
KARALIAUS MINDAUGO PMC INFORMACIJA APIE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ IR PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMĄ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE 

2021 - 2022 M. LAIKOTARPIU 

 

Eil. 

Nr. 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos siūlymai   

Planuojamos įgyvendinti 

priemonės 

Įgyvendintos priemonės 

2021-2022 m. laikotarpiu 

Atsakingi už 

priemonės 

įgyvendinimą 

1. Įstaigose, kuriose neskelbiami 

mažos vertės pirkimai 

apklausiant vienintelį tiekėją, 

pagal pirkimų skaičių ir / ar 

vertę sudaro daugiau kaip 50 

proc., nuosekliai mažinti 

neskelbiamų pirkimų iš vieno 

tiekėjo dalį. 

Nuolat. Nuosekliai mažinama 

KMPMC neskelbiamų mažos 

vertės pirkimų iš vieno tiekėjo 

dalis.  

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. įsakymu Nr. V-376 

patvirtintas ,,Dėl Karaliaus 

Mindaugo PMC viešųjų pirkimų 

organizavimo ir įgyvendinimo 

užtikrinimo“. 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 

2022 m. kovo 15 d. Įsakymas 

Nr. V- 95 ,,Dėl  Karaliaus 

Mindaugo PMC viešųjų pirkimų 

stebėsenos rodiklių sąrašo 

patvirtinimo“. 

Pirkimų 

organizatorius, 

pirkimų iniciatoriai,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai. 

2. Įstaigose, kuriose vidutinis 

dalyvių / pasiūlymų skaičius 

mažos vertės pirkimuose yra 

mažesnis už „2“ , nuosekliai 

didinti vidutinį dalyvių / 

pasiūlymų skaičių. Visoms 

įstaigoms siekti didesnio 

vidutinio dalyvių / pasiūlymų 

skaičiaus visuose įstaigos 

viešuosiuose pirkimuose. 

Nuolat. Nuosekliai didinti 

vidutinį dalyvių/pasiūlymų 

skaičių ir siekti didesnio 

vidutinio dalyvių/pasiūlymų 

skaičiaus visuose KMPMC  

viešuosiuose pirkimuose 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. įsakymu Nr. V-376 

patvirtintas ,,Dėl Karaliaus 

Mindaugo PMC viešųjų pirkimų 

organizavimo ir įgyvendinimo 

užtikrinimo“. 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. 

Įsakymas Nr. V- 95 ,,Dėl  

Karaliaus Mindaugo PMC 

viešųjų pirkimų stebėsenos 

rodiklių sąrašo patvirtinimo“. 

Pirkimų 

organizatorius, 

pirkimų iniciatoriai,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai. 

3. Užtikrinant, kad būtų 

naudojamasi galimybe pirkti 

per CPO, jei CPO siūlomos 

prekės, paslaugos ar darbai 

atitinka įstaigos poreikius ir 

negalima prekių, paslaugų ar 

darbų įsigyti efektyvesniu 

būdu racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas, įstaigos 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiuose vidaus 

teisės aktuose nustatyti 

atsisakymo nepirkti per CPO 

išsamesnio pagrindimo 

procedūras (pavyzdžiui, 

nustatant prievolę nurodyti 

pagrindinius pirkimo poreikio 

ir CPO kataloge siūlomos 

prekės specifikacijos 

skirtumus). 

Nuolat. Užtikrinta, kad 

pirkimai būtų vykdomi per 

CPO. Jei CPO siūlomos 

prekės, paslaugos ar darbai 

atitinka Centro poreikius ir 

negalima prekių, paslaugų ar 

darbų įsigyti efektyvesniu 

būdu racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas, nurodyti 

pagrindinius pirkimo poreikio 

ir CPO kataloge siūlomos 

prekės specifikacijos 

skirtumus. 

Iki 2022 m. vasario 10 d. 

papildytos KMPMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. įsakymu V-372  

pavirtintas ,,KMPMC Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės taisykles”  dėl 

prievolės Pirkimų 

iniciatoriams nurodyti 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-376 

patvirtinta ,,Dėl mažos vertės 

viešųjų pirkimų organizavimo 

įgyvendinimo užtikrinimo“ 

 

Karaliaus Mindaugo PMC 

(pagrindimas dėl CPO) 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2022 m. vasario 7 

d. patvirtinto įsakymo Nr. V-60 

Karaliaus ,,Dėl Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-372 

patvirtinto KMPMC viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklių“ pakeitimo, 

papildymo“. 

 

Pirkimų iniciatoriai.   

Prevencinę kontrolę 

vykdo:  

pirkimų 

organizatorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai.  
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pagrindinius pirkimo poreikio 

ir CPO kataloge siūlomos 

prekės specifikacijos 

skirtumus. 

 

4. Jei CPO siūlomos prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka 

įstaigos poreikius ir negalima 

prekių, paslaugų ar darbų 

įsigyti efektyvesniu būdu 

racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas, naudotis 

galimybe pirkti per CPO net ir 

tais atvejais, kai Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo, 

patvirtinto Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-

97 „Dėl Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nuostatos neįpareigoja pirkti 

per CPO. 

Naudotis galimybe pirkti per 

CPO net ir tais atvejais, kai 

Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, nuostatos 

neįpareigoja pirkti per CPO. 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-376 

patvirtinta ,,Dėl mažos vertės 

viešųjų pirkimų organizavimo 

įgyvendinimo užtikrinimo“. 

 

Pirkimų 

organizatorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai. 

5. Vadovautis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. 9 dalies ir 

Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 21.4.4 

papunkčio nuostatomis dėl 

pirkimus laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymų ir sutarčių su jais 

paviešinimo CVP IS, peržiūrėti 

privalomų paviešinti pirkimus 

laimėjusių tiekėjų pasiūlymų ir 

sutarčių su jais sąrašus CVP IS, 

ir paviešinti trūkstamą 

informaciją. 

Ne rečiau kaip 2 (du) kartus 

metuose atlikti kontrolę ir 

įvertinti viešųjų pirkimų 

organizatoriaus pateiktą  

informaciją, ar norminiuose 

teisės aktuose nustatyta tvarka 

ir terminais pirkimus 

laimėjusių tiekėjų pasiūlymai 

ir sutartys su jais yra 

paviešintos CVP IS. 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-376 

patvirtinta ,,Dėl mažos vertės 

viešųjų pirkimų organizavimo 

įgyvendinimo užtikrinimo“. 

 

Vidaus kontrolės 

koordinatoriai 

6. Nepirkti paslaugų iš savo 

darbuotojų vykdant viešuosius 

pirkimus neskelbiamos 

apklausos būdu ir apklausiant 

vienintelį tiekėją.  

Nuolat stebėti ir užtikrinti 

siūlymo įgyvendinimą.  

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-376 

patvirtinta ,,Dėl mažos vertės 

viešųjų pirkimų organizavimo 

įgyvendinimo užtikrinimo“  

Pirkimų 

organizatorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai. 

7. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vidaus kontrolės 

ir vidaus audito įstatymu, 

kuriant ir tobulinant vidaus 

kontrolės politiką ir sistemą 

įstaigose, paskirti atsakingus (-

ą) asmenis (-į) ir įstaigų vidaus 

teisės aktuose nustatyti vidaus 

kontrolės procedūras, skirtas: 

sistemingai vertinti sprendimo 

nepirkti per CPO pagrįstumą; 

Įtraukti į KMPMC vidaus 

kontrolės politikos, rizikų 

fiksavimo lentelę ir 2 (du) 

kartus metuose, atlikti kontrolę  

pagal pirkimų organizatoriaus 

pateikta informaciją: 

1)  Įvertinti sprendimo nepirkti 

per CPO pagrįstumą;  

2)  sistemingai vertinti, kodėl 

tie patys tiekėjai kviečiami į 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. 

patvirtinto įsakymo Nr. V-60 

Karaliaus ,,Dėl Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-372 

patvirtinto KMPMC viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklių“ pakeitimo, 

papildymo“. 

Vidaus kontrolės 

koordinatoriai 

https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-3762021-12-30.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf
https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2022/02/V-602022-02-18.pdf


sistemingai vertinti, kodėl tie 

patys tiekėjai kviečiami į 

skirtingus neskelbiamus mažos 

vertės pirkimus ir juos laimi; 

sistemingai vertinti, ar 

norminiuose teisės aktuose 

nustatyta tvarka ir terminais 

pirkimus laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymai ir sutartys su jais 

yra paviešintos CVP IS. 

skirtingus neskelbiamus mažos 

vertės pirkimus ir juos laimi; 

3)  sistemingai vertinti, ar 

norminiuose teisės aktuose 

nustatyta tvarka ir terminais 

pirkimus laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymai ir sutartys su jais 

yra paviešintos CVP IS. 

Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 

30 d. Įsakymu Nr. V-376 

patvirtinta ,,Dėl mažos vertės 

viešųjų pirkimų organizavimo 

įgyvendinimo užtikrinimo“. 

 

8. Vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų tarnybos parengtomis 

Viešųjų pirkimų vertinimo 

rodiklių gairėmis, patvirtinti 

įstaigos viešųjų pirkimų 

stebėsenos rodiklių sąrašą, 

sistemingai vertinti pagal jame 

numatytus rodiklius įstaigos 

viešuosius pirkimus ir skelbti 

rodiklių reikšmes įstaigos 

interneto svetainėje. Į įstaigos 

viešųjų pirkimų stebėsenos 

rodiklių sąrašą įtraukti šiuos 

rodiklius: kalendoriniais 

metais įstaigoje vykdytų 

neskelbiamų pirkimų iš vieno 

tiekėjo skaičius ir dalis (proc.) 

nuo visų įstaigos pirkimų 

skaičiaus; neskelbiamų 

pirkimų iš vieno tiekėjo 

sutarčių vertė ir jos dalis 

(proc.) nuo visos įstaigos 

pirkimų sutarčių vertės; 

vidutinis dalyvių / pasiūlymų 

skaičius įstaigos vykdomuose 

tarptautiniuose pirkimuose, 

supaprastintuose (išskyrus 

mažos vertės) pirkimuose, 

mažos vertės pirkimuose. 

Iki 2022 m. kovo 1 d.   

1) Sudarytas ir patvirtintas 

KMPMC ,,Viešųjų pirkimų 

stebėsenos rodiklių sąrašas“, 

įtraukti LR ŠMSM 

rekomenduojami siūlymai. 

2) Rodiklių reikšmes 

vertinamos   2 (du) kartus 

metuose (birželio 31 d. ir 

gruodžio 31 d.), atnaujinti 

rodiklių duomenys skelbiami 

Centro interneto svetainėje 

skiltyje ,,Viešieji pirkimai“.  

1) Karaliaus Mindaugo PMC 

direktoriaus 

2022 m. kovo 15 d. Įsakymas 

Nr. V- 95 ,,Dėl  Karaliaus 

Mindaugo PMC viešųjų pirkimų 

stebėsenos rodiklių sąrašo 

patvirtinimo“. 

2) Karaliaus Mindaugo PMC 

viešųjų pirkimų stebėsenos 

rodikliai (atnaujinamas 2 kartus 

metuose) 

 

 

Pirkimų 

organizatorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai. 

 

Atnaujintas ir 2021 m. gruodžio 30 d. Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus įsakymu Nr. V-372 patvirtintas ,,Karaliaus 

Mindaugo PMC viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, tvarkos aprašas“.  

Atnaujintas ir 2021 m. gruodžio 30 d. Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus įsakymu Nr. V-373 patvirtintas ,,Karaliaus 

Mindaugo PMC viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas“.  

Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus patvirtintas 2022 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-60 Karaliaus ,,Dėl Mindaugo PMC 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. V-372 patvirtinto KMPMC viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

taisyklių“ pakeitimo, papildymo“. 
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