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Keturioliktus gyvavimo metus skaičiuojanti Viešųjų pirkimų 
tarnyba, viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti 
įstaiga, tampa aktyvia viešųjų pirkimų strategijos įgyvendintoja. 

Praėjusieji metai tapo permainų metais ne tik Viešųjų pirkimų tarnybai, 
bet ir visai viešųjų pirkimų sistemai. 
 
Viešieji pirkimai – svarbi ekonomikos dalis, kurios bendra per šias 
procedūras išleidžiamų lėšų suma prilygsta dešimtadaliui bendrojo šalies 
vidaus produkto, arba daugiau kaip trečdaliui Lietuvos nacionalinio 
biudžeto. Kasmet viešųjų pirkimų procese dalyvauja apie 4000 
perkančiųjų organizacijų, o esamų ir potencialių tiekėjų galinčių pasiūlyti 
tiekti prekes, paslaugas ar atlikti darbus, yra daugiau kaip 180 tūkstančių.  
 
Visuomenės ir verslo nepasitikėjimas viešaisiais pirkimais, korupcijos 
apraiškos – vienas sudėtingiausių uždavinių viešųjų pirkimų politikoje. 
Didžiausi tikslai keliami korupcijos mažinimui viešuosiuose pirkimuose, 
kad jie taptų kuo skaidresni, efektyvesni ir atviresni visuomenei, o 
viešuosiuose pirkimuose užtikrinti tikrą konkurenciją. 
 
Tad siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos skaidrumą, 2009 metais 
patvirtinta Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–
2013 metų strategija, priimti Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų 
pakeitimai, kuriais nustatyta pareiga perkančiosioms organizacijoms 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešai skelbti 
informaciją apie tais metais planuojamus vykdyti pirkimus, jų vykdymo 
eigą, sudarytas sutartis. Perkančiosios organizacijos taip pat įpareigotos 
kasmet vykdyti ne mažiau kaip 50 proc. elektroninių pirkimų, o 
Vyriausybei pavaldžios įstaigos turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir 
darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi naudojantis Centrinės perkančiosios 
organizacijos elektroniniu katalogu. 
 
2010 m. pradžioje Viešųjų pirkimų tarnyba tapo pavaldi LR ūkio 
ministerijai, kuri iki tol buvusi viešųjų pirkimų politikos formuotoja, tapo 
atsakinga ir už viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą, taip užtikrinant 
viešųjų pirkimų sistemos kontrolės veiksmingumą bei lankstesnį viešųjų 
pirkimų politikos įgyvendinimą. 
 
Permainų vėjai 2009 m. atpūtė viešuosiuose pirkimuose daugiau 
skaidrumo ir padidino konkurenciją. Anksčiau įsigaliojusi ydinga praktika 
viešuosiuose pirkimuose, kuomet pateiktas tik vienas pasiūlymas, tokių 
pirkimų vertė sumažėjo tris kartus. Dukart išaugo centralizuotai, 
naudojant Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, 
vykdomų viešųjų pirkimų apimtis. Dar 2008 m. siekė 9 mln. Lt, o jau 2009 
m. – 17 mln. Lt. 
 
Taip pat išaugo viešųjų pirkimų skaičius vykdomų elektroninėmis 

priemonėmis, jie tapo prieinami visoms pageidaujančioms 
perkančiosioms organizacijoms. 2009 m. centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis buvo vykdomi virš 1000 elektroninių 
pirkimų. 
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Viešieji pirkimai – svarbi ekonomikos 
dalis, kurios bendra per šias procedū-
ras išleidžiamų lėšų suma prilygsta 
dešimtadaliui bendrojo šalies vidaus 
produkto, arba trečdaliui Lietuvos 
nacionalinio biudžeto. Kasmet 
viešųjų pirkimų procese dalyvauja 
apie 4000 perkančiųjų organizacijų, o 
esamų ir potencialių tiekėjų galinčių 
pasiūlyti tiekti prekes, paslaugas ar 
atlikti darbus, yra daugiau kaip 180 
tūkstančių. 

2009 m. įvykusių viešųjų pirkimų 
skaičius siekė 7633. 

2009 m. įvykusių viešųjų pirkimų 
vertė sudarė 9 059,0 mln. Lt.  
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2009 m. tarptautiniai ir klasikinio sektoriaus supaprastinti pirkimai 

Pagal pirkimo objektą 

Pagal pirkimo būdą 

2009 m. mažos vertės ir komunalinio sektoriaus supaprastinti pirkimai 

Pagal pirkimo objektą 

Eil. nr. 
Pirkimo objekto 

rūšis 
Pirkimų vertė, 

mln. Lt 
Pirkimų vertės pasi-

skirstymas proc. 
Pirkimų skaičius 

Pirkimų skaičiaus 
pasiskirstymas proc. 

1. PREKĖS 1.568,8 24,47% 3097 40,57% 

2. PASLAUGOS 1.471,7 22,96% 3737 48,96% 

3. DARBAI 3.370,4 52,57% 799 10,47% 

Iš viso:   6.410,9 100,00% 7633 100,00% 

Eil. nr. Pirkimo būdas 
Pirkimų vertė, 

mln. Lt 
Pirkimų vertės pasi-

skirstymas proc.  
Pirkimų 
skaičius 

Pasiskirstymas 
proc.  

1. 
TARPTAUTINIAI VIEŠIEJI 
PIRKIMAI: 

4.256,7 66,40% 1.841 24,12% 

1.1. Atviras konkursas 3.727,2 58,14% 1.256 16,45% 

1.2. Ribotas konkursas 7,8 0,12% 3 0,04% 

1.3. Konkurencinis dialogas 2,3 0,04% 1 0,01% 

1.4. Skelbiamos derybos 44,4 0,69% 17 0,22% 

1.5. Neskelbiamos derybos 475,0 7,41% 564 7,39% 

2. 
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI 
PIRKIMAI: 

2.154,2 33,60% 5.792 75,88% 

2.1. Paskelbus apie pirkimą 1.966,1 30,67% 3.206 42,00% 

2.2. Nepaskelbus apie pirkimą 188,1 2,93% 2.586 33,88% 

Iš viso:   6.410,9 100,00% 7.633 100,00% 

Eil. nr. Pirkimo objekto rūšis Pirkimų vertė, mln. Lt Pirkimų vertės pasiskirstymas proc.  

1. PREKĖS  857,7 32,39% 

2. PASLAUGOS 884,0 33,38% 

3. DARBAI 906,3 34,23% 

Iš viso:   2.648,0 100,00% 

Lyginant su 2008 m. vykdytais viešaisiais pirkimais, pernai jų buvo atlikta 1519 mažiau ir sudaryta sutar-
čių, kurių bendra vertė yra 4,4 mlrd. Lt mažesnė. 
Perkančiosios organizacijos 2009 m. vykdydamos tarptautinius viešuosius pirkimus (kurių pernai atlikta 
1841) 1256 atvejais rinkosi atvirą konkursą, t. y. 68 proc. nuo visų tarptautinių viešųjų pirkimų skaičiaus. 
30 proc. tarptautinių viešųjų pirkimų vyko apie juos neskelbiant ir kviečiant tiekėjus derėtis. 
Tuo tarpu vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus perkančiosios organizacijos dažniausiai rinkdavosi 

skelbiamus derybų būdus: 55 proc. šių pirkimų įvykdyti paskelbus apie juos, kurių vertė siekė 1,97 mlrd. 

Lt. 
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Žalieji viešieji pirkimai 

2008 m. vykdyti žalieji pirkimai* 

2009 m. vykdyti žalieji pirkimai* 

* be klasikinio sektoriaus mažos vertės ir komunalinio sektoriaus supaprastintų pirkimų 

Žaliasis viešasis pirkimas – viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija pirkdama prekes, paslaugas ir 
darbus į pirkimo dokumentus įtraukia aplinkosauginius kriterijus. Vadovaudamosi viešuosius pirkimus 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, perkančiosios organizacijos pasirenka, kokias prekes, pa-
slaugas ar darbus pirkti žaliai, tačiau nustatydamos aplinkosauginius reikalavimus jos turi laikytis 
skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų. 
 
Vykdydamos žaliuosius viešuosius pirkimus perkančiosios organizacijos gali sumažinti aplinką teršian-
čių dujų emisiją, taip pat aplinkai daromą neigiamą poveikį, prisidėti prie darnaus gamtinių išteklių 
naudojimo , skatinti inovacijas, didinti pramonės konkurencingumą ir kt. 

 

2009 m. 5,6 proc. vykdytų viešųjų 
pirkimų atvejų perkančiosios orga-
nizacijos juose taikė aplinkosaugos 
kriterijus, kurių vertė siekė 21,3 
proc. visų viešųjų pirkimų vertės. 
Žaliųjų viešųjų pirkimų skaičiaus 
dalis 2008-2009 m. sumažėjo nuo 
7,6 iki 5,6 proc., atitinkamai vertės 
dalis – nuo 30,7 iki 21,3 proc. 

 9541,9
77%

2924,7
23%

2008 m. vykdytų 
viešųjų pirkimų 
vertė (mln. Lt.)

2008 m. vykdytų 
žaliųjų viešųjų 
pirkimų vertė (mln. 

Lt.)

6410,9
82%

1364,6 
18%

2009 m. vykdytų 
viešųjų pirkimų 
vertė  (mln. Lt.)

2009 m. vykdytų 
žaliųjų viešųjų 
pirkimų vertė  (mln. 

Lt.)
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* be klasikinio sektoriaus mažos vertės ir komunalinio sektoriaus supaprastintų pirkimų 

Lyginant 2008 ir 2009 m. centralizuotai 

vykdytų viešųjų pirkimų rezultatus, 

pastebimas centralizuotai vykdytų 

viešųjų pirkimų vertės didėjimas. 2009 

m. centralizuotai vykdytų viešųjų pirki-

mų vertė išaugo beveik 2 kartus (1 

034,4 mln. Lt), lyginant su 2008 m. 

centralizuotai vykdytų viešųjų pirkimų 

verte (553,5 mln. Lt), o centralizuotai 

vykdytų viešųjų pirkimų vertės dalis 

nuo bendros viešųjų pirkimų vertės 

2008 -2009 m. padidėjo nuo 5,8 proc. 

iki 16,1 proc. 

Centralizuoti pirkimai per Centrinę projektų valdymo agentūrą 2009 m. 

Vyriausybės įstaigos ir kitos jai atskaitingos valstybės institucijos, ministerijos, įstaigos prie min-

isterijų ir kitos ministerijoms pavaldžios valstybės įstaigos ir įmonės, išskyrus LR diplomatines 

atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir LR atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi 

užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi naudojantis viešosios įstai-

gos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos 

funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™, kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos 

ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti 

efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas. 
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Viešieji pirkimai iš socialinių įmonių 

Bendros viešųjų pirkimų, vykdytų iš socialinių įmonių, vertės 
pasiskirstymas pagal pirkimo objekto rūšis (mln. Lt) 

2008 m. 

2009 m. 

2009 m. bendra viešųjų pirkimų 
vertė, lyginant su 2008 m. bendra 
viešųjų pirkimų verte, sumažėjo 
32,9 proc., supaprastintų viešųjų 
pirkimų iš socialinių įmonių vertė 
2009 m. šiek tiek padidėjo, lyginant 
su 2008 m. rezultatais. 2008 m. 
supaprastintų viešųjų pirkimų vertė 
sudarė 22 proc. nuo bendros viešų-
jų pirkimų vertės, o 2009 m. – 34 
proc. nuo bendros viešųjų pirkimų 
vertės. 

* Perkančioji organizacija atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės 
pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų 
nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, 
kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų 
pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų 
asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai perkančiajai organizacijai reikiamų 
prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. 
 
* Iki 2010 m. kovo 2 d. perkančioji organizacija atlikdama supaprastintus pirkimus valstybės ir savivaldybės biudžetų 
lėšomis, ne mažiau kaip 10 proc. visų biudžeto asignavimų, privalėjo skirti pirkimams iš socialinių įmonių. 
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Viešųjų pirkimų tarnyba 
 

Viešųjų pirkimų tarnyba nuo 2010 m. tapo įstaiga prie Ūkio ministerijos, koordinuojanti ir prižiūrinti, kaip 
laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų. Pagal savo kompetenciją ren-
gia ir priima pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja, kaip atliekant pirkimus laikomasi šalyje 
galiojančių teisės aktų, vykdo jų pažeidimų prevenciją, nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas, tei-
kia metodinę pagalbą, renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus ir t. t.  
 
2009 m. Viešųjų pirkimų tarnybai buvo skirta 5 105 400 Lt asignavimų (biudžeto lėšos – 3 682 000 Lt, Techni-
nės paramos veiksmų programa—1 423 400 Lt). 
 
Numatytos tarnybos funkcijos apsprendžia jos struktūrą, darbuotojų veiklos pobūdį. Šiuo metu Viešųjų pirki-

mų tarnyboje yra 72 etatai valstybės tarnautojų bei dirbančiųjų pagal darbo sutartis. Joje veikia 8 skyriai bei 

5 poskyriai. Daugiausiai darbuotojų dirba Kontrolės skyriuje, kuris sudarytas iš 3 poskyrių: Tikrinimų, Vertini-

mų bei Prevencijos. Naujai suformuotas Viešųjų pirkimų tarnybos Rizikos valdymo ir analizės skyrius.  

Viešųjų pirkimų tarnybos struktūra 
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Prevencija ir kontrolė 
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2009 m. Viešųjų pirkimų tarnyba 
atliko 519 perkančiųjų organizacijų 
pateiktos informacijos apie vykdo-
mus viešuosius pirkimus įvertini-
mų. Tarnyba priėmė sprendimus 
įpareigoti perkančiąsias organizaci-
jas nutraukti pirkimo procedūras – 
65 atvejais, pakartotinai nagrinėti 
pateiktus dalyvių pasiūlymus – 30 
atvejų, patikslinti pirkimo doku-
mentus – 34 atvejais. 

2009 m. Viešųjų pirkimų tarnyba 
išnagrinėjo 761 perkančiųjų organi-
zacijų pateiktą prašymą dėl sutiki-
mų, numatytų Viešųjų pirkimų įsta-
tyme, iš jų 135 prašymus leisti at-
mesti visus pasiūlymus ir 123 – nu-
traukti pirkimo procedūras. Tarny-
ba 255 atvejais perkančiųjų organi-
zacijų prašymus patenkino, iš jų 
114 atvejų sutiko, kad būtų atmesti 
visi pasiūlymai, ir 89 – kad būtų 
nutrauktos pirkimo procedūros.  
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Bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis 
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Svarstyta administracinių bylų 

2010 m. numatoma stiprinti ne tik bendradarbiavimą su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Generaline prokura-
tūra, bet ir su išlaidų teisėtumą prižiūrinčiomis bei konkurencingumą užtikrinančiomis institucijomis taip 
siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, konkurencijos ir efektyvumo didinimą. Siekiant užtikrinti 
efektyvią viešųjų pirkimų priežiūrą nuo sprendimo pirkti iki sutarties įvykdymo, numatoma stiprinti ben-
dradarbiavimą su Valstybės kontrole ir vidaus audito tarnybomis. 
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Metodologija ir mokymas 

Parengta (pakeista) Viešųjų pirkimų įstatymą įgyvendinančių tei-

sės aktų, standartinių dokumentų, metodinių rekomendacijų 
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Apmokyta viešųjų pirkimų specialistų 

Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai, 
įgyvendindami Viešųjų pirkimų įstaty-
mo nuostatas, nuolat teikia metodinę 
pagalbą, rengia įstatymui įgyvendinti 
reikalingas rekomendacijas.  
Nuolat atnaujinama Viešųjų pirkimų 
tarnybos interneto svetainėje 
(www.vpt.lt) pateikiama metodinė 
informacija. 
Šiuo metu galiojančių, su Viešųjų pir-
kimų įstatymo įgyvendinimu susijusių 
teisės aktų yra 36, iš jų 12 yra reko-
mendacinio pobūdžio. 

 Viešųjų pirkimų tarnybai persikėlus į 
naujas administracines patalpas atsi-
rado galimybė organizuoti nemoka-
mus seminarus savo įstaigoje, ne tik 
perteikiant teorines žinias, bet kartu 
parodant, kaip tai pritaikyti praktiškai.  
 
Nuo 2009 m. kovo mėn. pradėti orga-
nizuoti seminarai apie elektroninius 
viešuosius pirkimus tiek perkančio-
sioms organizacijos, tiek ir tiekėjams. 
O taip pat organizuoti seminarai per-
kančiosioms organizacijoms, planuo-
jančioms vykdyti ar vykdančioms 
elektroninius viešuosius pirkimus pro-
jektams, finansuojamiems iš Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. 

2009 m. buvo suorganizuota 10 seminarų įvairiomis temomis, pavyzdžiui, seminarai tiekėjams apie elektroni-
nius viešuosius pirkimus, seminarai perkančiosioms organizacijoms apie elektroninius viešuosius pirkimus ir 
kt. Visa mokomoji medžiaga apie elektroninius viešuosiuos pirkimus bei seminarų medžiaga yra prieinama 
visiems ir talpinama Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje www.vpt.lt bei Centriniame viešųjų pirkimų portale 
www.cvpp.lt . 
 
Lyginant 2008 m. ir 2009 m. viešųjų pirkimų specialistų apmokyta 18 proc. daugiau.  

http://www.vpt.lt
http://www.cvpp.lt
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Elektroniniai viešieji pirkimai 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Elektroniniai pirkimai 0 0 1 1 5 7 7 10 94 283 376 410

Trad iciniai pirkimai 0 0 0 0 1 16 67 57 344 644 688 700
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2009 m. skelbiamų elektroninių ir tradicinių pirkimų 
vykdytų CVP IS priemonėmis palyginimas 

 2009 m. vien per paskutinį metų ketvirtį Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos prie-
monėmis buvo inicijuoti 1 069 skelbiami elektroniniai pirkimai. 

 Nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstaty-
mo pakeitimams, perkančiosios organizacijos turi užtikrinti, 
kad kiekvienais kalendoriniais metais prekių, paslaugų ir 
darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų 
informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju 
elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie 
pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirki-
mo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) sudarys 
bent pusę visų vykdomų viešųjų pirkimų, kurie atliekami 
elektroniniu būdu. Tai jos gali atlikti Centrinės viešųjų pirki-
mų informacinės sistemos priemonėmis, kurios administ-
ruojamos Viešųjų pirkimų tarnybos.  

Išankstiniais duomenimis, elektroniniu būdu vykdytų pirki-
mų apimtis 2009 m. siekė 0,7 mlrd. lt. Sieksime, kad 2010 
m. elektroniniu būdu vykdomų viešųjų pirkimų apimtis pa-
siektų 5 mlrd. lt. 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje per 2009 
metus užsiregistravo apie 10 tūkst. organizacijų (iš jų apie 4 
tūkst. perkančiųjų organizacijų). 

Kiekvieną dieną Viešųjų pirkimų tarnyba gauna apie 100 
naujų organizacijų registracijų prašymų. 
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Viešųjų pirkimų skaidrumas 

2009 m. buvo įgyvendintos 
pirmosios viešųjų pirkimų 
viešinimo priemonės. Pradė-
ta skelbti informacija inter-
nete apie viešųjų pirkimų 
procedūrų eigą, dalyvius, 
pateiktus,  atmestus ir laimė-
jusius pasiūlymus, atmetimo 
priežastis  ir sudarytas sutar-
tis. 

Ši informacija laisvai prieina-
ma visuomenei adresu 
www.cvpp.lt. 

2009 m. Centriniame viešųjų pirkimų portale pradėta skelbti informacija apie 
viešųjų pirkimų procedūrų eigą 

2009 m. CVPP perkančiosios 
organizacijos pradėjo skelbti 
planuojamų vykdyti einamai-
siais biudžetiniais metais vie-
šųjų pirkimų planus. Kasmet 
perkančiosios organizacijos 
iki kovo 15 d. turi paskelbti 
informaciją apie tais metais 
planuojamus vykdyti viešuo-
sius pirkimus. 

Nuo 2009 m. CVPP skelbiama planuojamų pirkimų suvestinės 
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Viešųjų pirkimų efektyvumo rodiklis  
Siektina 

tendencija 
2008 2009 Palyginimas proc. 

Pirkimų, kuriuose dalyvauja tik vienas tiekėjas, skaičius mažėjimas 3.913,0 2.749,0 -29,7% 

Vidutinis dalyvių, tenkančių vienam pirkimui,  skaičius didėjimas 3,7 4,1 11,5% 

Tiekėjų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, skai-
čius 

didėjimas 6.302,0 7.230,0 14,7% 

Vidutinis pateiktų pasiūlymų skaičius didėjimas 2,1 2,5 19,0% 

Vidutinis atmestų pasiūlymų skaičius mažėjimas 1,4 1,9 35,7% 

Siektinos viešųjų pirkimų tendencijos 

2009 m. pagal 4 iš 5 rodiklių stebimas viešųjų pirkimų efektyvumo didėjimas. 
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Neskelbiami pirkimai pagal viešųjų pirkimų vertę (nuo 
bendros viešųjų pirkimų vertės) 

Tarptautiniai neskelbiami pirkimai pagal pirkimų skaičių 

Supaprastinti neskelbiami pirkimai pagal pirkimų skaičių 

2009 m. neskelbiamų pirkimų pagal viešųjų 
pirkimų vertę (nuo bendros viešųjų pirkimų 
vertės) sudarė 10 proc. (nuo 2008 m. sumažėjo 7 
proc.). Vertinant pagal pirkimų skaičių, tarp-
tautinių neskelbiamų pirkimų sumažėjo keliais 
procentais (2009 m. buvo 30,85 proc., o 2008 m.
—37,41 proc.).  

17,25 proc. išaugo supaprastintų neskelbiamų 
pirkimų kiekis (pagal pirkimų skaičių). Tai lėmė 
liberalesni teisės aktų reikalavimai, kuomet per-
kančiosios organizacijos pačios savo supapras-
tintų viešųjų pirkimų taisyklėse nusistato pirkimo 
būdus bei aprašo pirkimo procedūras.  
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Viešųjų pirkimų tarnyba, Kareivių g. 1, Vilnius, El. p. info@vpt.lt  
Vilnius 2010  

Pagrindinės 2010 metų veiklos kryptys 
 

 Tobulinti kontrolės sistemą, apimančią visą pirkimo procesą ir sutarties vykdymą. Tik sistemi-
nis kontrolės mechanizmas gali užtikrinti efektyvų jos veikimą, ir šioje sistemoje svarbiausią 
vaidmenį vaidina Viešųjų pirkimų tarnyba. Pirmieji žingsniai jau žengti - pradėta dirbti rizikos 
valdymo pagrindu renkant informaciją, stebint, nustatant ir kontroliuojant rizikingiausius pir-
kimus.  

 
 Toliau dirbti formuojant ir tobulinant rizikos vertinimo sistemą, kuri padėtų tinkamai reaguoti 

į situacijos viešųjų pirkimų rinkoje pokyčius, o sprendimai dėl kontrolės objektų parinkimo, 
būtų visiškai nepriklausomi nuo žmogiškojo faktoriaus, t. y. nepriklausomi nuo vadovų ar spe-
cialistų, kurie vertina gautą informaciją. Objektyviais požymiais nustatyti, kodėl pasirinkta 
įvertinti būtent šį viešąjį pirkimą, kodėl šią perkančiąją organizaciją reikia patikrinti. Aiškiai ir 
objektyviai paaiškinti sprendimą, kuomet pirkimas yra nevertinamas ar netikrinamas.  

 

 Toliau dirbti pertvarkant Viešųjų pirkimų tarnybos mokymo ir konsultavimo veiklą, orientuo-
jantis į sistemingą ir išankstinę pagalbą perkančiosioms organizacijoms tinkamai pasirengti ir 
vykdyti pirkimus, kurie užtikrintų efektyvumą, lėšų taupymą ir skaidrumą. Teikti konsultacijas 
tiekėjams bei organizuoti jiems seminarus apie dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, ypatingą  
dėmesį skiriant smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Rengti ir skelbti instrukcijas, ir varto-
tojų vadovus elektroninių pirkimų klausimais.  

 

 Trečioji veiklos kryptis – viešųjų pirkimų procesų efektyvumo didinimas, skatinant elektroni-
nių aukcionų taikymą bei padedant centralizuoti pirkimus. Taip pat Viešųjų pirkimų tarnybai 
iškeltas uždavinys sukurti kainų palyginimo sistemą, leisiančią įvertinti atskirų institucijų ir 
valstybinio sektoriaus įsigijimus. 

 

 Vykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą naują funkciją - nustačius Viešųjų pirkimų įstaty-
mo ir kitų su juo susijusių teisės aktų pažeidimus, ginti viešąjį interesą, kreipiantis į teismą dėl 
pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo. 


