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Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai. 

Parengto sprendimo projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 

96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymo 17 straipsnyje numatytą  

pareigą - kiekvienoje savivaldybėje turi būti užtikrinta, kad savivaldybės kontroliuojamos (valdomos) 

perkančiosios organizacijos pirkimai, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių 

eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), būtų atliekami iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per 

ją.  

Sprendimo projektu siekiama užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą, 

taupyti administracinius resursus, siekti žinių ir informacijos ekonomijos, viešųjų pirkimų procedūrų 

vykdymo ekonomiškumo, paprastumo. 

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas. 

Viešųjų pirkimų įstatymo  (toliau – VPĮ) 82 straipsnis numato galimybę perkančiosioms 

organizacijoms vykdyti pirkimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) 

paslaugomis ir pareigą vykdyti pirkimus iš Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės 

perkančiosios organizacijos VšĮ CPO.LT el. katalogo, jeigu siūlomos prekės, paslaugos, ar darbai 

atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar 

darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.  

VPĮ 82 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl centrinių perkančiųjų organizacijų 

steigimo, jų teisinės formos ar teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas 

perkančiajai organizacijai suteikimo pagal kompetenciją priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar 

jos įgaliota (įgaliotos) institucija (institucijos) arba savivaldybės taryba.  

Pagal šiuo metu galiojančią VPĮ redakciją, pareigos steigti CPO nėra numatyta.  

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos. 

2021-09-30 buvo priimtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 

19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymas, kurio 17 straipsnyje (įsigalioja nuo 2023 m sausio 1 

d.) nustatyta pareiga  kiekvienoje savivaldybėje užtikrinti, kad savivaldybės kontroliuojamos 

(valdomos) perkančiosios organizacijos pirkimai, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur (penkiolika 

tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), būtų atliekami VPĮ 82 straipsnio 1 dalyje nurodytu 

būdu. Siekiant įgyvendinti šią pareigą, turi būti sukurta savivaldybės centrinė perkančioji organizacija 

arba (ir) kelios savivaldybės gali sukurti bendrą centrinę perkančiąją organizaciją arba (ir) 

savivaldybė gali pasirašyti centralizuotų pirkimų veiklos paslaugų sutartį su esama centrine 

perkančiąja organizacija dėl pirkimų paslaugų savivaldybei ir savivaldybės kontroliuojamoms 

(valdomoms) perkančiosioms organizacijoms. 

Sprendimo projektu siūloma nuo 2023 m. sausio 1 d savivaldybės centrinės perkančiosios 

organizacijos (toliau – savivaldybės CPO)  statusą suteikti biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos 

centrui (toliau – Centras), kuris nuo 2023 m. sausio 1 d. privalėtų atlikti visus Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) biudžetinių ir viešųjų įstaigų 
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(toliau – Įstaigos) pirkimus, kurių vertė viršija 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės 

vertės mokesčio). 

Pažymėtina tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. perkančiosioms organizacijoms, kurių per 

einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra 

vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atliekant šiuos 

pirkimus, VPĮ reikalavimai netaikomi. Preliminariais duomenimis 22 Įstaigų pirkimų vertės nesiekia 

30 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), per metus. Įstaigoms, kurioms taikomas VPĮ, liktų 

pačioms vykdyti pirkimus, kurių vertė iki 15 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) bei vykdyti 

pirkimus per VšĮ CPO LT el. katalogą. 

Atsižvelgiant į tai, kad iki 2023 m. sausio 1 d.  Centras turi suformuoti Viešųjų pirkimų padalinį, 

priimti kvalifikuotus viešųjų pirkimų specialistus, įsigyti viešųjų pirkimų valdymo sistemos įrankį, 

surinkti ir susisteminti Įstaigų poreikius, vadovaujantis VPĮ 82 straipsnio 6 dalimi, sprendimo 1 

punktu siūloma Centrui suteikti centrinės perkančiosios organizacijos statusą jau  nuo sprendimo 

įsigaliojimo, kad, esant poreikiui ir galimybėms iki 2023 m. sausio 1 d., Centras galėtų atlikti 

centralizuotus pirkimus Įstaigoms, kurios kreipsis dėl vieno ar kelių pirkimų procedūrų vykdymo ir, 

kad  Centras galėtų tinkamai pasirengti viešųjų pirkimų valdymo procesui nuo 2023 m. sausio 1 d. 

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (teigiamos, neigiamos). 

Teigiamos pasekmės:  

Didesnės pirkimų apimtys lemia geresnes kainas bei mažesnes sutarties sudarymo išlaidas; 

Žinių ir informacijos ekonomija; 

Proceso ekonomiškumas, paprastumas ir administracinis efektyvumas. 

Neigiamos pasekmės: 

Rinkos sutelktumas ir mažesnės galimybės pirkimuose dalyvauti smulkiam ir vidutiniam 

verslui; 

Mažesnis Įstaigų savarankiškumas; 

Sunkumai pirkimo procese: sutarties ir techninių specifikacijų suderinamumo problemos 

(pavyzdžiui, tais atvejais, kai techninė specifikacija rengiama pirkimo iniciatoriaus (Įstaigos), o 

standartinė sutartis –  savivaldybės CPO), pretenzijos dėl techninių specifikacijų, kurias rengs 

pirkimų iniciatoriai (Įstaigos), o pretenzijas nagrinės savivaldybės CPO; 

Didelė pirkimų apimtis, todėl tikėtina, kad iškils reali grėsmė nenupirkti laiku reikiamų 

paslaugų, darbų ar prekių dėl ko gali būti neįgyvendinti svarbūs projektai; 

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.  

Sprendimui įgyvendinti reikės lėšų Viešųjų pirkimų padalinio steigimui Centre, viešųjų pirkimų 

valdymo sistemai įsigyti.  

Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2022-06-03 rašte Nr. SE-234 nurodyta, kad lėšų poreikis 

2022 m. - 149,80 tūkst. Eur (darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, baldams, įrangai ir kt. 

išlaidoms). 

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.  

Priėmus šį sprendimą turės būti pakeisti Centro nuostatai,  Įstaigų vidaus teisės aktai, kurie 

reglamentuoja viešųjų pirkimų procesus. 

Poveikis administracinei naštai 

Šis sprendimas įtakos  administracinės naštos sumažėjimą Įstaigoms. 

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas. 

Antikorupcinis vertinimas sprendimo projektui atliekamas. 

Sprendimo projektą parengė.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Gitana 

Stankevičė, tel. 596 269 pagal dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus A. Bartulio užduotį Nr. 8217654. 

 

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja                      Gitana Stankevičė 

 

 


