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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 

3.2.3. Netinkamai valdomi interesų 

konfliktai – neužtikrinama viešųjų 

ir privačių interesų derinimo 

kontrolė. Ne visais atvejais, 

pirkimų procedūrose dalyvaujantys 

subjektai tai deklaruoja Lietuvos 

respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo 

numatyta tvarka, todėl kyla rizika, 

kad priimant sprendimus, 

pirmenybė nebus teikiama 

viešiesiems interesams, taip pat, 

jog nebus užkirstas kelias interesų 

konfliktams ir galimam korupcijos 

apraiškų plitimui; konfidencialumo 

pasižadėjimai ir nešališkumo 

deklaracijos pasirašomos jau 

vykdant pirkimo procedūras 

nesilaikant Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatyme numatytų 

nuostatų (motyvai nurodyti 2.4.2. 

skirsnyje). 

4.2. Pasiūlymai, atsižvelgiant į 

kitas antikorupcines pastabas: 

4.2.4. Užtikrinti Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų ir 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

įstatymų, bei institucinio lygmens 

teisės aktų nuostatų, susijusių su 

interesų konfliktų valdymu, 

įgyvendinimą, sukuriant 

veiksmingą viešų ir privačių 

interesų derinimo įstaigoje 

mechanizmą, paremtą darbuotojų, 

dalyvaujančių viešųjų pirkimų 

procedūrose kontrole. 

1. Vadovaujantis Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos 

viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklių, patvirtintų Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos 

direktoriaus 2022-01-12 įsakymu 

Nr.V-9,  4.8 papunkčiu, paskirtas 

administravimo Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje 

atsakingas asmuo, turintis teisę 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje tvarkyti 

duomenis apie perkančiąją 

organizaciją ir jos darbuotojus 

(viešųjų pirkimų komisijos narius, 

pirkimų organizatorius, ekspertus 

ir kt.) ir užtikrins viešųjų pirkimų 

komisijos narių, dalyvaujančių 

pirkimų procedūrose, privačių 

interesų deklaravimą Lietuvos 

respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybės 

 



tarnyboje įstatymo ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka bei privačių 

interesų deklaracijų pateikimą 

PINREG sistemoje. 

3. Kitos pastabos 

 4.3. Kiti pasiūlymai: 

4.3.1. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazijai rekomenduotina: 

  

 4.3.1.1. Atnaujinti įstaigų 

tinklapiuose skelbiamą aktualią 

informaciją, susijusią su viešųjų 

pirkimų vykdymu, taip didinant 

skaidrumą ir visuomenės 

pasitikėjimą viešųjų pirkimų 

sritimi.  

Atnaujinta Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos 

svetainė – viešųjų pirkimų skiltis: 

1. Paskelbti viešųjų pirkimų planai 

iki 2022 m. 

2. Atnaujintos Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos 

viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklės, patvirtintos direktoriaus 

2022-01-12 įsakymu Nr.V-9 

 

 4.3.1.2. Pagal galimybes, ugdyti 

personalo, susijusio su viešųjų 

pirkimų vykdymu įstaigoje, 

kompetencijų šioje srityje. 

Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazijos viešųjų pirkimų 

komisijos nariai dalyvavo šiuose 

nuotoliniuose mokymuose: 

1. 2022-01-19 „Viešųjų pirkimų 

įstatymų pakeitimai. Ką svarbu 

žinoti apie žodinių sutarčių 

viešinimą?“. 

2. 2022-02-15 „Mažos vertės 

viešųjų pirkimų vykdymo 

ypatumai ir naujovės 2022 m.“ 

 

 4.3.2. Įstaigoms, kurių veiklos 

srityje buvo atlikta KRA siūlytume 

vykdyti informacijos, teikiamos 

Viešųjų pirkimų tarnybai pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazijos viešųjų pirkimų 

komisija, organizatoriai, 

iniciatoriai savo veikloje 

vadovaujasi Viešųjų pirkimų 

 



pirkimų įstatymo nuostatas, 

peržiūrą ar taikyti kitą rekontrolės 

mechanizmą, kad teikiami 

duomenys būtų tikslūs atitiktų 

faktinę informaciją. 

įstatymu, Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos 

viešųjų pirkimų komisijos darbo 

reglamentu, viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklėmis; 

Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr.IS-97 ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais 

viešuosius pirkimus. 
 

 

_______________________ 


