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DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia svarstyti pagal
2022 m. liepos 27 d. vykusiame Tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas patikslintus
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, 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 821 straipsniu įstatymo
Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymo NR. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo 901 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 12 ir 13 straipsnių pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo
NR. VIII-2032 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo projektus (toliau – Įstatymų
projektai).
Siekdama įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje
įvardintus tikslus, susijusius su viešųjų pirkimų sistemos efektyvinimu, bei išsiaiškinti viešųjų
pirkimų sistemos trūkumus ir priimti reikiamus sprendimus dėl jos tobulinimo, Ekonomikos ir
inovacijų ministerija atliko viešųjų pirkimų sistemos poveikio vertinimą. Esminės tobulintinos
sritys ir joms gerinti reikalingi veiksmai nurodyti paskelbtame dokumente „Viešųjų pirkimų
problematika ir sprendimų kryptys“ ir yra susiję daugiausia su viešųjų pirkimų politikos
įgyvendinimu.
Įstatymų projektai parengti siekiant supaprastinti pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą,
stiprinti vidaus kontrolę, taip pat suderinti nacionalinių teisės aktų nuostatas su Europos Sąjungos
koncesijų direktyvų nuostatomis.
Toliau teikiama apibendrinta informacija apie Įstatymų projektais sprendžiamas problemas,
siūlomas sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:
I. Sprendžiamos
problemos

Atlikus viešųjų pirkimų sistemos vertinimą paaiškėjo, kad perkančiosios
organizacijos per mažai dėmesio skiria pasirengimo pirkimui etapui ir sutarties
vykdymui – galutiniam rezultatui.

II. Siūlomos
priemonės

III. Priemonių
kaštai
IV. Nauda
visuomenei
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Kai kurių pirkimus ir koncesijas reguliuojančių įstatymų nuostatų taikymas
reikalauja perteklinių, pridėtinės vertės nesukuriančių veiksmų atlikimo.
Trūksta tam tikrų nuostatų aiškumo, dėl kurių praktikoje kyla klausimų, taip
pat susiduriama su skirtingų institucijų nevienodo nuostatų interpretavimo
problema.
Europos Komisijos 2019 m. spalio 10 d. oficialiame pranešime dėl Europos
Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2019/2246 dėl Direktyvų netinkamo
perkėlimo į nacionalinę teisę nurodytos Lietuvos Respublikos koncesijų
įstatymo Nr. I-1510 nuostatos, kurias reikia patikslinti, kad būtų tinkamai
įgyvendintos direktyvų nuostatos.
Įstatymų projektuose siūlomos nuostatos dėl viešųjų pirkimų supaprastinimo ir
vidaus kontrolės stiprinimo. Siūloma sudaryti galimybes: supaprastintuose
pirkimuose vykdant skelbiamas derybas neprašyti tiekėjų teikti paraiškas;
nutraukti pirkimą, jeigu pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl
kurių perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties; prireikus
tikslinti pasiūlymus, pirkimo dokumentus ir kita.
Siekiant stiprinti vidaus kontrolę perkančiosiose organizacijose, pirkimo
pasirengimo ir sutarčių vykdymo etapus, Įstatymų projektuose siūloma
nustatyti pareigą perkančiosioms organizacijoms pasitvirtinti pirkimų proceso
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką, kurioje būtų apibrėžiama pirkimų
procese ir pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių asmenų funkcijos ir
atsakomybė bei paskirti asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą.
Siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos koncesijų direktyvos
nuostatas, tikslinamos Koncesijų įstatymo nuostatos dėl mišrių sutarčių
reguliavimo, tiekėjo pašalinimo iš pirkimo/ koncesijos dėl rimto profesinio
pažeidimo: suteikiama diskrecijos teisė suteikiančiajai institucijai, įvertinus
turimą informaciją apie rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio ji abejoja teikėjo
sąžiningumu, spręsti, ar tiekėją šalinti iš koncesijos suteikimo procedūros, ar
ne.
Papildomų biudžeto lėšų nereikės.
Lankstesnis ir aiškesnis reguliavimas sudarys palankesnes sąlygas
perkančiosioms organizacijoms siekti efektyvesnių pirkimų rezultatų, tiekėjai
aktyviau dalyvaus viešuosiuose pirkimuose. Didesnė konkurencija sudarys
galimybes perkančiajai organizacijai įsigyti poreikius atitinkančius objektus už
geriausią kainą.

Išsamesni Įstatymų projektais siūlomų pakeitimų tikslai, uždaviniai ir kiti paaiškinimai
pateikti Įstatymų projektų aiškinamuosiuose raštuose.
Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Tiesioginės Įstatymo projekto rengėjos – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešųjų
pirkimų politikos skyriaus (vedėja – Aurelija Ylė, tel. 8 611 13 021, el. p. aurelija.yle@eimin.lt)
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patarėja Dovilė Šacikauskė, tel. 8 652 84 691, el. p. dovile.sacikauske@eimin.lt ir vyr. specialistė
Laura Banevičiūtė, tel. 8 653 11 921, el. p. laura.baneviciute@eimin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Įstatymų projektai ir jų lyginamieji variantai, 204 lapai.
2. Įstatymų projektų aiškinamieji raštai, 45 lapai.
3. Nutarimo projektas, 2 lapai.
4. Įstatymų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.
5. Atitikties lentelės, 77 lapų.

Finansų ministrė, pavaduojanti
ekonomikos ir inovacijų ministrą

Gintarė Skaistė
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Dovilė Šacikauskė, tel. 8 706 64 606, el. p. Dovile.Sacikauske@eimin.lt
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