijų nagrinėjimo narių/komisijos ir kitų perkančiosios organizacijos
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemoje dalyvaujančių asmenų skyrimo.
4. Kad būtų tinkamai įvykdyta pirkimo organizavimo priežiūra, šias funkcijas pavesti naujam
su viešaisiais pirkimais nesusijusiam asmeniui.
Informacijos apie viešuosius pirkimus skelbimas/viešinimas/aktualumas Šilalės rajono
savivaldybės tinklalapyje www.silale.lt
Išnagrinėję viešųjų pirkimų sritį nustatėme, kad pateikta informacija kartojasi, neaktuali,
neaiški, nepatogiai vartotojui pateikta. Siūlome iš esmės pakeisti dabar galiojančią viešųjų pirkimų
sritį. Viešųjų pirkimų srityje siūlome pateikti šią informaciją:
1. Planuojami pirkimai, pateikti nuorodą į planuojamus vykdyti pirkimus, kur nurodyta
numatoma pirkimo data ir kita informacija.
2. Informacija apie pirkimus, nurodyti vykdomi/įvykę pirkimai, prie vykdomų pirkimų
nurodyti vykdymo aprašą, kaip pvz. pirkimas vykdomas, pirkimas pasibaigęs, pirkimas apskųstas
teismui ir kita informacija.
3. Nenaudoti viešųjų pirkimų srityje, pagrindiniame puslapyje nuorodų į kitas viešųjų pirkimų
svetaines, koncentruotis į Šilalės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymą. URL7 nuorodą į
konkretaus pirkimo aprašymo/vykdymo svetainę nurodyti „Informacijoje apie pradedamus
pirkimus“, kaip pvz. atsitiktinai pasirinktame skelbime8 URL laukelis paliktas tuščias.
4. Viešųjų pirkimų srityje skelbti komisijos sudėtį, nurodyti jos kontaktus, komisijos sekretorių
ir komisijos nuostatus ir/ar darbo reglamentą.
5. Viešųjų pirkimų srityje skelbti asmenį atsakingą už pirkimų organizavimo priežiūrą,
nurodant atsakingo asmens kontaktus, veiklos nuostatus, atsakomybe, pateiktus/įgyvendintus šio
asmens pasiūlymus komisijai.

Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimas ir vidaus kontrolės rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“
7
URL – Uniform Resource Locator
8
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6. Nurodyti, kad asmuo atsakingas už pirkimų organizavimo priežiūrą vykdo viešųjų pirkimų
srities atnaujinimo, informacijos aktualumo/reikalingumo vertinimo funkcijas.
7. Nurodyti pretenzijos nagrinėjimo tvarką, numatyti pretenzijas nagrinėjančius
asmenis/komisiją, skelbti jų veiklos nuostatus ir asmenų nagrinėjančių pretenzijas kvalifikaciją.
8. Nurodyti galiojančias Šilalės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų dokumentų formas.
Išvados dėl veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, 12 punkte numatoma, kad įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas yra pagrindas parengti
motyvuotą išvadą dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė nustatymo.
Pagal rekomendacijų 14 punktą, savivaldybių merai, įvertinę įstaigos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo aprašymą ir nustatę
įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, surašo motyvuotą
išvadą dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo.
Pagal rekomendacijų 16 punktą savivaldybių merai, pasirašę motyvuotą išvadą dėl įstaigos
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, priima
sprendimą dėl išvadoje pateiktų siūlymų įgyvendinimo ir motyvuotos išvados dėl įstaigos veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo pateikimo Specialiųjų
tyrimų tarnybai.
Apibendrinant visą šio KPT nustatymo aprašymą pateikiame šiuos pasiūlymus:
1. Sudaryti ir skelbti viešai pretenzijų nagrinėjimo komisijos/asmenų sudėtį bei komisijos
nuostatus/darbo reglamentą, pagal šioje KPT nustatymo išvadoje pateiktą aprašymą.
2. Skelbti komisijos sekretoriaus kontaktus, bei nurodyti atsakomybės ribas, pagal šioje KPT
nustatymo išvadoje pateiktą aprašymą.
3. Paskirti už pirkimo organizavimo priežiūrą atsakingą asmenį, nustatyti jo atsakomybės ribas,
pagal šioje KPT nustatymo išvadoje pateiktą aprašymą.
4. Pirkimo organizavimo priežiūrą pavesti naujam su viešaisiais pirkimais nesusijusiam
asmeniui.
5. Iš esmės pakeisti dabar galiojančią viešųjų pirkimų sritį, pagal šioje KPT nustatymo išvadoje
pateiktą aprašymą.
PASTABA. Šis KPT vertinimas yra rekomendacinio pobūdžio, tirtos srities administravimą
vykdantys asmenys gali pateikti kitokį vertinimą.
ANKSTESNIS KPT VERTINIMAS. 2016 m. atlikto KPT nustatymo vykdymas: Šilalės
rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija nutarė įtraukti pateiktus siūlymus į naujai sudaromą
2018 – 2020 metų korupcijos veiklos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
PLANUOJAMAS KPT VERTINIMAS. 2018 m. KPT nustatymas bus atliktas viešųjų
pirkimų srityje, bus peržiūrėta kaip vykdomas naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas,
peržiūrėtos pirkimų bylos/medžiaga, protokolai, pretenzijų nagrinėjimas.
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