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MOTYVUOTA IŠVADA
1.

BENDRA INFORMACIJA

Pateikiamas analizės objektas – pasirinkta veiklos sritis, kurioje egzistuoja didelė korupcijos tikimybė,
analizės tikslas, analizės laikotarpis, nurodoma kas atliko analizę
Viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje (toliau – Agentūra) atlikta šių veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė (pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punktą - daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo):
1.1. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, analizuotas laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d.
iki 2019 m. gruodžio 31 d.;
1.2. Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, analizuotas laikotarpis – nuo 2019 m. rugpjūčio
1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.
Analizę atliko Agentūros vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis.

2.

ANALIZĖS REZULTATAI
2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas

Pateikiami šios išvados 1.1 papunktyje nurodytą veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai:
2.1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
2.1.2. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų aprašo patvirtinimo“;
2.1.3. Agentūros įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 3-224 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros įstatų pakeitimo“;
2.1.4. Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto (toliau – KTTI) viešojo pirkimo komisijos
darbo reglamentas, patvirtintas KTTI direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 2-18 „Dėl Viešojo pirkimo
komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
2.1.5. Kokybės vadybos sistemos procedūra KP-10 „Pirkimas“, patvirtinta viešosios įstaigos Kelių ir
transporto tyrimo instituto direktoriaus 2018 m. kovo 14 d.;
2.1.6. Agentūros direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2-132 „Dėl pirkimo organizatorių
skyrimo“;
2.1.7. Agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 2-232 „Dėl pirkimo iniciatorių
skyrimo ir Konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“;
2.1.8. Agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 2-214 „Dėl atsakingų už viešųjų
pirkimų iniciavimą, organizavimą ir priežiūrą skyrimo“;
2.1.9. Agentūros 2020 m. birželio 15 d. raštas Susisiekimo ministerijai Nr. 10-795;
2.1.10. Tarptautinio pirkimo Nr. 427815 dokumentai;
2.1.11. Supaprastinto pirkimo Nr. 428648 dokumentai;
2.1.12. Supaprastinto pirkimo Nr. 450373 dokumentai.
Pateikiami šios išvados 1.2. papunktyje nurodytą veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai:
2.1.13. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas;
2.1.14. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo
viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės
9 d. nutarimu Nr. 531„Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto
pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.1.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir
savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“;
2.1.16. Agentūros įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 3-224 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros įstatų pakeitimo“;
2.1.17. Agentūros įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. 3-430 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros reorganizavimo“;
2.1.18. Agentūros valdybos 2020 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. Prot-2-2 „Dėl viešajai įstaigai transporto
kompetencijų agentūrai nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos“;
2.1.19. Agentūros valdybos 2020 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. Prot-2-3 „Dėl pritarimo Viešosios
įstaigos Transporto kompetencijų agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarkai“;
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2.1.20. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų
nuomos tvarka, patvirtinta Agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2-90 „Dėl viešosios
įstaigos Transporto kompetencijų agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“;
2.1.21. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 1K-69 „Dėl
viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros nekilnojamojo turto nuomos“;
2.1.22. Kokybės vadybos sistemos procedūra KP-12 „Technikos ir transporto priemonių valdymas“,
patvirtinta viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto direktoriaus 2016 m. kovo 30 d.;
2.1.23. Kokybės vadybos sistemos procedūra KP-16 „Turto valdymo skyriaus darbo organizavimas“,
patvirtinta viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto direktoriaus 2015 m. kovo 19 d.

2.2.

Vertinimo metodika

Nurodomas pasirinktas vertinimo būdas (atliktas vidinis tyrimas, atlikta apklausa, atlikta lyginamoji, sisteminė
dokumentų analizė, teisės aktų ar procedūrų peržiūra/vertinimas, pritaikyta Delphi technika, ekspertinis
vertinimas, SWOT analizė, pagrindinių priežasčių analizė, priežasčių ir efekto analizė, rizikos pasekmių
vertinimo analizė ar kt.).
Surašant išvadą buvo atliekama lyginamoji ir sisteminė dokumentų analizė, teisės aktų ir procedūrų peržiūra ir
vertinimas, rizikos pasekmių vertinimo analizė, analizuojami atlikti viešieji pirkimai, turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo dokumentai, bendraujama su atsakingais Agentūros darbuotojais žodžiu, elektroniniu paštu,
atliekamas viešai prieinamos informacijos stebėjimas ir analizavimas.

2.3.

Analizės rezultatas

Pateikiami esamos situacijos analizės rezultatai, atsižvelgiant į situacijos vertinimo kriterijus, ir įvardijamos
priežastys, didinančios korupcijos pasireiškimo rizikos lygį, ir kita svarbi informacija.
Atliekant analizę reikalinga vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“1, taip pat rekomenduojama
atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“2
2.3.1.Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.
Agentūroje viešieji pirkimai atliekami pagal nustatytą kokybės vadybos sistemos procedūrą KP-10 „Pirkimas“
(toliau – procedūra KP-10). Ši procedūra patvirtinta 2018-03-14 viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo
instituto ((toliau – KTTI) ) direktoriaus. 2018 m. buvo pakeistas KTTI pavadinimas į Agentūrą ir jai perduotos
papildomos funkcijos aviacijos srityje. Dėl įstaigos pokyčių dalis Agentūros vidinių teisės aktų, įskaitant ir
reguliuojančių viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, tapo praktiškai netaikomi, kiti reikalavo atnaujinimo.
Ne išimtis ir minėta procedūra KP-10. Po 2020 m. įvykusios reorganizacijos Agentūra priėmė eilę naujų teisės
aktų, tarp kurių ir dėl viešųjų pirkimų.
Agentūros direktoriaus įsakymais kasmet tvirtinamas viešųjų pirkimų planas ir, iškilus būtinybei, jo pakeitimai,
paskirti Agentūros pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, atsakingi už pirkimus atskirose Agentūros
veiklos srityse, paskirta viešojo pirkimo komisija, patvirtintas jos darbo reglamentas. Pagal Agentūros nustatytą
tvarką pirkimų iniciatoriai, organizatoriai ir komisijos nariai negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kol
nepasirašo nustatytos tvarkos konfidencialumo pasižadėjimo, nešališkumo deklaracijos ir nepateikia
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai savo privačių interesų deklaracijos.
Susipažinus su visas Agentūroje 2019 m. vykdytų ne mažos vertės pirkimų (1 tarptautinis ir 2 supaprastinti
pirkimai) dokumentacija, korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta. Šių pirkimų metu sudarytos sutartys yra pilnai
įvykdytos, įsigyta specialia įranga sėkmingai naudojama, nusiskundimų ar pretenzijų tiekėjams nėra.
2.3.2.. Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą šioje srityje buvo pasirinktas analizės objektas –
nenaudojamų nuosavybės teise Agentūrai priklausančių patalpų valdymas.
Agentūra iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. reorganizacijos nuosavybės teise valdė 3590,18 kv. m ploto patalpas Kaune,
savo funkcijų vykdymui nuomojo 112,41 kv. m ploto patalpas Vilniuje (nuo 2019 m. lapkričio mėn. šių patalpų
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plotas sumažintas iki 77 kv. m). Taip pat Agentūra savo funkcijų vykdymui naudojo 33 automobilius, iš kurių
23 valdė nuosavybės teise, o kitus naudojo panaudos ar veiklos nuomos sutarčių pagrindu.
Agentūra kreipėsi į savo valdybą ir Susisiekimo ministeriją informuodama, kad dalis minėtų administracinės
paskirties patalpų Kaune yra nenaudojamos Agentūros funkcijų vykdymui. Agentūros manymu, išnuomojus šias
patalpas būtų efektyviau naudojamas jai nuosavybės teise priklausantis turtas, gautų papildomų pajamų, be to,
daliai nuomininkų patalpas atnaujinus, nepatirtų papildomų išlaidų ateityje. Taigi Agentūra atliko rinkos tyrimą
– išanalizavo, kokios patalpų nuomos kainos yra siūlomos šalia esančiuose ir tame pačiame pastate. Surinktus
duomenis, panašių patalpų nuomos kainų rinkos tyrimą, atliktus preliminarius skaičiavimus, kiek kiekviena
nenaudojama patalpa galėtų generuoti pajamų, bei Agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarkos
projektą Agentūra pateikė valdybai. Valdybai pritarus patalpų nuomai buvo kreiptasi į Susisiekimo ministeriją,
kaip valstybės, kaip savininko, teises ir pareigas, įgyvendinančią instituciją, su prašymu priimti sprendimą dėl
patalpų nuomos.
Be kita ko, Agentūros valdyba, įvertinusi Agentūros pateiktą informaciją, 2020 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. Prot2-2 „Dėl viešajai įstaigai transporto kompetencijų agentūrai nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos“
nutarė neprieštarauti, kad Agentūra išnuomotų dalį nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų
Kaune ir pasiūlyti Agentūros visuotiniam dalininkų susirinkimui – Susisiekimo ministerijai pritarti, kad
Agentūra išnuomotų minėtas negyvenamąsias patalpas. Agentūros valdyba balandžio 7 d. nutarimu Nr. Prot-2-3
„Dėl pritarimo viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos
tvarkai“ taip pat pritarė Agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarkos projektui. Agentūros
direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2-90 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų
agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Agentūros
nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarka (toliau – Patalpų nuomos tvarka), kurioje nustatyta, kaip
sudaromas nuomotino turto (jei toks yra) sąrašas, kaip atliekamas rinkos tyrimas, kad visa medžiaga teikiama
Agentūros valdybai, kuriai neprieštaraujant visa informacija teikiama Susisiekimo ministerijai sprendimui dėl
nekilnojamojo turto nuomos priimti. Šioje tvarkoje taip pat nustatyta, kad turto nuomininkas ilgalaikei nuomai
išrenkamas konkurso būdu, maksimalus kiekvieno nuomotino objekto nuomos laikotarpis (nuomos terminas),
įskaitant nuomos sutarties pratęsimus, negali viršyti 10 metų. Ne konkurso būdu galima tik turto nuoma
trumpalaikiam terminui3 (pavyzdžiui, parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams ir kt.), kuris
negali būti ilgesnis kaip 5 dienos, jeigu tuo metu šio turto nereikia Agentūros reikmėms ir jei turtas nėra ar negali
būti išnuomojamas ilgalaikei nuomai konkurso būdu.
Susisiekimo ministras 2020 balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1K-69 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų
agentūros nekilnojamojo turto nuomos“ sutiko išnuomoti Agentūros nuosavybės teise valdomas negyvenamas
patalpas ir įpareigojo Agentūros direktorių vykdyti nuomos procedūras pagal Patalpų nuomos tvarkos nuostatas.
Po reorganizacijos Agentūra nuosavybės teise valdo 886,66 kv. m ploto patalpas Kaune, savo funkcijų vykdymui
nuomoja 77 kv. m ploto patalpas Vilniuje, nuosavybės teise valdo 3 automobilius, pagal panaudos sutartį su
Lietuvos transporto saugos administracija valdo 4 automobilius.

3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS
VEIKSNIAI
Papunkčiui nurodomi nustatyti vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai (išoriniai, sisteminiai,
vidiniai, individualūs) dėl teisinės bazės netobulumo/nebuvimo, neaiškių ar neskaidrios sprendimų priėmimo
procedūrų, nuolatinio pobūdžio tam tikrų nustatytų procedūrų nesilaikymo, blogos organizacijos kultūros,
netinkamos darbų ir procesų kontrolės ir priežiūros mechanizmų ir kt., pateikiant korupcijos rizikos įvertinimą
(maža, vidutinė, didelė)
3.1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.
Analizės metu buvo nustatyta, kad dėl pokyčių tam tikrą laiką vykdant viešuosius pirkimus buvo vadovaujamasi
dalimi vidinių teisės aktų, kurie nebuvo atnaujinti, nebuvo paskirti už viešųjų pirkimų vykdymo priežiūrą ir
planavimą atsakingi asmenys, tačiau jų funkcijas vykdė Administravimo departamento Veiklos organizavimo
skyriaus darbuotojai. Taip pat nustatyta, kad analizuojamuoju laikotarpiu už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingi
asmenys dalyvavo tik vienuose šios srities mokymuose – Agentūros viešojo pirkimo komisijos pirmininkas
2019 m. spalio mėn. dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamame seminare.

Informacija apie turtą trumpalaikei nuomai skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje, tačiau
dėl susidariusios situacijos nuo 2020 m. kovo mėnesio tokių paslaugų paklausa tapo maža.
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Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų srityje nustatymą, išanalizavus ir įvertinus viešųjų
pirkimų organizavimo procesus reglamentuojančius teisės aktus ir atliekamus veiksmus, darytina išvada, kad
korupcijos pasireiškimo tikimybė nėra didelė, kadangi:
3.1.1. Viešųjų pirkimų mastai Agentūroje nėra dideli – per 2019 m. įvykdyta viešųjų pirkimų už
784,353 tūkst. Eur (be PVM), iš jų buvo tik 1 tarptautinis ir 2 supaprastinti (išskyrus mažos vertės) viešieji
pirkimai už bendrą sumą kiek daugiau nei 450 tūkst. Eur (be PVM), nebuvo nei vieno neįvykusio pirkimo arba
pirkimo su specifiniais veiksniais ar aplinkybėmis, nenustatyta sisteminių ir nuolatinių pirkimų iš to paties
tiekėjo, sutarčių keitimų, Viešųjų pirkimų tarnyba nenustatė nei vieno viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, iš 2
pateiktų pretenzijų nei viena nepasitvirtino, ieškinių ar anoniminių pranešimų dėl galimų pažeidimų negauta4.
Agentūros kolegialus valdymo organas – valdyba turi pritarti Agentūros pirkimų sandoriams, viršijantiems
Agentūros įstatų 41.5 papunktyje nustatytas vertes5.
3.1.2. Agentūroje po reorganizacijos jau priimti arba rengiami teisės aktai dėl viešųjų pirkimų
geresnio organizavimo: Agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 2-214 „Dėl atsakingų už
viešųjų pirkimų iniciavimą, organizavimą ir priežiūrą skyrimo“, kuriuo buvo atnaujinti pirkimo iniciatorių ir
organizatorių sąrašai, sudaryta nuolatinė viešojo pirkimo komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas, paskirti
asmenys, atsakingi už supaprastintų pirkimų dokumentavimą ir pirkimo procedūrų ataskaitų Viešųjų pirkimų
tarnybai, už įstaigos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, už pirkimų vykdymą
naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, atnaujintos paraiškos viešajam
pirkimui, mažos vertės pirkimo apklausos pažymos, konfidencialumo pasižadėjimo formos; rengiamas naujas
Agentūros viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas, kuris iš esmės pakeis
esamą procedūrą KP-10 „Pirkimas“ ir kuriuo bus nustatyta viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
sistema, užtikrinanti vykdomų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų Agentūros veiklos planų įgyvendinimą,
sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi.
3.1.3. Visi Agentūros darbuotojai, dalyvaujantys viešuosiuose pirkimuose, privalo pasirašyti
Nešališkumo deklaraciją, Konfidencialumo pasižadėjimą ir deklaruoti savo privačius interesus Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai. Agentūroje veikia „Pasitikėjimo linija“, kurios kontaktai viešai skelbiami, iki šiol
negauta nei vieno nusiskundimo dėl Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų.
3.2. Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje.
Analizės metu buvo nustatyta, kad panašiai kaip ir organizuojant bei vykdant viešuosius pirkimus turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo srityje Agentūroje vadovaujamasi dalimi vidaus teisės aktų, priimtų dar KTTI.
Tai kokybės vadybos sistemos procedūra KP-12 „Technikos ir transporto priemonių valdymas“ (toliau –
Procedūra KP-12), patvirtinta KTTI direktoriaus 2016 m. kovo 30 d., ir kokybės vadybos sistemos procedūra
KP-16 „Turto valdymo skyriaus darbo organizavimas“ (toliau – Procedūra KP-16), patvirtinta KTTI direktoriaus
2015 m. kovo 19 d. Šiuose teisės aktuose nurodyti kai kurių padalinių ar pareigybių pavadinimai neatitinka
esamos įstaigos struktūros, minimi kai kurie jau negaliojantys teisės aktai, todėl abu yra tikslintini arba keistini
naujais. Tačiau įvertinus Agentūros disponuojamo turto dydį ir tai, kad praktiškai visas turtas naudojamas
tiesioginėms Agentūros funkcijoms vykdyti6, taip pat įvertinus Agentūros priimamus sprendimus šioje srityje,
ir tai, kad už turto valdymą atsakingi darbuotojai turi didelę patirtį ir yra aukštos kvalifikacijos (atsakingo
Administravimo departamento Veiklos organizavimo skyriaus vadovas šioje srityje dirba nuo 2013 m.), galima
teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje nėra didelė.

4.

SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS
PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO

Pateikiamos siūlomos priemonės veiklos srities vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams
mažinti ar panaikinti pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano formą:

Duomenys iš Agentūros 2020-06-15 rašto Susisiekimo ministerijai Nr. 10-795.
Prekėms ir paslaugoms, kurių kiekvieno sandorio vertė didesnė kaip 145 tūkst. Eur (be PVM), ir darbams, kurių kiekvieno sandorio
vertė didesnė kaip 290 tūkst. Eur (be PVM).
6
Agentūra turi ilgalaikio turto viso už kiek daugiau kaip 2,8 mln. Eur, o daugiau kaip 1,8 mln. Eur iš jų sudaro mašinos ir įrenginiai (iš
viešai skelbiamos Agentūros 2019 m. Finansinės būklės ataskaitos). Po 2020 m. rugpjūčio 1 d. reorganizacijos Agentūros turtas ženkliai
sumažėjo.
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Eil.
Nr.

1.

2.

1.

Priemonė

Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
vykdytojas
terminas
(Įstaigos
pavadinimas)
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje
Atnaujinti esamą procedūrą KPAgentūra
2020-12-31
Bus aktualizuota ir
10 “Pirkimai” arba parengti ir
nustatyta aiški viešųjų
patvirtinti naują viešųjų pirkimų
pirkimų procedūrų
organizavimo Agentūroje
tvarka, visi už atskirus
tvarkos aprašą, kuriame būtų
etapus atsakingi
nustatyti ir už vykdymo
asmenys
priežiūrą ir planavimą atsakingi
asmenys
Už pirkimų vykdymą
Agentūra
2020-12-31
Agentūros viešuosius
atsakingiems asmenims
pirkimus vykdantys
dalyvauti vidiniuose arba
darbuotojai gaus naujų
Viešųjų pirkimų tarnybos
žinių apie viešųjų
organizuojamuose mokymuose,
pirkimų aktualijas,
skirtuose gilinti teorines ir
galės geriau vykdyti
praktines žinias šioje srityje
Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimus
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje
Agentūra
Įvertinti turtinių klausimų
2021-03-31
Bus aktualizuota ir
reglamentavimo poreikį
nustatyta aiški turto
Agentūroje ir panaikinti esamas
valdymo, naudojimo ir
Procedūrą KP-12 ir Procedūrą
disponavimo juo tvarka
KP-16 arba parengti ir
patvirtinti naują turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo
Agentūroje tvarkos aprašą

