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Projekto rengėjas - Kultūros ministerija.
Projekto tikslas: patikslinti ir papildyti Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų
sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašą (toliau - Tvarkos
aprašas) tokiu būdu, kad jo taikymas perkančiosioms organizacijoms būtų patogesnis,
vykdant pirkimus būtų racionaliai naudojamos lėšos, laikas ir žmogiškieji ištekliai bei
mažinami administravimo resursai, nesukuriantys pridėtinės vertės.
Dabartinė situacija. Tvarkos aprašas (tvirtinamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str.
2 punktu) reglamentuoja:
 radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo pirkimų, kai tokius
pirkimus atlieka radijo programų transliuotojas ar visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, tvarką;
 radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų transliavimo eteryje laiko, kai pirkimo ar
preliminarioji sutartis sudaroma su radijo programų transliuotoju ar visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėju, pirkimų tvarką.
Perkančiosios organizacijos susiduria su neaiškumais, vykdydamos pirkimus vadovaujantis šiuo
metu galiojančiu Tvarkos aprašu (pvz. dėl neskelbiamos apklausos vykdymo sąlygų (dėl specifinių
paslaugų, kurių rezultatas yra savarankiškas autorių ar gretutinių teisių objektas; dėl atliktų
pirkimų ataskaitos, kurioje turi būti nurodyta informacija, kuri prieštarautų duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams ir kt.).
Esmė: Tvarkos aprašas papildytas:
 nuostatomis leidžiančiomis pirkimo procedūros metu perkančiajai organizacijai pašalinti
tiekėjus, kurių veikla nedera su perkančiosios organizacijos veiklos standartais (etikos
principais) ir (arba) tiekėjus, kurie yra įvykdę profesinės etikos pažeidimus;
 numatyta galimybė vykdant pirkimą tiek programos konkurso, tiek skelbiamos apklausos
būdu nustatyti daugiau kaip vieną laimėtoją;
 atsižvelgiant į tai, kad Tvarkos apraše numatytos išimtys neapėmė dalies specifinių nuo
programos sukūrimo neatskiriamų specialistų teikiamų paslaugų, kurių rezultatas yra
savarankiškas autorių ar gretutinių teisių objektas, Tvarkos apraše numatytas išimčių sąrašas
buvo išplėstas;
 siekiant užtikrinti Tvarkos aprašu reglamentuojamų pirkimų skaidrumą bei tiekėjų
lygiateisiškumo principus, tuo pačiu siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeisti tiekėjų
komerciniai interesai ar daromas neigiamas poveikis tiekėjų konkurencijai, Tvarkos aprašas
papildytas nuostata, užtikrinančia pirkimo sutartyje numatytos konfidencialios informacijos
apsaugą ir kt.
Nauda: (siūlomi pakeitimai įsigaliotų 2022 m. kovo 1 d.)
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bus nustatyta aiškesnė ir lankstesnė radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų
sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarka,
užtikrintas racionalus pirkimams skirtų lėšų, laiko ir žmogiškųjų išteklių naudojimas bei
mažinami administravimo resursai.

Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Derinimas
 Projektas svarstytas Tarpinstituciniame pasitarime (2021-12-14), kuriame Rengėjams
pasiūlyta įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas.
 Šioms pastaboms aptarti buvo organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame pastabos ir
pasiūlymai suderinti darbine tvarka:
atsižvelgiant į tai, kad Tvarkos apraše numatytos išimtys neapėmė dalies specifinių nuo programos
sukūrimo neatskiriamų specialistų teikiamų paslaugų, kurių rezultatas yra savarankiškas autorių ar
gretutinių teisių objektas, Tvarkos apraše numatytas išimčių sąrašas buvo išplėstas – siekiant
teisinio aiškumo, Nutarimo projekte nustatomas sąrašas paslaugų, kurių rezultatą transliuotojas
gali laikyti savarankišku autorių ar gretutinių teisių objektu;
atkreiptinas dėmesys, kad į konkretų tiekėją galima būtų kreiptis tik tais atvejais, kai nėra (ar
negali būti) kitų rinkos dalyvių, kurie transliuotojui galėtų parduoti pirkimo objektą arba pirkimo
objektas yra neatsiejamas nuo jį sukuriančio subjekto. Todėl transliuotojas savo su pirkimo
planavimu susijusiuose dokumentuose turi pagrįsti poreikį kreiptis į konkretų tiekėją ir įrodyti, kad
nėra (ar negali būti) kitų rinkos dalyvių, kurie transliuotojui galėtų parduoti pirkimo objektą arba
pirkimo objektas yra neatsiejamas nuo jį sukuriančio subjekto.
Dalykinio vertinimo išvada:
 Teikiamas projektas patikslintas atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
išvadoje Nr. NV-3157 (2021-12-06) pateiktas tikslinamojo pobūdžio pastabas;
 Teisės grupės išvadoje Nr. NV-86 (2022-01-11) pastabų ir pasiūlymų nėra;
 Projektą siūlome pakartotinai svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės
posėdyje.
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