
 
 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 
MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE  

 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-

105 sudaryta Korupcijos prevencijos komisija – komisijos pirmininkė administracijos vyriausioji 
specialistė personalo klausimams Asta Paulauskaitė, narės: buhalterijos vyresnioji finansininkė Inga 
Bieliauskaitė ir Komercijos skyriaus vedėja Greta Stankevičienė, atliko korupcijos pasireiškimo 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre (toliau – MELC) tikimybės analizę.Atliekant korupcijos 
pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis – viešųjų pirkimų reglamentavimas, vykdymas ir 
kontrolė. 

Analizuotas laikotarpis: 2018 m. I ketv.–2019 m. III ketv. 
Atliekant viešųjų pirkimų reglamentavimo, vykdymo ir kontrolės vertinimą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės, buvo analizuota: 
– Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, 

patvirtintos MELC direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-41 „Dėl Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“; 

– Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, 
patvirtintos MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-51 „Dėl Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“; 

– Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas, 
patvirtintas MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-51 „Dėl Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“; 

– MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-52 „Dėl Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų iniciatorių ir organizatorių patvirtinimo“; 

– MELC direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 1V–55 „Dėl Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centrodirektoriaus 2019 m. birželio 21 įsakymo Nr. 1V-52 papildymo“. 

Korupcijos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos tikimybės metu vertinta sritis yra 
reglamentuota vidaus administravimo teisės aktų, kurie yra nuolat peržiūrimi ir atnaujinami. 

Per analizuojamąjį laikotarpį MELC nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstama ar 
kita panašaus pobūdžio veika. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius pagal švietimo ir mokslo 
ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. V-1038 „Dėl galimos korupcijos tikimybės 
viešuosiuose pirkimuose Švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose audito“ (ir 
jo pakeitimus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1040 ir 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-
30) atliko auditą MELC viešųjų pirkimų srityje ir 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6 (toliau – 
Audito pažyma) pateikė išvadas ir rekomendacijas, į kurias atsižvelgta: 

– sustabdytas Darbo etikos normų bei Darbo ir darbo etikos kontrolės normų taikymas, iš 
MELC darbuotojų nebeperkamos straipsnių rengimo, meninio apipavidalinimo ir kitos, su 
autorinėmis teisėmis ir leidyba susijusios, paslaugos; 

– yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už jam nepavaldžių darbuotojų, kurie privalo 
deklaruoti privačius interesus, tokių interesų deklaravimą ir kontrolę (MELC direktoriaus 2018 m. 
gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-51); 

– visi darbuotojai, iki vykdyto audito nedeklaravę viešųjų ir privačiųjų interesų, juos iki 2019 
m. vasario 27 d. deklaravo; 

– parengtos ir patvirtintos MELC viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimo ir pirkimo 
procedūrose dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos 
taisyklės (MELC direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1V-92); 

– patvirtinta nauja Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo 
taisyklių (toliau – MELC taisyklės) redakcija (MELC direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymas 
Nr. 1V-51), kurioje detaliau reglamentuota mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tvarka; 
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– siekiant didinti tiekėjų konkurenciją,MELC taisyklių 68 punkte nustatyta, kad „atliekant 
neskelbiamą apklausą Aprašo 21.2.1 punkte nurodytu atveju, kai numatoma pirkimo sutarties vertė 
yra lygi ar yra didesnė kaip 5 000 Eur (be PVM), neskelbiama apklausa atliekama raštu kreipiantis į 
ne mažiau kaip tris tiekėjus (jeigu yra pakankamas tiekėjų skaičius)“; 

– įgyvendinant siekį kuo daugiau pirkimų vykdyti per CPO,MELC taisyklių 16.1 punkte 
nustatyta, kad „prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimų iniciatoriui, 
derina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu“; 

– užtikrinant viešųjų pirkimų procedūroms reikiamos informacijos fiksavimą ir atsekamumą, 
atliekami rinkos tyrimai, jie fiksuojami laisva forma raštu arba rinkos tyrimo metu vykusių 
susirašinėjimų laiškai, kita informacija saugoma iniciatorių kompiuteriuose. Ši iniciatorių pareiga 
įtvirtinta MELC taisyklių 10.1punkte; 

– į viešojo pirkimo komisiją įtraukti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys 
ekonominių, techninių, teisinių žinių. 

MELC taisyklės nustato perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo 
pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo, viešųjų pirkimų organizavimo procese 
dalyvaujančius asmenis (pirkimų iniciatorius, už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, pirkimo 
organizatorius, viešojo pirkimo komisija, CVP IS administratorius, už pirkimų vykdymą 
naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingas asmuo), išsamiai reglamentuoja prekių, paslaugų 
ir darbų poreikio formavimą, pirkimų planavimą, pirkimo inicijavimą ir pasirengimą pirkimui, 
pirkimo vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą, mažos vertės pirkimų vykdymo 
ypatumus. Toks reglamentavimas užtikrina viešųjų pirkimų vidaus kontrolės mechanizmą. Prie 
Taisyklių patvirtinti priedai: Nešališkumo deklaracijos, Konfidencialumo pasižadėjimo, 
Biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašo, Paraiškos, Mažos vertės 
viešojo pirkimo pažymos, Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos 
reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano, Biudžetiniais metais atliktų pirkimų 
registracijos žurnalo, Pirkimo užduoties formos. 

Prevencinę pirkimų kontrolę MELC atlieka vyriausiasis buhalteris pasirašydamas ir 
direktorius tvirtindamas biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos 
reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą, iniciatorių teikiamas paraiškas su prie jų 
pridėtomis techninėmis specifikacijomis, organizatorių teikiamas mažos vertės viešojo pirkimo 
pažymas. 

MELC už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingas asmuo tikrina, 
ar konkretus poreikis gali būti patenkintas naudojantis CPO paslaugomis. Jo funkcijas 
reglamentuoja MELC taisyklių 16–16.4 punktai. 

Vykdant pirkimus pirkimų sąlygose apibrėžiami reikalavimai subrangovams ar subtiekėjams. 
Dažniausiai taikomi atitinkamos kvalifikacijos, teisės verstis tam tikra veikla, patirties 
kvalifikaciniai reikalavimai. 

Pirkimo būdas MELC parenkamas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, 
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo1, MELC taisyklių nustatyto reglamentavimo, taip pat 
racionalumo, protingumo principų. Pirkimo būdą, apklausos vykdymą per CVP IS parenka pirkimų 
organizatorius, atsižvelgdamas į pirkimo sudėtingumą, tiekėjų galimybę dalyvauti pirkime per CVP 
IS, laiko sąnaudas rengiant pirkimo dokumentus. 

Skubos tvarka MELC taisyklėse reglamentuota, nustatant, kad tai negali būti nuo 
perkančiosios organizacijos priklausančios aplinkybės. Esant ypatingai skubai, numatyta, kokie 
dokumentai gali būti nepildomi, pvz., gali būti neatliekamas rinkos tyrimas, vietoj paraiškos gali 
būti pildoma pirkimo užduotis. 

MELC taisyklėse reglamentuota, kad direktorius gali priimti sprendimą pavesti pirkimo 
procedūras atlikti viešojo pirkimo komisijai arba organizatoriui. 

MELC taisyklių 37–44 punktuose reglamentuotos pirkimo sutarčių rengimo, jų tvirtinimo 
procedūros. Galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba 
                                                           
1 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. 1S-97. 
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pagrindines pirkimo sutarties sąlygas parengia viešojo pirkimo komisija arba mažos vertės pirkimų 
atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, – pirkimo organizatorius. 

MELC taisyklių 45 punkte nustatyta, kad „perkančiosios organizacijos ir tiekėjo 
įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą 
(organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems 
kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną vykdo pirkimo iniciatorius“. 

MELC taisyklių 50 punkte nustatyta, kad „jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo 
galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų iniciatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų 
įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina 
pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą“. 

MELC prevencinę pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atlieka iniciatoriai, direktorius, 
vyriausiasis buhalteris. Tai reglamentuoja MELC taisyklių skyrius „Pirkimo sutarties vykdymas“. 

MELC biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų 
darbų, prekių ir paslaugų plano rengimą reglamentuoja MELC taisyklių skyriai „Perkančiosios 
organizacijos prekių, paslaugų ir darbų poreikio formavimas“ ir „Pirkimų planavimas“.  

MELC pirkimų planą sudaro už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimo 
iniciatorių pirkimų sąrašus kartu su atliktų rinkos tyrimų duomenimis, rezultatais ir pirkimų 
pagrindimais. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, parengęs pirkimų planą, suderina jį su 
pirkimų iniciatoriais ir MELC vyriausiuoju buhalteriu bei teikia tvirtinti MELC direktoriui. Pirkimo 
iniciatoriai ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri patvirtintą pirkimų planą ir įvertina jame pateiktos 
informacijos aktualumą. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų 
planą, pirkimo iniciatorius raštu ir elektroniniu paštu pateikia už pirkimų planavimą atsakingam 
asmeniui patikslintą pirkimų sąrašą. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimo 
iniciatoriaus patikslintą pirkimų sąrašą kartu su atlikto rinkos tyrimo duomenimis, rezultatais ir 
pirkimų pagrindimais, pradeda pirkimų plano pakeitimą. Parengęs pirkimų plano pakeitimą už 
pirkimų planavimą atsakingas asmuo turi atlikti visus veiksmus, kokie nustatyti sudarant planą. Už 
pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs MELC direktoriaus patvirtintą planą, rengia pirkimų 
suvestinę ir ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d. Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka ją paskelbia CVP IS. 

MELC pirkimo iniciatorius, rengdamas pirkimų sąrašą, turi atlikti rinkos tyrimą, reikalingą 
potencialiems tiekėjams, numatomai pirkimo vertei ir galimybei supaprastintą pirkimą atlikti iš 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje nurodytų įstaigų ir įmonių nustatyti, 
įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir 
pirkimų pagrindime pateikti vieną iš toliau pateiktų siūlymų, suderintą su už pirkimų vykdymą 
naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingu asmeniu, įvertinti, ar ketinamoms įsigyti prekėms, 
paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, ir pirkimų pagrindime pateikti siūlymus dėl šių kriterijų taikymo vykdant pirkimą, 
parengti pirkimų pagrindimą, kuriame būtų nurodytas išlaidų būtinumas, atsižvelgdamas į savo 
veiklos uždavinius ir tikslus. 

MELC pirkimo iniciatorius kiekvieno pirkimo, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vertė 
yra mažesnė nei 5 000 Eur be PVM arba pirkimą būtina atlikti skubiai, procedūroms atlikti pildo 
paraišką. Pirkimo iniciatorius peržiūri atlikto rinkos tyrimo duomenis, rezultatus ir atlieka išsamesnį 
rinkos tyrimą, būtiną pirkimo vertei ir realių tiekėjų (įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje nurodytas įstaigas ir įmones) skaičiui nustatyti. 
Jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta, tyrimu nustatomas siūlomas 
kviesti tiekėjas ir ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų techniniai, estetiniai, funkciniai bei 
kokybės reikalavimai ir tiekėjo kvalifikacijai bei kompetencijai keliami reikalavimai. Rinkos 
tyrimas gali būti neatliekamas, esant nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančioms ypatingos 
skubos aplinkybėms ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais. Kai 
pirkimo sutarties vertė yra mažesnė nei 5 000 Eur be PVM arba pirkimą būtina atlikti skubiai, 
MELC direktorius teikia pirkimo organizatoriui pirkimo užduotį. 
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Suderinta su MELC vyriausiuoju buhalteriu paraiška teikiama tvirtinti MELC direktoriui, 
kuris ją pasirašo ir priima sprendimą (pavesti jau sudarytai viešojo pirkimo komisijai atlikti pirkimo 
procedūras arba suformuoti naują viešojo pirkimo komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir darbo 
reglamentą ir pavesti jai atlikti šio pirkimo procedūras, pavesti pirkimo organizatoriui atlikti mažos 
vertės pirkimo procedūras, pavesti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu 
atsakingam asmeniui atlikti pirkimą, įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras 
iki pirkimo sutarties sudarymo, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims 
vykdyti). Taip užtikrinamas viešųjų pirkimų vidaus kontrolės mechanizmas. 

MELC mažos vertės pirkimo pažymą pildo organizatorius, kontrolei užtikrinti vizuoja 
vyriausiasis buhalteris, tvirtina direktorius. 

MELC patvirtintas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Viešojo pirkimo komisijos darbo 
reglamentas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, 
suformuota nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija MELC viešiesiems pirkimams atlikti, kurios nariai 
kasmet pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Nuolatinė viešųjų 
pirkimų komisija žurnale pildo visų per kalendorinius metus jos atliktų pirkimų ataskaitą. Viešųjų 
pirkimų specialistas žurnale pildo visų per kalendorinius metus MELC atliktų viešųjų pirkimų 
ataskaitą.  

MELC vykdomi tik mažos vertės viešieji pirkimai, jie atliekami laikantis lygiateisiškumo, 
nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo, konfidencialumo ir 
nešališkumo principų. Priimant sprendimus dėl pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu. 
MELC laikomasi atskyrimo tarp viešųjų pirkimų inicijavimo, vykdymo ir kontrolės funkcijų. 

Visi MELC sudarytos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos nariai, organizatoriai ir 
iniciatoriai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, kurie įpareigoja 
laikytis objektyvumo, nešališkumo ir kitų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų. 

MELC numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas rengiamas, tvirtinamas direktoriaus, bet 
remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, kad mažos vertės pirkimų planų 
viešinti Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nereikia, šis planas Viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje neviešinamas. 

Pasibaigus kalendoriniams metams MELC Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia ataskaitą apie 
per kalendorinius metus atliktus pirkimus. 

 
Išvada 
Atlikus teisinio reglamentavimo, procedūrų bei institucijų ir darbuotojų funkcijų 

reglamentavimo vertinimą, korupcijos pasireiškimo tikimybė Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centro viešųjų pirkimų srityje vertintina kaip maža.   

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 
1. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse neaiškiai 

nustatytos sąlygos, kada pirkimus vykdo organizatorius, o kada – viešojo pirkimo komisija. 
2. Nevykdoma mažos vertės pirkimo pažymų prevencinė kontrolė, jos kontroliuojamos įvykus 

pirkimui, kai jas vizuoja vyriausiasis buhalteris ir tvirtina direktorius. 
3. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse nėra 

aiškaus reglamentavimo, kad iniciatoriumi ir organizatoriumi negali būti paskirtas tas pats asmuo. 
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo arba sumažinimo 

Priemonė Atsakingas 
vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

Rezultatas 

Patikslinti dabar 
galiojančias Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos 
centro viešųjų pirkimų 
organizavimo taisykles 
jas papildant nuostatomis 
dėl prevencinio 

Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos 
centro korupcijos 
prevencijos komisija. 

2020-04-30 Patikslintos dabar Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos 
centro viešųjų pirkimų 
organizavimo taisyklės. 
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patikrinimo, dėl už 
pirkimųorganizavimą ir 
organizavimo priežiūrą 
atsakingo asmens, 
išsamiau reglamentuoti, 
kada pirkimus vykdyti 
gali organizatorius, o 
kada – viešojo pirkimo 
komisija, apibrėžti 
aplinkybes, kada galimi 
neplaniniai pirkimai, 
reglamentuoti pirkimų 
rizikos analizę atliekančių 
asmenų funkcijas. 
 

 
 


