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PAGRINDINIAI FAKTAI
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos tobulintinos
•
•

3 įstaigoms pastabų neturėjome
3 vertintų įstaigų tvarkos tobulintinos, iš jų 1 įstaiga nepateikė pirkimų, su numatomomis
vertėmis, plano

Nepakankamas dėmesys viešųjų ir privačių interesų derinimui
•
•

2 įstaigos pateikė vidaus dokumentus, įpareigojančius atsakingus asmenis deklaruoti privačius
interesus
1 įstaigoje nustatytos prielaidos galimam interesų konfliktui

Viešųjų pirkimų vykdymas kai kuriais atvejais galimai neužtikrino konkurencijos
•
•

1 įstaiga nurodė pernelyg detalius pirkimo prekių reikalavimus bei nepasinaudojo Viešųjų
pirkimų įstatyme numatyta galimybe skaidyti pirkimą į dalis
1 įstaiga pirkdama prekes ar paslaugas rinkosi apklausti vieną tiekėją

Nustatyta viešųjų pirkimų sutarčių turinio trūkumų
•
•

ne visais atvejais sutartyse nurodoma kainodara ir pradinė sutarties vertė
ne visose sutartyse numatyta nuostata sąskaitas faktūras teikti tik elektroniniu būdu

Viešųjų pirkimų dokumentai viešinami ne visada
•
•

2 įstaigos neviešino viešųjų pirkimų sutarčių ir su jomis susijusios informacijos
nustatyti atvejai kai ši informacija buvo viešinama pavėluotai arba nepilna apimtimi
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ĮŽANGA
Audito svarba
Viešųjų pirkimų tikslas – nusipirkti tai, ko reikia perkančiajai organizacijai racionaliai ir efektyviai
naudojant tam skirtas lėšas, t. y. įsigyti numatytoms ir atliekamoms funkcijoms būtinas prekes,
paslaugas ar darbus už įprastinę kainą, kurią mokėtų bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo.
Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų
laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo
principų. Viešieji pirkimai yra veiksminga priemonė efektyviai ir strategiškai panaudoti lėšas, todėl
geresnis jų valdymas galėtų padėti sutaupyti tam skirtas lėšas.
Audito tikslas ir apimtis
Audito atlikimo pagrindas – Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus pavedimas1.
Audito tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2019–2020 metų viešųjų pirkimų
vykdymo atitiktį teisės aktams.
Audito subjektas – Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigos2 (toliau – Įstaigos).
Pagrindiniai audito klausimai:
– ar pakankamai reglamentuotas viešųjų pirkimų planavimas ir organizavimas, ar nustatytos
tvarkos, procedūros ir jų vykdymo terminai atitinka teisės aktų reikalavimus;
– ar laikomasi nustatytų procedūrų vykdant prekių, paslaugų ir darbų pirkimą;
– ar tinkamai sudarytos ir įvykdytos sudarytų sutarčių sąlygos.
Vertintas laikotarpis – 2019–2020 metai.
Auditą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Aušra
Kvedaravičienė ir patarėja Danguolė Pupinienė.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinių
aukščiausiųjų audito institucijų standartus.
Audito metu vertinome su viešųjų pirkimų reglamentavimu ir vykdymu susijusių duomenų atitikimą
teisės aktams:
– audituojamo subjekto sukurtą vidaus kontrolės sistemą viešųjų pirkimų srityje (direktoriaus
įsakymais patvirtintas tvarkas, taisykles);
– viešųjų pirkimų dokumentus (prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, viešųjų pirkimų
paraiškas, pasiūlymus, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentus, tiekėjų apklausos pažymas,
viešųjų pirkimų ataskaitas bei kitus su pirkimų atlikimu susijusius dokumentus);
– sudarytas sutartis.
Audito apimtis ir metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“.
Audito atlikimo metu daryta prielaida, kad visi auditui pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir
galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. Ataskaitoje pateikiame tik audito metu nustatytus dalykus.
Audito metu nustatyti dalykai gali turėti įtakos, rengiant Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio audito ataskaitą ir išvadą.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. sausio 8 d. pavedimas Nr. PA-6 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
kultūros įstaigų 2019–2020 metų viešųjų pirkimų vykdymo įvertinimo“.
2
Šiaulių dailės galerija, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Šiaulių miesto kultūros centras
„Laiptų galerija“, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių turizmo informacijos centras.
1
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AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
1. Viešųjų pirkimų organizavimo vykdymas ir kontrolė
Audito metu analizavome Įstaigų pateiktas, vadovų patvirtintas pirkimų organizavimo tvarkas, ar jos
suderintos su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo3 (toliau – Įstatymas) nuostatomis,
vertinome ar Įstaigos faktiškai vadovaujasi pasitvirtintomis nuostatomis. Didžioji tikrintų įstaigų
vykdomų pirkimų dalis – tai mažos vertės pirkimai, todėl šiai sričiai skyrėme ypatingą dėmesį.
1.1. Kai kurių įstaigų pirkimų organizavimo reglamentavimas tobulintinas
Iki 2017 m. birželio 30 d. perkančiosios organizacijos privalėjo turėti patvirtintas supaprastintų viešųjų
pirkimų taisykles, vėliau Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas vienodas ir privalomas aprašas
visoms perkančiosios organizacijoms, vykdančioms mažos vertės viešuosius pirkimus. Mažos vertės
viešuoju pirkimu (toliau – mažos vertės pirkimas) laikomas supaprastintas pirkimas, kai prekių ar
paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai
eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur
(šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio)4. Perkančioji
organizacija privalo pasitvirtinti vidinę viešųjų pirkimų organizavimo tvarką5: nuspręsti, kokius
vidinius pirkimų dokumentus naudoja, kas vizuoja, pildo ir pasirašo paraiškas, su kuo jas derina, kokie
darbuotojai kokius pirkimus atlieka, ir t.t. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – MVPTA)
reglamentuoja pirkimų vykdymo (o ne jų vykdymo organizavimo) tvarką. Kai numatoma pirkimo vertė
viršija mažos vertės viešojo pirkimo vertę, pirkimas atliekamas vadovaujantis jį reglamentuojančiomis
Įstatymo nuostatomis.
Vertinome, ar Įstaigų vadovų patvirtintose pirkimų organizavimo tvarkose aprašyti visi mažos vertės
pirkimų etapai, ar paskirti darbuotojai, atsakingi už pirkimų planavimą, inicijavimą, organizavimą,
vykdymą ir kontrolę, ar Įstaigos yra nusistačiusios aiškius kriterijus dėl mažos vertės pirkimo būdų
pasirinkimo, dėl vidaus ir pirkimo dokumentų pildymo.
Viešųjų pirkimų etapus, juose dalyvaujančius asmenis, jų funkcijas ir atsakomybę, rengiamus vidaus
ir pirkimo dokumentus bei jų formas, pirkimo būdų pasirinkimo kriterijus, kontrolės procedūras savo
tvarkose išsamiai aprašė ir detalizavo Kultūros centras6, Dailės galerija7 ir Turizmo informacijos
centras8, visi tvarkose aprašyti, pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys paskirti vadovų
įsakymais. Kitose įstaigose nustatėme trūkumų ir netikslumų.
Koncertinėje įstaigoje „Saulė“ patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės
įstaigos „Saulė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo ir
atskaitomybės tvarkos aprašas9. Šis aprašas pakeitė iki tol galiojusias Supaprastintų viešųjų pirkimų

LR viešųjų pirkimų įstatymas 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 (2017 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su
vėlesniais pakeitimais).
4
Ten pat, 3, 4 str. 3 d.
5
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. 1S-97, 15 p.
6
Kultūros centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka, patvirtinta Šiaulių kultūros centro direktoriaus 2020 m. kovo
13 d. įsakymu Nr. VĮ-24-(1.1.).
7
Dailės galerijos mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių dailės galerijos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-29.
8
Šiaulių turizmo informacijos centro direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. I-20-027/1 „Dėl Šiaulių turizmo
informacijos centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos tvirtinimo ir viešojo pirkimo komisijos sudarymo“.
9
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. VĮ-12-(1.1.) „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3
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taisykles10. Pirkimo paraiškų pildymui įstaiga pasirinkusi11 500 Eur ribą, tačiau užtikrinant pirkimų
skaidrumą siūlytume nustatyti kriterijus, kada vykdant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, galima
kreiptis į vieną tiekėją. Įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės tvarkos apraše12 yra perteklinių nuostatų, pvz.: neaišku kaip įstaigos
rengiamus pirkimo planus galėtų įtakoti nurodytas 2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos finansų
ministro įsakymas Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ ar 2003 m. liepos 3 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl LR valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, ir kaip sudarant įstaigos pirkimų planą galima
atsižvelgti „į konkurso laimėtojo pasiūlyme pateiktus duomenis“.
Koncertinė įstaiga „Saulė“ savo Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės aprašo13 II skyriuje yra apsirašiusi viešųjų pirkimų planavimą, verčių
skaičiavimą, pasitvirtinusi prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano formą bei nusistačiusi, kad į planą
„įtraukiami visi pirkimų iniciatorių pateikti pirkimai“. Viešųjų pirkimų planų koordinavimas, pirkimo
verčių skaičiavimas numatytas ir referentės pareigybės aprašyme 14. Tačiau Įstaiga pirkimų planų su
numatomomis vertėmis nei už 2019 metus, nei už 2020 metus nepateikė. Įstaigos vadovas taip pat
galėtų paskirti darbuotoją (darbuotojus) atliekantį pirkimo iniciatoriaus, kaip jis nurodytas Įstatymo 2
str. 40 d., funkcijas bei atsakingą už CVP IS administravimą.
Kultūros centro „Laiptų galerija“ viešųjų pirkimų taisyklėse15 yra perkelta daug Įstatymo bendrųjų
nuostatų, kurios įstaigai pagal jos vykdomų mažos vertės pirkimų pobūdį yra neaktualios, pirkimų
tvarka pernelyg sudėtinga ir neatitinkanti įstaigos poreikių. Šiose taisyklėse yra identiškų punktų,
kuriuose perrašytos Įstatymo nuostatos (14 ir 15 p. – dėl siekio racionaliai naudoti lėšas ir t.t.) Įstaiga
neteisingai įvardinusi mažos vertės pirkimo atlikimo būdus16: apklausa raštu ir apklausa žodžiu. Pagal
MVPTA, vykdant tokius pirkimus galimi du būdai: neskelbiama ir skelbiama apklausa, pastaroji visada
atliekama raštu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis kaip
nurodyta MVPTA 21.1.1 p. Pagrindiniai viešųjų pirkimų vykdymo etapai ir atsakingi asmenys bei jų
funkcijos taisyklėse aprašyti. Įstaigos direktoriaus įsakymu17 nurodyta, kad mažos vertės pirkimų
paraiškos ir viešojo pirkimo pažymos pildomos kai pirkimo vertė viršija 3 000 Eur. Atsižvelgiant į
2019 ir 2020 metais vykdytų pirkimų vertę, kiekvienais metais buvo po vieną atvejį, kai pildyta
paraiška ir pažyma. Vadovaujantis MVPTA nuostatomis, įstaiga tokią teisę turi, tačiau Viešųjų pirkimų
tarnyba rekomenduoja, kad „perkančioji organizacija vidaus tvarkoje gali nusistatyti, kad tam tikrais
atvejais (pavyzdžiui, kai vykdomas mažos vertės pirkimas ir numatomos žodžiu sudaryti sutarties
vertė neviršija 100 eurų) pirkimo paraiška nepildoma. Rekomenduojama tokią išimtį nusimatyti tik
labai mažos vertės pirkimams, pavyzdžiui iki 100 ar 500 eurų“ 18. Nesant pirkimo pagrindimo ir
vykdymo dokumentų, nėra galimybės įsitikinti, ar pirkimai įvykdyti atlikus vidaus kontrolės
procedūras.

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2014 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr.VĮ-7-(1.1.) „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.
11
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VĮ-34-(1.1) „Dėl viešųjų
pirkimų paraiškų pildymo“.
12
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr.VĮ-12-(1.1.) „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 p., 12 p.
13
Ten pat, 12.
14
Referentės pareigybės aprašymas, patvirtintas Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2018 m. gegužės 11 d.
įsakymu Nr. VĮ-Nr.12-(1.1).
15
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2018
m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 33-1.
16
Ten pat, 15, 23 p.
17
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 33-2 „Dėl mažos vertės
pirkimų paraiškos ir pažymos pildymo“.
18
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360000865679-Ar-privaloma-pildyti-tiek%C4%97j%C5%B3-apklausospa%C5%BEym%C4%85-ir-pirkimo-parai%C5%A1k%C4%85-jeigu-pirkimai-atliekami-iki-3000-Eur-be-PVM10
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Kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus įsakymu19 patvirtintas asmenų, turinčių teisę atlikti
mažos vertės pirkimus, pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas, tačiau nėra nurodyta kokias
konkrečias funkcijas (pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ar kt., įskaitant CVP IS administravimą)
atlieka įvardinti darbuotojai.
Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, vykdant mažos vertės pirkimus, nuo 2020 metų
vadovaujamasi nauju Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu20, pakeitusiu iki tol
galiojusį21. Įstaiga apsirašiusi vykdomas pirkimų procedūras, juose dalyvaujančių asmenų funkcijas ir
atsakomybę, pasitvirtinusi dokumentų, naudojamų vykdant mažos vertės pirkimus, formas, tačiau nėra
nusimačiusi aiškių kriterijų dėl apklausiamų prekių ar paslaugų tiekėjų kiekio, vykdant pirkimą
neskelbiamos apklausos būdu.
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka pirkimus vykdo pagal atskiras sritis: ūkinė veikla,
projektinė veikla ir bibliotekinių dokumentų (knygų, laikraščių ir žurnalų prenumeratos) įsigijimas.
Pagal šias sritis ir buvo pateikti pildomi vidaus dokumentai bei jų registrai. Įstaigai reikėtų įsivertinti,
ar tikslinga pildyti pirkimo paraišką-užduotį ir tiekėjų apklausos pažymą labai mažos vertės pirkimams
(pvz., perkamas trintukas už 0,27 Eur)22. Tokiais atvejais reikėtų vadovautis protingumo kriterijais ir
palyginti gaunamos naudos ir pirkimo procedūrų įforminimui skiriamo laiko bei žmogiškųjų išteklių
santykį.
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu23 trys darbuotojai įpareigoti
„kiekvieną atliktą pirkimą užregistruoti mažos vertės pirkimų žurnale“, tačiau funkcijos, susijusios su
CVP IS administravimu ir viešųjų pirkimų dokumentų viešinimu, nėra aprašytos įstaigos tvarkos
apraše24 ir priskirtos nei vienam iš darbuotojų.
Turizmo informacijos centras nepateikė savo pirkimų organizavimo tvarkoje nurodytų viešųjų pirkimų
paraiškų registracijos žurnalo (8 tvarkos priedas) už 2019 metus. Tačiau 2019 metų pabaigoje
pasikeitus viešųjų pirkimų procesą organizuojančiam darbuotojui, pastebėta pažanga organizuojant ir
vykdant pirkimus: įstaiga pateikė visus 2020 metų pirkimų tvarkoje nurodytus vidaus dokumentus ir
jų registrus.
Įstaigos, skirdamos pirkimų procese dalyvaujančius asmenis, galėtų vadovautis Viešųjų pirkimų
tarnybos parengtų Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės gairių25 1 priedu.
1.2. Prielaidos galimiems interesų konfliktams pirkimų procese
Pagal Įstatymo 21 str. 1 d. nuostatas interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai perkančiosios
organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo iniciatoriai, pirkimų
komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos
rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį
suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu. Perkančioji
organizacija, siekdama užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, turi reikalauti, kad
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 99 „Dėl asmenų,
turinčių teisę atlikti mažos vertės pirkimus, pasirašyti apskaitos dokumentus“.
20
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų
administratoriaus, iniciatorių bei organizatorių paskyrimo“.
21
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų
administratoriaus, iniciatorių bei organizatorių paskyrimo“.
22
Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos 2020 m. projektinės veiklos pirkimo-užduočių, tiekėjų apklausos pažymų
registras; 2020 m. lapkričio 26 d. pirkimo-užduotis ir tiekėjų apklausos pažyma Nr.176-1.
23
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų
administratoriaus, iniciatorių bei organizatorių paskyrimo“, 3 p.
24
Ten pat, 23.
25
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrole_gaires.pdf
19
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visi asmenys pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai
pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės
etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją26. Perkančiosios organizacijos vadovams,
pirkimų komisijų nariams, kitiems, vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims,
pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, pirkimo iniciatoriams (nuo 2020 m. sausio 1 d.) taip
pat privaloma pateikti viešųjų ir privačių interesų deklaraciją27.
Susipažinome su Įstaigose dalyvaujančių viešojo pirkimo procese asmenų, konfidencialumo
pasižadėjimais, nešališkumo ir pateiktomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto
svetainėje privačių interesų deklaracijomis.
Prievolę pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą
nešališkumo deklaraciją28 Įstaigos yra nusimačiusios savo viešųjų pirkimų organizavimo tvarkose ar
taisyklėse. Šiuos dokumentus yra pateikę visų Įstaigų mažos vertės pirkimų procedūrose dalyvaujantys
asmenys. Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės gairėse
įstaigoms rekomenduojama turėti nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registrą.
Nuo 2021 metų pradžios privačių interesų deklaracijos pildomos ir teikiamos tik per Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos privačių interesų registrą 29. Asmenims, kurie pagal Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo30 nuostatas jau ir anksčiau privalėjo teikti privačių interesų deklaracijas ir
buvo jas pateikę per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
elektroninio deklaravimo sistemą, iki 2021 m. birželio 1 d. reikia pateikti naujas deklaracijas.
Audito metu viešųjų ir privačių interesų deklaracijos buvo atnaujinamos atsižvelgiant į pasikeitusius
aukščiau nurodytus reikalavimus. Peržiūrėjus visų įstaigų viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių
asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas, nustatyta, kad Šiaulių miesto koncertinės
įstaigos „Saulė“ vadovo privačių interesų deklaracija nebuvo nepateikta, Šiaulių kultūros centro
vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už vienos sutarties vykdymą ir priežiūrą, audito metu, pateikus
pastebėjimą, privačių interesų deklaraciją – pateikė.
Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“ nustatyti atvejai, kai netinkamai yra derinami viešieji ir
privatūs interesai:
-

-

pirkimų vykdytojas pasirašė 2019 m. kovo 20 d. paslaugų sutartį Nr. 83 (2.5) su artimu, kaip jis
apibūdinamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, asmeniu31
dėl koncertinės programos parengimo ir organizavimo (1 390 Eur);
vienas iš vadovaujančių darbuotojų savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs tiesioginį
ryšį su kitu juridiniu asmeniu (kuriam vadovauja). Tačiau 2020 m. rugsėjo 4 d. su šiuo juridiniu
asmeniu pasirašė paslaugų sutartį Nr. 124 (2.5) dėl garsinimo įrangos nuomos (255,95 Eur).
Kitai sutarties šaliai atstovavo pagal įgaliojimą veikiantis asmuo.

Vadovo pareigas einantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas bei vadovaudamasis Viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo32 nuostatomis, privalo imtis priemonių viešųjų ir privačių interesų
konfliktui savo veikloje išvengti bei nusišalinti priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

LR viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 (2017 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. XIII-327 redakcija
su vėlesniais pakeitimais), 21 str. 2 d.
27
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, 1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-371 (2019 m. birželio 27 d. įstatymo Nr.
XIII-2274 nauja redakcija), 4 str. 3 d. 8 p.
28
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės
formos patvirtinimo“.
29
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų
deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu).
30
Ten pat, 27.
31
Ten pat, 27, 2 str. 1 d.
32
Ten pat, 27, 11 str.
26
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Nors pagal sutarčių vertes tokių pirkimų vykdymą iš vieno tiekėjo neskelbiamos apklausos būdu teisės
aktai leidžia, tačiau etiškas elgesys viešuosiuose pirkimuose labai svarbus, nes padeda mažinti
korupcijos, sukčiavimo ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas bei sustiprina pasitikėjimą viešojo
sektoriaus institucijų veikla. Siekiant išvengti prielaidų Įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo
principų pažeidimui, reikėtų vengti pirkti paslaugas iš susijusių asmenų arba pasirinkti
konkurencingesnį pirkimo būdą.
2. Atrinktų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas
Pagrindiniai pirkimų principai, įtvirtinti Įstatymo 17 str. 1 d., kuriuos turi užtikrinti perkančioji
organizacija, vykdydama pirkimus,- lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo. Todėl tinkamai turi būti parengti kiekvieno vykdomo viešojo pirkimo
dokumentai, apibrėžiami Įstatymo 2 str. 39 d. – perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi
dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie
pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė,
techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas,
viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus
reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai).
2019–2020 metais Savivaldybės kultūros įstaigos daugiausiai vykdė mažos vertės pirkimus.
Supaprastintas pirkimas
Atliekama CVP IS priemonėmis
Gali būti vykdomas visais atvejais.

Pirkimo dokumentuose pateikiama
visą informacija apie pirkimo sąlygas
ir procedūras.
Pirkimo dokumentuose turi būti:
- prekių, paslaugų ar darbų
pavadinimas, kiekis (apimtis), su
prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis,
prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar
darbų atlikimo terminai;
- techninė specifikacija;
- siūlomos pirkimo sutarties sąlygos
ir (arba) pirkimo sutarties projektas;
- pasiūlymų rengimo reikalavimai;
- tiekėjų pašalinimo pagrindai,
kvalifikacijos reikalavimai ir (arba)
reikalaujami kokybės vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartai ir kt.

Mažos vertės pirkimas
Skelbiama apklausa
Neskelbiama apklausa
Atliekama žodžiu arba raštu,
Atliekama CVP IS priemonėmis.
apklausiant pasirinktą skaičių
tiekėjų.
Jei numatoma pirkimo
Gali būti vykdomas visais atvejais.
sutarties vertė yra mažesnė
kaip 10 000 Eur (be PVM)
bei kitais teisės aktų
numatytais atvejais.
Parengiami pirkimo dokumentai.
Pirkimo dokumentai gali būti
nerengiami,
Pirkimo dokumentuose turi būti:
o jei nusprendžiama juos
- prekių, paslaugų ar darbų
rengti, jų reikalavimai
pavadinimas, kiekis (apimtis), su
nustatomi perkančiosios
prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis,
organizacijos nuožiūra.
prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar
Kreipiamasi į tiekėją (-us)
darbų atlikimo terminai;
žodžiu ar raštu.
- techninė specifikacija;
- siūlomos pirkimo sutarties sąlygos
ir (arba) pirkimo sutarties projektas;
- pasiūlymų rengimo reikalavimai;
- jei taikoma – tiekėjų pašalinimo
pagrindai, kvalifikacijos
reikalavimai ir (arba) reikalaujami
kokybės vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartai ir kt.

Atsitiktinės atrankos būdu vertinome Įstaigų įvykdytų 36 viešųjų pirkimų dokumentus, kurių vertė
661,6 tūkst. Eur. Pagal audito metu surinktus duomenis, matyti, kad dvi įstaigos vykdė pirkimus, kurie
viršijo mažos vertės pirkimų vertę. Tokie pirkimai nėra susiję su įprasta įstaigų veikla. Didesnės vertės
pirkimai vykdyti, įgyvendinant projektus (Šiaulių kultūros centro aktualizavimas, Tarptautinis kultūros
turizmo kelias – Baltų kelias). Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“
infrastruktūros modernizavimo ir išplėtimo, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams projektą, 2020
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metais buvo atliekami pastato rekonstravimo ir priestato statybos darbai, kurių pirkimą pagal įgaliojimą
vykdė Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
Šiaulių kultūros
centras

Šiaulių dailės
galerija

Šiaulių miesto
Šiaulių miesto
Šiaulių miesto
savivaldybės
koncertinė įstaiga kultūros centras
„Saulė“
„Laiptų galerija“* viešoji biblioteka

Mažos vertės pirkimai

Šiaulių turizmo
informacijos
centras

Supaprastinti pirkimai

Audito metu analizavome pirkimus (2 priedas „Audituotos sutartys“), vertinome ar Įstaigos juos vykdė
vadovaujantis Įstatymo, MVPTA, Įstaigų viešųjų pirkimų tvarkos aprašų reikalavimais dėl pirkimo
būdo pasirinkimo, pirkimo procedūrų atlikimo, sutarčių sudarymo ir paskelbimo, taip pat vertinome
pasirašytų sutarčių vykdymą.
2.1. Kai kurie viešųjų pirkimų dokumentai turi trūkumų
Atsižvelgiant į Įstatymo 35 str. 4 d. ir MVPTA 21.3. p. reikalavimus perkančiosios organizacijos visais
atvejais, išskyrus pirkimus vykdomus neskelbiamos apklausos būdu, įpareigotos viešojo pirkimo
dokumentus rengti taip, kad jie būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti
pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Vienam iš pirkimo dokumentų – techninei
specifikacijai – Įstatymo 37 str. numatytos sąlygos, kad joje gali būti pateikiamos perkamų prekių,
paslaugų ar darbų ypatybės, tačiau jos turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų
prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams; ji turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų ir
kt.
Patikrinus atsirinktų pirkimų organizavimams reikalingų dokumentų pildymą, nustatėme, kad daugeliu
atvejų pirkimo procedūros įformintos patvirtintais dokumentais – pirkimo paraiškomis, tiekėjų
apklausos pažymomis, komisijų protokolais; procedūriniuose dokumentuose pateikta pagrindinė
informacija, pagrįstas (kai neperkama iš Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninio katalogo)
pirkimo pasirinkimas, išskyrus atvejus, kai galimai nebuvo užtikrintas tiekėjų konkurencingumas bei
racionalus lėšų panaudojimas.
Kultūros centras vykdydamas viešąjį pirkimą dėl Biuro ir specialiosios paskirties baldų įsigijimo,
supaprastinto atviro konkurso paraiškos priede – techninėje specifikacijoje nurodė įsigyjamų gaminių
pavadinimus, matmenis, medžiagas ir konstrukcijas, vienetų skaičių. Aprašant pageidaujamus įsigyti
baldus buvo numatyti tokie reikalavimai gaminiams kaip pvz.: darbo stalo <...stalviršis prie metalinio
rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu.
Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus
nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė...>,
<...centrinėje stalo dalyje turi būti numatyta atraminė koja stalo stabilumui užtikrinti bei išlinkio
galimybei eliminuoti. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų
matmuo – 40x40x2 mm...>, sėdimoji kėdės dalis, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu
sustiprintos juodo plastiko bazės su 65 mm skersmens ratukais... ir t.t. Taip pat numatytos tokios
tvirtinimo smulkmenos kaip pvz.:...tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, turi būti
stabili ir nevibruoti..., pagalvėlė yra aptraukta gobelenu ir tvirtinama „Velchro“ juosta..., kėdei turi
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būti pritaikyti dvejomis kryptimis reguliuojami į aukštį porankiai, kurie tvirtinami po sėdimąja kėdės
dalimi..., prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonas ir t.t., tačiau buitinės technikos tvirtinimo ir
įmontavimo reikalavimai nenumatyti.
Toks, pernelyg detalus gaminių konstrukcijos nurodymas atima galimybę pirkimo procedūrose
dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams, galimai nepagrįstai riboja jų konkurenciją. Pagal
rekomendacijas33 įstaiga, siekdama užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei racionalų lėšų naudojimą,
techninėje specifikacijoje turėtų nustatyti tik pačius būtiniausius (minimalius) reikalavimus baldams,
o kitas savybes vertinti ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainos ir (ar) sąnaudų
ir kokybės santykį. Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad, siekdamos nepažeisti iš Įstatymo
išplaukiančių imperatyvų, be kita ko, skaidrumo principo, perkančiosios organizacijos, laikydamosi
Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų
neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų
galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija34. Perkančiajai
organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau,
nustatydama kriterijus, apibūdinančius perkamas prekes, ji Įstatymo 37 str. 3 d. yra įpareigojama
užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų bei nepažeisti Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintų
principų.
Be to, peržiūrėjus numatomų įsigyti gaminių sąrašą, matyti, kad be biuro ir specialiosios paskirties
baldų (darbo, pasitarimų stalų; kanceliarinių, rūbų spintų ir jų priedų; darbo, konferencinių kėdžių;
virtuvėlės baldų ir kt.) nurodytos ir buitinės technikos prekės (montuojama indų plovyklė, du
montuojami šaldytuvai, mikrobangų krosnelė, skalbimo mašina, džiovyklė). Įstatymo 28 str. nuostatos
numato galimybę, kad pirkimai gali būti atliekami skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai
numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas
skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. Priimtas
Įstaigos sprendimas „visą riziką susijusią su buitinės technikos integravimu į baldus perkelti Tiekėjo
atsakomybei taip išvengiant integravimo problemų: tvirtinimo elementų pasirinkimo ir pan.
nežinomųjų“, galimai neužtikrino tiekėjų konkurencijos bei racionalesnio lėšų panaudojimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad perskirstant 2019 metų asignavimus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu35, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priemonei „Šiaulių kultūros centro
aktualizavimas“ (02 02 01 02) buvo sumažinti asignavimai 1 000,0 tūkst. Eur ir šia suma padidinti
asignavimai Kultūros centrui, kuris vykdė minėtos priemonės projekto tolesnį įgyvendinimą36.
Pastebėtina, kad šių lėšų perkėlimas buvo atliktas, atsižvelgiant į Kultūros centro rašte37 pateiktą
prašymą, kuriame nurodoma, kad „... atsižvelgdami į konkrečius įstaigos įveiklinimo poreikius galime
parengti būtinos įrangos technines specifikacijas. Esame kompetentingi administruoti šias lėšas ir
vykdyti viešuosius pirkimus“. Tačiau atliekant auditą, peržiūrėjus Įstaigos pateiktas sutartis ir
Tiekėjams mokėtinų sumų sąskaitos apyvartos žiniaraščius, matyti, kad Įstaiga yra sudariusi dvi
sutartis – viešųjų pirkimų konsultacinių ir viešųjų pirkimų teisinių konsultacinių paslaugų – su UAB
„Pokyčių valdymas“38 (bendra vertė 6,6 tūkst. Eur) bei vieną teisinių paslaugų įsigijimo sutartį su
Advokatų profesine bendrija ,,Constat"39 (vertė 3,6 tūkst. Eur). Įstaiga 2019–2020 metais pagal sutartis
už konsultacines paslaugas sumokėjo 6,7 tūkst. Eur. Taip pat įstaigoje dirba Šiaulių miesto

33

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360017138979-Klaidos-susijusios-su-technine-specifikacija
LAT 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011; 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. e3K-3-241-690/2017.
35
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-91 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
36
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 2019 m. balandžio 11 d. raštas Nr. GF-1187.
37
Šiaulių kultūros centro 2019 m. sausio 7 d. raštas Nr. 2-(3.1.).
38
Viešojo pirkimo-pardavimo 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartis Nr. 11-VS-(2.10.)/PTS-31; 2020 m. birželio 1 d. sutartis Nr.
25-VS(2.10)/PTS-20.
39
Teisinių paslaugų 2020 m. kovo 25 d. sutartis Nr. 200325-1/19-VS-(2.10.).
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savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus valstybės tarnautoja, kurios pareigybės
funkcijos susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu.
Atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl viešųjų pirkimų vykdymo bei panaudotas įstaigos lėšas, skirtas
apmokėti už viešųjų pirkimų konsultacines ir viešųjų pirkimų teisines konsultacines paslaugas, darytina
išvada, kad įstaiga, prašydama administruoti lėšas, skirtas priemonei „Šiaulių kultūros centro
aktualizavimas“, neįvertino savo kompetencijos vykdyti šiuos pirkimus.
Koncertinės įstaigos „Saulė“ pirkimo iniciatorius 2020 m. birželio 10 d. pirkimo paraiškoje Nr.202006-10/1 dėl renginio techninio aptarnavimo, garsinimo paslaugų kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus
nurodė kainos ir kokybės santykį. Pirkimo paraiškos 9 p. paaiškinimuose nurodė, kad pasirinkus kainos
ir kokybės santykį, turėtų būti pridedama informacija kaip paskirstomi balai tarp kriterijaus
sudedamųjų, tačiau ši informacija nepateikta, o pasirinktas pirkimo būdas – neskelbiama apklausa iš
vieno siūlomo tiekėjo. Be to, toje pačioje paraiškoje nustatyta ir maksimali fiksuota planuojamos
sudaryti sutarties vertė. Tokiu atveju pagal Įstatymo 55 str. 3 d. nuostatas tiekėjai konkuruoja ir
ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik kokybės kriterijų pagrindu. Todėl įstaigai
pasirinkus apklausti vieną tiekėją, nėra galimybės palyginti ir užtikrinti paslaugoms įsigyti skirtų lėšų
panaudojimo racionalumą, kaip numatyta Įstatymo 17 str. 2 d. 1 p.
Koncertinė įstaiga „Saulė“ per 2019–2020 metus pasirašė 4640 sutartis su tuo pačiu tiekėju dėl reklamos
paslaugų. Pagal šias sutartis minėtu laikotarpiu pateiktos 6441 sąskaitos faktūros, iš jų 52 – už įvaizdžio
sukūrimo ir maketavimo paslaugas bei 12 – už kitokio pobūdžio paslaugų (lankstinukų, kvietimų,
padėkų ir kt. gamyba) suteikimą. Tiekėjui 2019 metais sumokėta 8 592,22 Eur, 2020 metais – 9 722,89
Eur42. Daugeliu atvejų dėl nedidelės sutarties sumos (iki 500 Eur) pirkimui nepildyta nei paraiška, nei
tiekėjų apklausos pažyma. Tais atvejais, kai pirkimo paraiška buvo pildyta43 (sutarties suma 835,88
Eur), matyti, kad teikti pasiūlymą kviestas vienas pretendentas. Toks palankumas vienam tiekėjui,
vykdant mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos būdu, nepažeidžia Įstatymo, tačiau neužtikrina
konkurencijos ir neįtikina, kad įstaiga tos rūšies paslaugas perka palankiausiomis rinkoje sąlygomis
bei racionaliai naudoja lėšas. Pagal planuojamos sudaryti sutarties vertę pasirinkusi tinkamą viešojo
pirkimo būdą, įstaiga galėtų sudaryti ilgalaikę sutartį dėl tokių paslaugų teikimo, tai leistų ir efektyviau
naudoti viešiesiems pirkimams skirtus žmogiškuosius resursus.
Koncertinės įstaigos „Saulė“ dėl koncertinės salės rekonstravimo darbo projekto konstrukcinės dalies
ekspertizės atlikimo 2020 m. liepos 10 d. pasirašė sutartį Nr.20-43/Nr.13, kurios bendra vertė – 2 541
Eur. Tačiau įstaiga nepateikė šio pirkimo paraiškos kaip numatyta galiojančioje tvarkoje44 (pirkimo
paraiška pildoma nuo 500 Eur) ir ji nėra užregistruota 2020 metų viešųjų pirkimų paraiškų registracijos
žurnale.
Kaip jau buvo pastebėta ataskaitos 1.1. dalyje, vadovaujantis Kultūros centro „Laiptų galerija“
direktoriaus įsakymu45, mažos vertės pirkimų paraiškos ir viešojo pirkimo pažymos pildomos kai
pirkimo vertė viršija 3 000 Eur. Todėl, nesant rašytinių pirkimų dokumentų, neturėjome galimybės
įvertinti, ar įstaigos viešieji pirkimai visais atvejais vykdyti, užtikrinant lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų laikymąsi.
2.2. Atrinktų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo vertinimas
Įstatymo 2 str. 43 p. apibrėžta, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartis – šio įstatymo nustatyta tvarka
dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ sutarčių registras 2019–2020 m. (2.5).
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2019 metų ir 2020 metų pirkimų žurnalai.
42
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ teikėjų apyvartos žiniaraščiai už 2019–2020 metus.
43
Pirkimo 2020 m. kovo 3 d. paraiška Nr. 2020-03-02/1 dėl reklaminio įvaizdžio ir maketų sukūrimo paslaugų.
44
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos vadovo 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VĮ-34-(1.1.) „Dėl viešųjų pirkimų
paraiškų pildymo“.
45
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 33-2 „Dėl mažos vertės
pirkimų paraiškos ir pažymos pildymo“.
40
41
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sudaroma sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai. Pagal MVPTA 21.4.3. p. nuostatas,
sutartis sudaroma raštu, žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė
kaip 3 000 Eur.
Raštu sudaromoje sutartyje, pagal MVPTA 21.4 p. turi būti nurodyta
1) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jų kiekis (apimtis);
2) kainodaros taisyklės (fiksuotos kainos, fiksuoto įkainio, kintamo įkainio ir kt.);
3) mokėjimo tvarka;
4) sutarties prievolių įvykdymo terminai;
5) sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma ir kita informacija,
nurodyta Įstatymo 87 str.
Pagal Įstatymo 22 str. nuostatas vykdant pirkimo sutartis, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu
būdu (naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis), išskyrus:
• jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos
pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima
• kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.
Reikalavimas teikti E. sąskaitas taikomas ir sutartims, sudarytoms atlikus mažos vertės pirkimus.
Audito metu analizavome raštu sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, vertinome jų turinį, vykdymą,
nuostatų atitiktį teisės aktų reikalavimams, vertinome ar pagal sutarties sumą pasirinktas tinkamas
pirkimo būdas, ar tinkami sutarčių terminai, ar sutarties vykdymo rezultatas tinkamai įformintas ir
pateiktas, ar pagal sutarčių sąlygas vykdyti mokėjimai.
Dailės galerijai, Kultūros centrui ir Turizmo informacijos centrui neturėjome pastabų dėl viešųjų
pirkimų sutarčių sudarymo ir vykdymo. Pasirašytos sutartys atitinka įstatymų reikalavimus ir
įvykdytos pagal jose numatytas nuostatas. Įstaigos visais atvejais, kai pirkimo sutartis viršijo 3 000 Eur
(be PVM) sumą, sudarė rašytines sutartis. Daugeliu atvejų esminės sąlygos sutartyse aprašytos,
sutarčių galiojimo terminai nustatyti tinkamai. Tačiau pasitaikė atvejų kai Įstaigos, vykdydamos
pirkimo sutartis, nesivadovavo Įstatymo 22 str. 3 d. nuostata, kad pagal raštu sudarytas sutartis
sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu46 arba sutartyse nenurodė kainodaros taisyklių kaip
numatyta MVPTA 21.4.6.2 p.
Kultūros centras „Laiptų galerija“ penkiose iš vertintų sutarčių47 nenurodė vienos iš pagrindinių
sutarties sąlygų – kainodaros taisyklių ir sutarties vertės,- numatyta abstrakti frazė „apmokėti pagal
pateiktą sąskaitą faktūrą“. Tokiais atvejais nėra galimybės įstaigai atlikti vidaus kontrolės procedūrų,
siekiant įsitikinti ūkinių operacijų, vykdant šias sutartis, teisėtumu ir užtikrinti racionalų lėšų
panaudojimą bei pirkimų principų laikymąsi.
Kultūros centras „Laiptų galerija“ sudarytoje 2020 m. sausio 6 d. sutartyje Nr.200106 dėl reklamos
paslaugų, yra numatyta, kad „sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2020 m.
gruodžio 31 d. Po to šios sutarties galiojimas pratęsiamas automatiškai...“, tačiau pagal Įstatymo 86 str.
5 d. nuostatas sudaromoje pirkimo sutartyje negali būti nustatomas ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties
įsigaliojimo paslaugų teikimo laikotarpis. Reklamos paslaugų teikimo sutartyje numatyti papildomi
susitarimai dėl reklamos talpinimo vietos/periodiškumo, transliavimo grafiko, reklamos maketo
sukūrimo (kada jis pateiktas paties užsakovo, kada sutarties vykdytojo) ir kt. neturi rašytinio
pagrindimo. Prie pateiktų PVM sąskaitų faktūrų48 nėra darbų atlikimo aktų, pačiose sąskaitose
paslaugos pavadinimas abstraktus – „už reklamą“ ar „už reklamą savaitraštyje“, sutartyje nenurodyta
Viešųjų
pirkimų
tarnybos
išaiškinimas
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010149960-D%C4%97lelektronini%C5%B3-s%C4%85skait%C5%B3-fakt%C5%ABr%C5%B347
Renginio viešinimo paslaugų 2019 m. birželio 25 d. sutartis Nr. 2019/06/25; Reklamos paslaugų 2020 m. sausio 1 d.
sutartis Nr. 200106; Apgyvendinimo paslaugų 2020 m. birželio 9 d. sutartis Nr.3; Marškinėlių su reklaminiu logotipu
gamybos paslaugų 2020 m. birželio 15 d. sutartis Nr.4; Parodos viešinimo paslaugų 2020 m. lapkričio 9 d. sutartis Nr.
2020-11/09.
48
2020 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra REK Nr.015024, 2020 m. liepos 30 d. PVM sąskaita faktūra REK Nr.015489.
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kainodara ir nėra pridėti kiti paslaugos įkainius patvirtinantys dokumentai, todėl negalima įvertinti, ar
paslaugų kaina sąskaitose faktūrose yra teisinga.
Be to, kai kuriose sutartyse vykdytojas įsipareigoja taikyti nuolaidas49 savo teikiamos paslaugoms,
tačiau nėra jokių papildomų paaiškinančių (paslaugų užsakymai, darbų atlikimo aktai) dokumentų,
sąskaitose faktūrose nuolaida nefiksuota, todėl nėra galimybės nustatyti, ar nuolaidos buvo pritaikytos
ir sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti. Įstaiga nesinaudoja sistema „E. sąskaita“ sąskaitų faktūrų pagal
raštu sudarytas sutartis priėmimui.
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos trejose sudarytose pirkimų sutartyse50 nenurodytos
kainodaros taisyklės, vienoje – mokėjimo už prekes tvarka kaip numatyta MVPTA 21.4.6 p. Sutartis
įstaigoje registruoja trys už pirkimus atsakingi darbuotojai pagal jiems priskirtas pirkimų sritis. Audito
metu nustatytas atvejis51, kai sutartis neužregistruota nė viename iš registrų.
Koncertinė įstaiga „Saulė“ turi du sutarčių registrus: viename registruoja pačių rengiamas sutartis,
kitame – gaunamas sutartis. Viešųjų pirkimų sutarčių yra tiek viename, tiek kitame registre. Audito
metu nustatyta, kad dvi viešojo pirkimo sutartys52 nebuvo užregistruotos nė viename šių registrų.
Vidaus kontrolės gerinimui įstaiga turėtų pergalvoti savo sutarčių registrų grupavimo požymius ir
vadovautis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklėmis53. Nustatyta, kad sutarties dėl projekto administravimo paslaugų įsigijimo54, sudarytos
2019 m. spalio mėn. su VšĮ Verslo inkubatorius (vertė – 9,6 tūkst. Eur), 2.2. p. nurodyta, kad sutartis
sudaryta 12 mėnesių, tačiau pagal sutarties priede Nr. 1 pateikiamą informaciją numatoma
administruojamo projekto pabaiga – 2021 m birželio 30 d., o teikėjui pateikiamos tokios užduotys kaip
„tarpinių ir galutinio mokėjimo prašymų parengimas“; „įgyvendinus projektą reikalingos ataskaitos
parengimas...“. Be to, sutartyje dėl projekto administravimo paslaugų įsigijimo55 numatyta fiksuotos
kainos kainodara. Toks sutarties kainos apskaičiavimo būdas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo
metodiką56 taikytinas kai „pirkimo vykdytojas gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai
tikslų reikalingų prekių, paslaugų kiekį ir (ar) apimtis, ir tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi realias
galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas...“. Vertinant techninėje specifikacijoje
numatytas tiekėjo užduotis, paslaugų priėmimo – perdavimo aktuose nurodytus atliktus darbus bei
paslaugų tiekėjo pateiktas darbų ataskaitas prie minėtų aktų, matyti, kad konkrečių darbų kiekiai ir
apimtys planuojamu 12 mėnesių sutarties laikotarpiu nėra išskirti, nėra nurodytos jų vertės, nors
sutarties 3.4 p. numatyta, kad paslaugos gali būti perduodamos ir dalimis, todėl tokia pasirinkta
sutarties kainodara pilnai neužtikrino aiškaus atsiskaitymo su tiekėju, atsižvelgiant į suteiktų paslaugų
kiekius ir įkainojimą (išrašytos 3 sąskaitos faktūros skirtingomis sumomis); racionalaus lėšų
panaudojimo ir pirkimų principų laikymosi kaip numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo

Apgyvendinimo paslaugų 2020 m. birželio 9 d. sutartis Nr.3; Marškinėlių su reklaminiu logotipu gamybos paslaugų
2020 m. birželio 15 d. sutartis Nr.4; Parodos viešinimo paslaugų 2020 m. lapkričio 9 d. sutartis Nr. 2020-11/09.
50
Kalbų mokymosi programinės įrangos EuroTalk Interactive mokymų 2020 m. vasario 12 d. sutartis Nr.1; Paštomato
(knygomato) įsigijimo 2020 m. spalio 27 d. sutartis Nr. 20-061, Drabužių kabyklos gamybos 2020 m. balandžio 1 d. sutartis
Nr. R-59.
51
Licencinė 2020 m. rugsėjo 8 d. sutartis Nr. KK-7977-32-2020.
52
Leidybos paslaugų 2019 m. spalio 15 d. sutartis Nr.2019/10/15/1; Projekto administravimo paslaugų 2019 m. spalio 11 d.
sutartis Nr.2019/10/11/1.
53
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių
patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VE-68 redakcija).
54
Paslaugų teikimo 2019 m. spalio 11 d. sutartis Nr.2019/10/11/1 dėl Projekto „Šiaulių miesto biudžetinės įstaigos
koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“
administravimo.
55
Ten pat,54.
56
Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. sausio 24 d. redakcija 1S-13),
11 p.
49
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metodikos57 4 p. Be to, minėtos sutarties 3.6 p. nurodyta, kad sąskaitos faktūros ir kiti mokėjimo
dokumentai turi būti teikiami informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, tačiau Koncertinė
įstaiga „Saulė“ deklaravo, kad nesinaudojo elektronine sąskaitų faktūrų pristatymo sistema „E.
sąskaita“. Pastebėtina, kad 2021 metais buvo sudaryta analogiška sutartis58 12 mėnesių laikotarpiui su
tuo pačiu tiekėju, kurios vertė 9,5 tūkst. Eur.
Nors mažos vertės pirkimų atveju nėra nuostatos dėl asmens, atsakingo už sutarties vykdymą,
įtraukimo į pirkimo sutartį ir dėl to sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau siekiant tinkamos
sutarties vykdymo priežiūros, rekomenduotina Įstaigoms tokį asmenį nusirodyti.
2.3. Viešųjų pirkimų sutarčių ir kitos rašytinės su pirkimais susijusios informacijos viešinimas
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo59 nuostatos įpareigoja
perkančias organizacijas laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis CVP IS viešinti ne
vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo. Pagal Įstatymo 86 str. 9 d.
nuostatas, išskyrus nustatytus išimtinius atvejus, privaloma paviešinti tai, kas yra rašytinės formos:
- laimėjusio dalyvio pasiūlymas (net tuo atveju, kai vykdant neskelbiamą apklausą žodžiu,
sutartis sudaroma žodžiu, tačiau tiekėjas pateikia pasiūlymą raštu ar elektroniniu paštu, kad ir
su minimaliu tekstu),
- sudaryta pirkimo sutartis,
- preliminarioji sutartis ir šių sutarčių pakeitimai nepriklausomai nuo pirkimo / sutarties vertės.
Neviešinama informacija, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.
Patikrinus CVP IS paskelbtą informaciją, nustatyta, kad Įstaigos ne visais atvejais viešino sudarytas
viešųjų pirkimų sutartis ir kitą susijusią informaciją teisės aktų nustatytais terminais, o tai apribojo
suinteresuotų subjektų galimybę savalaikiai gauti aktualią informaciją apie įstaigų vykdomų viešųjų
pirkimų rezultatus bei neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtinto skaidrumo principo.
Koncertinė įstaiga „Saulė“ iš 6 audituotų sutarčių (2 priedas „Audituotos sutartys“) paviešino tik vieną
sutartį60. Iš viso 2019–2020 metais įstaiga CVP IS yra paviešinusi 3 viešųjų pirkimų sutartis.
Pastebėtina, kad iš jų 2 sutartys sudarytos dėl viešųjų pirkimų konsultacijų su tuo pačiu tiekėju (vertė
1 250,34 Eur). Tačiau, atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus, viešųjų pirkimų konsultavimo
paslaugų įsigijimas neužtikrino įstaigos viešųjų pirkimų „planavimo, organizavimo, atlikimo ir
atskaitomybės vykdomos tvarkos“ kokybės.
Kultūros centras „Laiptų galerija“ audituojamu laikotarpiu paviešino tik vieną sutartį, nors įstaigos
pateiktoje informacijoje apie sudarytas prekių/paslaugų pirkimo sutartis nurodyta, kad 2019 metais
tokių sutarčių buvo 19, 2020 metais – 24.
Raštu sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių ir/ar susijusios informacijos yra nepaviešinusios ir kitos
įstaigos (2 priedas „Audituotos sutartys“):
- Šiaulių dailės galerija nepaskelbė raštu pateikto laimėjusio tiekėjo pasiūlymo prie vienos iš
audituotų sutarčių;
Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. sausio 24 d. redakcija 1S-13),
11 p.
58
Paslaugų teikimo 2021 m. kovo 16 d. sutartis Nr. 2021/03/16/1 dėl Projekto „Šiaulių miesto biudžetinės įstaigos
koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“
administravimo.
59
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91„Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašo patvirtinimo“(su pakeitimu).
60
Fotoalbumų leidybos 2019 m. spalio 15 d. sutartis Nr. 2019/10/15/1.
57
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- Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka – 1 sutarties ir 4 raštu pateiktų laimėjusių
tiekėjų pasiūlymų;
- Šiaulių turizmo informacijos centras – 5 laimėjusių tiekėjų pasiūlymų, 2 papildomų
susitarimų ir vienos sutarties priedų.
Pastebėta, kad Įstaigos nėra paviešinusios ir daugiau sutarčių, tačiau ar jos visada susijusios su
išimtinėmis, autorinėmis teisėmis, meno kūriniais, kurių išimtis numato Įstatymo 86 str. 9 d. ir MVPTA
21.4.4 p., šio audito metu nevertinome. Dažnu atveju neviešinamos raštu sudarytos sutartys su fiziniais
asmenimis, bijant pažeisti asmens duomenų apsaugos teisinį reglamentavimą61, nors vadovaujantis
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomone, fizinio asmens, su kuriuo sudaryta pirkimo
sutartis, vardo, pavardės, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo numerio paskelbimas
viešinant laimėjusį pasiūlymą, pirkimo sutartį ir jos pakeitimus CVP IS neprieštarauja duomenų
apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams, jeigu tai atliekama vykdant teisinę prievolę, todėl
minėta informacija turi būti skelbiama CVP IS kartu su pirkimo sutarties kaina taip užtikrinant
viešųjų pirkimų skaidrumą62.
Vėlavimo atvejų (nuo kelių iki keliolikos dienų), kai viešųjų pirkimų informacija paviešinta
nesilaikant Įstatyme numatytų terminų, nustatyta visose tikrintose Įstaigose.
2.4. Viešųjų pirkimų ataskaitų teikimas
Perkančiąsias organizacijas Įstatymo 96 str. 2 d. 2 p. nuostatos įpareigoja CVP IS priemonėmis Viešųjų
pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka63 pateikti pirkimų ataskaitas. Viešųjų pirkimų tarnyba64 patvirtino
viešojo pirkimo arba pirkimo procedūrų (Atn-1) ir viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus
sandorių ataskaitos formas ir pildymo tvarką (Atn-3).
Ataskaita (Atn-3) už per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimą,
pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
Patikrinome įstaigų pateiktas ataskaitas CVP IS.
Didžioji dalis tikrintų įstaigų minėtas ataskaitas teikė laiku, tačiau Koncertinė įstaiga „Saulė“ šios
ataskaitos už 2019 metus nėra pateikusi. Kultūros centras „Laiptų galerija“ ataskaitą už 2019 metus
pateikė tik 2021 metų sausio 26 dieną kartu su ataskaita už 2020 metus. Šiose įstaigose nėra paskirtas
darbuotojas, atsakingas už CVP IS administravimą.
Pastebėta, kad Turizmo informacijos centro procedūrų ataskaitoje (Atn-1) dėl ekspozicinės įrangos ir
edukacinio inventoriaus įsigijimo paslaugos supaprastinto atviro konkurso būdu pateikta ne visa
informacija ataskaitos VII.3 dalyje. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytoje ataskaitų pateikimo
tvarkoje65 nurodoma, kad minėtoje dalyje yra „pateikiama nustatyta pasiūlymų eilė (įskaitant ir tuos
atvejus, kai yra tik 1 pasiūlymas)“. Įstaiga tokią pasiūlymų eilę sudarė, tačiau ataskaitoje pateikė
informaciją tik apie vieną (laimėjusį) tiekėją.

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 (2018 m. birželio 30 d. įstatymo Nr.
XIII-1426 redakcija su vėlesniais pakeitimais).
62
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/asmens-duomenu-apsauga-vykdant-sutarciu-bei-pasiulymu-viesinimo-prievole
63
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų
rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
64
Ten pat, 63.
65
Ten pat, 63, 19.35 p.
61
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Rekomendacija
Supaprastinti vykdomų viešųjų
pirkimų organizavimo tvarką,
vadovaujantis
MVPTA
nuostatomis:
- aprašant praktiškai įstaigoje
pagal viešųjų pirkimų apimtis
naudojamus pirkimų būdus;
- numatant
konkrečius
už
atskiras pirkimų procedūras
atsakingus asmenis;
- įvertinant VPT rekomendacijas
dėl pirkimo paraiškos pildymo;
- paskiriant asmenį, atsakingą už
CVP IS administravimą, tame
tarpe ir pirkimo sutarčių bei
susijusių
dokumentų
viešinimą.
Peržiūrėti ir patikslinti viešųjų
pirkimų tvarkos aprašą:
- numatyti konkrečius kriterijus
dėl
apklausiamų
tiekėjų
skaičiaus, vykdant neskelbiamą
apklausą;
- atsisakant pirkimų proceso
neįtakojančių nuostatų;
- paskiriant asmenį, atsakingą už
CVP IS administravimą, tame
tarpe ir pirkimo sutarčių bei
susijusių
dokumentų
viešinimą.
Papildyti
viešųjų
pirkimų
organizavimo tvarką:
- numatyti konkrečius kriterijus
dėl
apklausiamų
tiekėjų
skaičiaus, vykdant neskelbiamą
apklausą;
- paskirti asmenį, atsakingą už
CVP IS administravimą, tame
tarpe ir pirkimo sutarčių bei
susijusių
dokumentų
viešinimą.

Numatyti vidaus kontrolės
procedūras,
užtikrinančias
asmenų, susijusių su pirkimais,
viešųjų ir privačių interesų
1.
deklaravimą.
2.

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija
Kultūros
centras „Laiptų
galerija“

Rekomendacijos įgyvendinimas
(Subjekto numatytos priemonės)

Rekomendacijos
įgyvendinimas

Vadovaujantis MVPTA nuostatomis
naujai parengta supaprastintą viešųjų
pirkimų organizavimo tvarka.

Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.

Koncertinė
įstaiga „Saulė“

Atsižvelgiant į gautas pastabas
peržiūrėtas ir patikslintas viešųjų
pirkimų tvarkos aprašas. Įstaigos
vadovo įsakymu paskirtas asmuo,
atsakingas už CPV IS administravimą
bei viešųjų pirkimų dokumentų
viešinimą.

Iki 2021 m. liepos 1 d.
Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešoji
biblioteka

-Patvirtintas
naujas Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos
Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašas;
- paskirti atsakingi asmenys už CVP IS
administravimą, tame tarpe ir pirkimo
sutarčių bei susijusių dokumentų
viešinimą, o naujame Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo tvarkos apraše, pagal
nustatytą vidinę organizacijos tvarką,
numatant, kad šie asmenys yra skiriami
direktoriaus įsakymu.
Įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas
darbuotojų, privalančių deklaruoti
viešuosius ir privačiuosius interesus
sąrašas bei paskirtas asmuo, kuris
užtikrins šio įsakymo vykdymą.

Iki 2021 m. liepos 1 d.
Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.

Patvirtinta Šiaulių kultūros centro
mažos vertės pirkimų organizavimo
tvarka 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.
VĮ-24- (1.1.) nauja redakcija 2021 m.
birželio 1 d. įsakymu Nr. 32- (1.1.).
Praplėstas Tvarkos 7 punktas ir
išdėstytas
taip:
„7.
Komisijos
pirmininku, jos nariais, Pirkimų
organizatoriais
skiriami
nepriekaištingos reputacijos asmenys,
kurie gali pradėti organizuoti ir atlikti
pirkimus tik prieš tai: 7.1. pasirašę

Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.

Koncertinė
įstaiga „Saulė“

Kultūros
centras

Iki 2021 m. liepos 1 d.
Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.

17

konfidencialumo pasižadėjimą pagal
pridedamą formą (4 priedas) ir Viešųjų
pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja
tarnybinės etikos komisija nustatytos
formos nešališkumo deklaraciją (5
priedas), turi susipažinti su Etiško
elgesio
viešuosiuose
pirkimuose
mokomąja priemone. Už vykdymo
kontrolę atsakingas viešųjų pirkimų
specialistas (toliau – Specialistas),
paskirtas Centro direktoriaus įsakymu,
kuris pildo Viešuosius pirkimus
vykdančių asmenų konfidencialumo
pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų
registracijos žurnalą; 7.2. užpildę
privačių interesų deklaraciją, kaip tai
numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymas. Už vykdymo
kontrolę
atsakingas
Specialistas,
paskirtas Centro direktoriaus įsakymu,
kuris atlieka stebėseną ar internetinėje
svetainėje https://pinreg.vtek.lt yra
pateiktos, tinkamai užpildytos ir
atnaujinamos deklaracijos.“
Direktoriaus pavaduotojo bendriesiems
reikalams
pareigybės
aprašyme
numatyta, kad jis „kontroliuoja viešųjų
pirkimų organizavimą Centre: kartu su
viešųjų pirkimų specialistu (-tais)
planuoja ir inicijuoja Centro viešuosius
pirkimus,
rengia
technines
specifikacijas
5.

Imtis priemonių dėl kainodaros
taisyklių
nustatymo visose
pirkimo sutartyse.

Kultūros
centras „Laiptų
galerija
Šiaulių miesto
savivaldybės
viešoji
biblioteka

Atsakingas asmuo įpareigotas viešųjų
pirkimų sutartyse nurodyti kainodaros
taisykles.
Naujai raštu sudarytose viešojo pirkimo
sutartyse nurodyti taikomą kainodarą,
numatant šį reikalavimą naujame
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos
apraše.

6.

Užtikrinti, kad pagal visas raštu
sudarytas pirkimo sutartis
sąskaitos
būtų
teikiamos
elektroniniu būdu.
3.

Kultūros
centras „Laiptų
galerija“

Visų raštu sudarytų pirkimo sutarčių
sąskaitų
užtikrinti/reikalauti
tik
elektroniniu būdu.

Koncertinė 1.
įstaiga „Saulė“

Raštu sudaromose pirkimo sutartyse bus
įtrauktas punktas, nurodantis sąskaitas
faktūras teikti tik per elektroninę
sistemą e.saskaita.eu
Paskirti
atsakingus
asmenis
už
e.sąskaita administravimą ir įpareigoti,
kad pagal visas raštu sudarytas pirkimo
sutartis sąskaitos būtų teikiamos
elektroniniu būdu, o naujame Šiaulių
miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos
apraše,
pagal
nustatytą
vidinę
organizacijos tvarką, bus punktas, kad
šie asmenys yra skiriami direktoriaus
įsakymu
Raštu sudaromose pirkimo sutartyse bus
nurodyta, kad sąskaitos faktūros turi
būti pateikiamos tik elektroninėmis

4.
Šiaulių miesto3.
savivaldybės
viešoji
biblioteka
2.

Turizmo
informacijos
centras

Nuo 2021 m. gegužės 28 d.
rengiamose viešųjų pirkimų
sutartyse.
Iki 2021 m. liepos 1 d. bus
nustatyta naujame Šiaulių
miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vykdymo
tvarkos apraše.
Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.
Nuo 2021 m. gegužės 28 d.,
sudarant naujas pirkimo
sutartis.
Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.
Nuo 2021 m. liepos 1 d.
sudaromose viešųjų pirkimų
sutartyse.
Įgyvendinta po ataskaitos
projekto pateikimo.

Nuo 2021 m. birželio 1 d.
raštu sudaromose sutartyse.
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7.

8.

Numatyti vidaus kontrolės
priemones,
užtikrinančias
viešųjų pirkimų sutarčių ir kitos
susijusios informacijos tinkamą
paskelbimą CVP IS.
Atsižvelgiant į ataskaitoje
nurodytus viešųjų pirkimų
trūkumus,
įvertinant,
kad
projektus vykdančios įstaigos
joms
skirtus
asignavimus
naudojo
viešųjų
pirkimo
konsultavimo bei papildomai
samdyto
darbuotojo
paslaugoms apmokėti, siūlome
viešųjų
pirkimų
kokybės,
patirties
pasidalinimo
bei
kontrolės užtikrinimo tikslais
numatyti bendrą savivaldybės
biudžetinių įstaigų vykdomų
viešųjų pirkimų kuravimą ir
konsultavimą.

Turizmo
informacijos
centras
Savivaldybės
administracija

priemonėmis (VPĮ 22 str. 3 d.), t. y.
naudojantis informacinės sistemos
„e.sąskaita“ priemonėmis.
Turizmo
informacijos
centro
direktoriaus periodinė stebėsena dėl
viešųjų pirkimų sutarčių ir kitos
susijusios
informacijos
tinkamo
paskelbimo CVP IS.
Parengta nauja biudžetinių įstaigų
kuravimo taisyklių tvarka, kurioje bus
numatyta
Viešųjų
pirkimų
skyriaus kuravimo apimtis viešųjų
pirkimų klausimais.

Nuo 2021 m. birželio 1 d.
(kas ketvirtį).

Iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pastaba. Rekomendacijų įgyvendinimo planas parengtas pagal Įstaigų pateiktą informaciją.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
Patarėja

Aušra Kvedaravičienė
Danguolė Pupinienė
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1 priedas
AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito apimtis
Audito atlikimo pagrindas – Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. sausio 8 d. pavedimas
Nr. PA-6.
Audituojamasis laikotarpis – 2019–2020 metai.
Audito tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2019–2020 metų viešųjų pirkimų
vykdymo atitiktį teisės aktams.
Audituojamas subjektas – Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigos:
Įstaigos pavadinimas

Eil. Nr.
1.

Šiaulių dailės galerija

2.

Šiaulių kultūros centras

3.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

4.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“

5.

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

6.

Šiaulių turizmo informacijos centras

Buvo nagrinėjamos Įstatymo nuostatos, Įstaigų vidiniai dokumentai, kiti teisės aktai,
reglamentuojantys Viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, sandorių sudarymą. Vertinta, ar atrinkti
pirkimai atitiko teisės aktų reikalavimus, Įstaigai būdingą veiklą, buvo sąžiningi, skaidrūs ir
užtikrinantys konkurenciją, ar lėšos naudotos taupiai ir racionaliai.
Vertinta 36 atrinktų pirkimų (92 proc. 2019–2020 metais atliktų vertintų pirkimų – neskelbiami mažos
vertės pirkimai, 8 proc. – CVP IS skelbiami supaprastinti pirkimai), kurių bendra vertė sudarė 661,6
tūkst. Eur

Pagrindiniai audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai
Audito įrodymai buvo rinkti taikant dokumentų peržiūros, tikrinimo, palyginimo, skaičiavimo,
paklausimo, patvirtinimo ir analitines procedūras.
Renkant audito įrodymus buvo laikomasi nuostatos, kad visi pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs
ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus66 ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų
standartus67.
Audito
ataskaitos
skyrius

Viešųjų
pirkimų
vykdymas
kontrolė

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai
Dokumentų peržiūra
Nagrinėjome:
ir 1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13
d. Nr. I-1491 (2017 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su
vėlesniais pakeitimais);
2.Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas
Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su

Tikslas
Nustatyti, ar
pakankamai
reglamentuota
s
viešųjų
pirkimų
planavimas ir
organizavimas

Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“
3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: https://www.vkontrole.lt/INTOSAI_standartai/
ISSAI_3000_2016_LT.
66
67
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Atrinktų
viešųjų
pirkimų
dokumentų
vertinimas

vėlesniais pakeitimais);
3. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymas, 1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-371 (2019 m. birželio
27 d. įstatymo Nr. XIII-2274 redakcija su vėlesniais pakeitimais);
4.
Pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės
gairės
(https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrol
e_gaires.pdf)
5. Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose ir pirkimuose gairės
(https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/etisko_elgesio_gaires.
pdf);
Vertinome:
- Įstaigų 2019–2020 metų veiklos planus;
- Įstaigų vadovų patvirtintas Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkas, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ – Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisykles68 ir kitus vadovų įsakymus dėl viešųjų pirkimų
organizavimo;
- Įstaigų viešųjų pirkimų planavimo dokumentus.
Pokalbis
Bendravome su:
Įstaigų vadovais bei už viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą
atsakingais darbuotojais.
Dokumentų peržiūra
Nagrinėjome:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13
d. Nr. I-1491 (2017 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su
vėlesniais pakeitimais);
2.Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas
Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais);
3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas
Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“
(2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13
redakcija);
4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymas
Nr. 1S-14 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo
metodikos patvirtinimo“;

ar nustatytos
tvarkos,
procedūros ir
jų
vykdymo
terminai
atitinka teisės
aktų
reikalavimus.

Nustatyti, ar
laikomasi
nustatytų
procedūrų
vykdant
prekių,
paslaugų
ir
darbų pirkimą;
ar
tinkamai
sudarytos
ir
įvykdytos
sudarytų
sutarčių
sąlygos.

Šiaulių kultūros centro direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. VĮ-112-(1.1.) „Dėl Šiaulių kultūros centro mažos
vertės pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“; 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. VĮ-24-(1.1.) „Dėl Šiaulių kultūros
centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“;
Šiaulių dailės galerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-29 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo proceso
dokumentų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. VĮ-12-(1.1.) „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais);
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 33-1 „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių“ (su vėlesniais papildymais);
Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-114 „Dėl mažos vertės pirkimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2019 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų administratoriaus, iniciatorių bei
organizatorių paskyrimo“; 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų administratoriaus, iniciatorių bei
organizatorių paskyrimo“;
Šiaulių turizmo informacijos centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. I-17-073 „Dėl Šiaulių turizmo
informacijos centro viešųjų pirkimų įsakymo papildymo ir įstaigos statuso pasikeitimo“; 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas
Nr. I-19-128 „Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro viešųjų pirkimų vykdymo“; 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr.
I-20-027/1 „Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“.
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Audito
apimties
apribojimai

5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas
Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
6. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas
Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo
tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymas, 1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-371 (2019 m. birželio
27 d. įstatymo Nr. XIII-2274 redakcija su vėlesniais pakeitimais);
8.
Pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės
gairės
(https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrol
e_gaires.pdf)
9. Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose ir pirkimuose gairės
(https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/etisko_elgesio_gaires.
pdf);
10. Įstaigų vadovų patvirtintos Mažos vertės viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ –
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės69.
Vertinome ir analizavome:
- Įstaigų 2019–2020 metų veiklos planus;
- Įstaigų vadovų įsakymus dėl viešųjų pirkimų organizavimo;
- Įstaigų viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo dokumentus;
- sudarytas sutartis bei jų vykdymo dokumentus;
- CVP IS viešinamą Įstaigų informaciją;
- teiktas viešųjų pirkimų ataskaitas.
Pokalbis
Bendravome su:
- Įstaigų vadovais bei už viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą
atsakingais darbuotojais
Nevertinome Įstaigų viešųjų pirkimų, susijusių su paslaugų teikimo
sutartimis, apimančias abipusiai naudingą bendradarbiavimą dėl įstaigos
kultūrinės veiklos programų (filmavimas, vaizdo medžiagos montavimas,
parodų eksponavimo pirkimas, atlikėjų ir grupių koncertinių programų
pirkimas ir t.t.).
Įstaigų parengtas viešųjų pirkimų technines specifikacijas vertinome tiek,
kiek jos užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja tiekėjų.
Pirkimų dokumentų peržiūros apribojimai: prieigos teisių prie Įstaigos
naudojamos su pirkimais susietos elektroninės sistemos neturėjimas.

Šiaulių kultūros centro direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. VĮ-112-(1.1.) „Dėl Šiaulių kultūros centro mažos
vertės pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“; 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. VĮ-24-(1.1.) „Dėl Šiaulių kultūros
centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“;
Šiaulių dailės galerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-29 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo proceso
dokumentų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. VĮ-12-(1.1.) „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais);
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 33-1 „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių“ (su vėlesniais papildymais);
Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-114 „Dėl mažos vertės pirkimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2019 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų administratoriaus, iniciatorių bei
organizatorių paskyrimo“; 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų administratoriaus, iniciatorių bei
organizatorių paskyrimo“;
Šiaulių turizmo informacijos centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. I-17-073 „Dėl Šiaulių turizmo
informacijos centro viešųjų pirkimų įsakymo papildymo ir įstaigos statuso pasikeitimo“; 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas
Nr. I-19-128 „Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro viešųjų pirkimų vykdymo“; 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr.
I-20-027/1 „Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“.
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2 priedas
Audituotos sutartys
Sutarties/PVM
sąskaitos faktūros
data, Nr.

Asmens, su
kuriuo sudaryta
sutartis, teisinis
statusas

Eil.
Nr.
1. Šiaulių kultūros centras
2020-11-24, Nr.76 -ŪS-(2.4.)

JA

1.2.

2019-09-19, Nr.
82-ŪS-(2.4.)

JA

1.3.

2019-09-06, Nr.
81-ŪS-(2.4.)

JA

1.4.

2019-11-18, Nr.
100-ŪS-(2.4.)

JA

2020-04-01, Nr.
16-ŪS-(2.4.)
2020-02-11, Nr.
1.6.
10-ŪS-(2.4.)
2. Šiaulių dailės galerija

JA
JA

Audiniai ir tekstilės
gaminiai bei siuvimo
paslaugos
Kėdžių ir joms skirto
inventoriaus komplekto
įsigijimas
Biuro ir specialiosios
paskirties baldų įsigijimas
Kompiuterinės įrangos
sistemos komplekto
pirkimas
Scenos ir langų užuolaidų
pirkimas
Renginių inžinerinės
įrangos (garso) įsigijimas

1 122,0

14 391,77
159 559,36
11 433,29
33 952,60
263 780,0
16 708,72

2019-04-10, Nr. S2.1.
04/10

JA

2019-10-21, Nr. S10/21

JA

2.2.

Vertikalaus keltuvo
neįgaliesiems CIBES
A5000 techninės priežiūros
paslaugos
Šiuolaikinio meno ir mados
festivalio „Virus`24“
renginiams skirtas
pagaminto maisto tiekimas
Šiuolaikinio meno ir mados
festivalio „Virus`24“
finalinio renginio „Virus
mada“ techninio
aptarnavimo paslaugos

1 197,90

3 000,00

Laimėjusio
4 300,00 tiekėjo
pasiūlymas

2019-10-30, Nr.
2.3.
2019-026

JA

2.4.

2020-03-24, Nr.
NS200324-01

JA

Automatinis kavos aparatas

1 000,00

2.5.

2020-08-01, Nr. S08/01

FA

Krovinių pervežimo ir
krovinių pakavimo ir
krovimo paslaugų teikimas

4 500,00

2.6.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

Nepaviešinta
informacija

484 239,02

1.1.

1.5.

Sutarties dalykas

Sutartyje
numatyta vertė,
Eur

2020-11-10, Nr.
CRM50484; 2020JA
Sėdmaišiai
11-16, Nr.
CRM50679
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
2019-04-25,
Įvaizdžio sukūrimas ir
JA
Nr.109 (2.5)
maketavimo paslauga
2019-10-15, Nr.
JA
Fotoalbumų leidyba
2019/10/15/1
Projekto Nr. 07.1.1.CPVA-K-306-04-0004
2019-10-11, Nr.
„Šiaulių miesto
JA
2019/10/11/1
savivaldybės BĮ
koncertinės įstaigos
„Saulė“ infrastruktūros

2 710,82
21 988,88
250,00 Sutartis
6 762,00
Sutartis,
laimėjusio
9 600,00
tiekėjo
pasiūlymas
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3.4.
3.5.

3.6.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
5.
5.1.

modernizavimas ir
išplėtimas, pritaikant ją
visuomeniniams
poreikiams“
administravimo paslaugos
2020-03-03, Nr.81
Įvaizdžio sukūrimas ir
JA
(2.5)
maketavimo paslauga
2020-06-19, Nr.
Renginio techninio
JA
2020-001/Nr.11
aptarnavimo paslaugos
Koncertų salės „Saulė“
2020-07-10, Nr.
rekonstravimo darbo
JA
20-43/Nr.13
projekto konstrukcinės
dalies ekspertizė
Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
Apšvietimo, garso ir video
įrangos nuoma, pristatymo,
sumontavimo,
2019-05-08, RE
JA
išmontavimo bei
Nr. 19/05/08_1
aptarnavimo darbai
festivaliui „Šiaulių
Monmartro respublika“
TV reportažai festivalio
2019-06-25, Nr.
„Šiaulių Monmartro
JA
2019/06/25
Respublika- 2019“
viešinimui
2020-01-06,
Nr.200106

JA

Reklamos paslaugos

Tarptautinio dailės
festivalio „Šiaulių
Monmartro Respublika
2020-06-09, Nr. 3
JA
`20” dailininkų
apgyvendinimo paslaugos
motelyje „Panorama“
140 vnt. marškinėlių su
Šiaulių miesto kultūros
2020-06-15, Nr. 4
JA
centro „Laiptų galerija“
logotipu gamyba
28-osios kalėdinių
2020-11-09, Nr.
miniatiūrų „jau atvažiuoja
JA
2020-11/09
Šv. Kalėda“ parodos
viešinimas televizijoje
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Kalbų mokymosi
programinės įrangos
2019-02-12, Nr. 1
JA
EuroTalk Interactive
mokymų paslaugos

2019-04-01, Nr.
5.2.
R-59

JA

3 vnt. drabužių kabyklų
gamyba

2020-07-08, Nr.
SMSVB-5

JA

Skaityklos patalpų remonto
darbai

5.3.

835,88 Sutartis
2 000,00 Sutartis
Sutartis,
laimėjusio
2 541,00
tiekėjo
pasiūlymas
16 506,26
Sutartis,
laimėjusio
4 000,00
tiekėjo
pasiūlymas
Vertė
nenurodyta
Sutartis
(200,00*)
Vertė
nenurodyta Sutartis
(9 434,74*)
Vertė
nenurodyta Sutartis
(1 883,00*)
Vertė
nenurodyta Sutartis
(838,52*)
Vertė
nenurodyta Sutartis
(150,00*)
27 363,17
1 197,90
Sutartis,
laimėjusio
651,00
tiekėjo
pasiūlymas
Laimėjusio
5 689,09 tiekėjo
pasiūlymas
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JA

Karaokė sistemos
įsigijimas

Laimėjusio
7 062,00 tiekėjo
pasiūlymas

2020-10-19, Nr.
5.5.
2020BN

JA

Baldų Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios
bibliotekos Rėkyvos filialui
pirkimas

8 140,98

2020-10-27, Nr.
20-061

JA

32 skyrelių paštomato
(knygomato) įsigijimas

2020-08-07, Nr.
5.4.
2008071

5.6.

6. Šiaulių turizmo informacijos centras
2019-03-12, Nr.
6.1. PL-20190312001/S-19-022

6.2.

2019-10-09, Nr. S19-127

2019-11-19, Nr. S6.3.
19-157

JA

JA

JA

6.4.

2020-06-08, Nr. S20-040

JA

6.5.

2020-08-07, Nr. S20-066

FA

6.6.

2020-10-15, Nr. S20-096/231

JA

Šiaulių miesto turizmo
informacijos viešinimo
paslaugos (tiesiogine ir
kontekstine forma)
Vertikalaus kėlimo atviro
tipo platforminis keltuvas
žmonėms su judėjimo
negalia rangos darbai:
gamyba, vietos paruošimas
montavimui, elektros
darbai, montavimas,
paleidimas-derinimas,
apdailos ir pridavimas
eksploatacijai
Reprezentacinio miesto
stendo koncepcijos
sukūrimo ir įgyvendinimo
paslaugos parodoje „Verslo
ir pasiekimų paroda
Šiauliai 2019“
Inovatyvaus centro „Baltų
kelias“ ekspozicijos
įrangos ir inventoriaus
įsigijimas
Šiaulių miesto įvaizdžio
rinkodaros strategijos
perengimo paslauga
Turistinio
leidinio/brošiūros „Saulės
žemės turtai“ spausdinimas

Laimėjusio
4 622,20 tiekėjo
pasiūlymas
94 835,55
Papildomas
1 750,00 susitarimas
2019-11-29
Laimėjusio
tiekėjo
pasiūlymas,
7 500,00 papildomas
susitarimas
2019-12-03
Nr. S-19-168

Laimėjusio
12 058,22 tiekėjo
pasiūlymas
Laimėjusio
tiekėjo
58 340,83 pasiūlymas,
sutarties
priedai
Laimėjusio
9 900,00 tiekėjo
pasiūlymas
Laimėjusio
5 286,50 tiekėjo
pasiūlymas

* Suma iš sąskaitų faktūrų pagal sudarytas sutartis
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