
KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA 

   

STATISTINIAI DUOMENYS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMĄ 2021-2022 METAIS 

2023-01-23 

 

Klaipėdos turizmo mokykla (toliau – Mokykla) pateikia statistinius duomenis ir vertinimą 

apie vykdomus viešuosius pirkimus nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Atliekant 

vertinimą nagrinėta: kaip vykdomi mažos vertės pirkimai, jų praktinis taikymas, ar nepažeidžiami 
dokumentai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą. 

Atlikus analizę ir vertinimą mažos vertės pirkimų srityje už 2020-01-01 iki 2020-12-31 

laikotarpį, pateiktoje išvadoje buvo pateikti pasiūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos 

įtakos panaikinimo arba sumažinimo. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įvykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1.  Neskelbiamų iš 

vieno tiekėjo 

pirkimų skaičiaus 

mažinimas 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

Pirkimų skaičius iš 

vieno tiekėjo 

mažinamas iki 15 proc. 

Pirkimų skaičius iš vieno 

tiekėjo neviršija 15 proc. 

nuo visų neskelbiamų 

mažos vertės pirkimų 

2.  Sudaryti ilgalaikes 

sutartis to paties tipo 

prekėms, 

paslaugoms 

2022 m. I 

ketvirtis 

Atlikti pirkimą to paties 

tipo 

prekėms/paslaugoms 

Sudarytos ilgalaikės 

sutartys prekių/paslaugų 

įsigijimui 

3.  Mažinti žodžiu, raštu 

atliekamų viešųjų 

pirkimų skaičių 

2022 m. I- II 

ketvirtis 

Užtikrinamas pirkimų 

procedūrų skaidrumas ir 

atsekamumas 

Dalis neskelbiamų mažos 

vertės pirkimų vykdomi 

per CVPIS ir CPO 

 

 Nagrinėjamas laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31.  

 Buvo atlikta 418 pirkimų, bendra sutarčių suma – 409437,51 Eur (su PVM), iš jų 1 pirkimas 

– supaprastintas, bendra sutarties suma – 50542,07 Eur (su PVM), mažos vertės pirkimai – 417 atvejų: 

4 pirkimai buvo skelbiami, bendra sutarčių suma – 162608,43 Eur (su PVM), 413 neskelbiamų mažos 

vertės viešųjų pirkimų, bendra sutarčių suma – 196287,01 Eur (su PVM). Mažos vertės pirkimų kartu 

su skelbiamais pirkimais bendra suma – 358895,44 Eur (su PVM). 

2020 m. vykdytų neskelbiamų mažos vertės pirkimų dalis sudarė 99,28 proc. (414 pirkimų) 

nuo visų mažos vertės pirkimų skaičiaus, sutarčių suma sudarė 77,08 proc. nuo bendros mažos vertės 

pirkimų sutarčių sumos, 2021 m. – neskelbiamų pirkimų skaičius 99,04 proc. (413 pirkimų) nuo 

bendro (417 pirkimų) mažos vertės pirkimų skaičiaus, sutarčių suma – 54,69 proc. nuo visų vykdytų 

mažos vertės pirkimų sumos. 

2020 m. neskelbiamų mažos vertės pirkimų, kai buvo apklaustas arba pasiūlymą pateikė 

vienas tiekėjas sutarčių, skaičius – 127 vnt., tai sudaro 30,67 proc. nuo neskelbiamų (414 pirkimų) 

mažos vertės pirkimų skaičiaus. Bendra sutarčių vertė – 26793,73 Eur (su PVM). 

 2021 m. neskelbiamų mažos vertės pirkimų, kai buvo apklaustas arba pasiūlymą pateikė 

vienas tiekėjas, sutarčių skaičius – 45 vnt. Bendra sutarčių vertė – 13111,99 Eur (su PVM). Tai sudaro 

10,89 proc. nuo neskelbiamų mažos vertės pirkimų skaičiaus (413 pirkimų).  

 2020 m. per CPO vykdytų mažos vertės pirkimų skaičius –  5, sutarčių vertė – 37458,08 Eur 

(su PVM), 2021 m. per CPO pasirašyta 16 sutarčių, kurių vertė – 202888,04 Eur (su PVM). 2021 m. 

neskelbiami viešieji pirkimai pirmumo tvarka buvo vykdomi per CPO, o pirkimai, kuriuos galima 

buvo atlikti per CPO, bet neatlikti turi pagrįstą pagrindimą. 

 Nagrinėjamas laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31. Mokykla 2022 m. atliko 327 

mažos vertės pirkimus, bendra sutarčių suma – 166404,52 Eur (su PVM),  3 pirkimai skelbiami 

CVPIS, bendra sutarčių suma – 17629,77 Eur (su PVM), tai sudaro 0,92 proc. nuo bendro mažos 

vertės pirkimų skaičiaus ir 10,6 proc. nuo bendros sutarčių sumos. 



2022 m. per CPO vykdytų mažos vertės pirkimų skaičius – 31, sutarčių vertė – 502962,14 Eur 

(su PVM). 

 Neskelbiamų mažos vertės pirkimų, kai buvo apklaustas arba pasiūlymą pateikė vienas 

tiekėjas, sutarčių skaičius – 14 vnt., tai sudaro 4,32 proc. nuo neskelbiamų (324 pirkimų) mažos vertės 

pirkimų skaičiaus, sutarčių suma – 6520,22 Eur (su PVM), 4,39 proc. nuo bendros neskelbiamų 

pirkimų sutarčių sumos (148774,75 Eur su PVM). 

2021 m. atlikus antikorupcinę analizę ir vertinimą mažos vertės viešųjų pirkimų srityje, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. 

įsakymu Nr. V-835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga 

atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, 

kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“ ir 

pateikus motyvuotą išvadą atkreiptas dėmesys į poreikį mažinti neskelbiamų pirkimų skaičių, žodžiu 

atliekamų pirkimų skaičių, mažinti iš vieno tiekėjo pirkimų skaičių, didinti skelbiamų, CPO pirkimų 

skaičių. 

Vertinant 2022 m. vykdomus mažos vertės pirkimus ir atsižvelgiant į patektus pasiūlymus 

dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo arba sumažinimo, darome išvadą, kad 

situacija mažos vertės pirkimuose gerėja. Lėšos, skirtos pirkimams, naudojamos racionaliau ir 

skaidriau.  

Padidėjo per CPO vykdytų mažos vertės pirkimų skaičius – 31 (2020 m. – 5 pirkimai).  

2022 m. pirkimų skaičius iš vieno tiekėjo sudarė 4,33 proc. (14 pirkimų) nuo neskelbiamų 

mažos vertės pirkimų skaičiaus (324 pirkimai), o tai neviršija 15 proc. nuo visų neskelbiamų mažos 

vertės pirkimų. Tuo tarpu 2020 m. pirkimų skaičius iš vieno tiekėjo sudarė 30,67 proc. (127 pirkimai) 

nuo neskelbiamų mažos vertės pirkimų skaičiaus (414 pirkimų). 

Sudarytos 5 ilgalaikės sutartys prekėms / paslaugoms įsigyti, kai prekės / paslaugos 

įsigyjamos iš to paties tiekėjo. 

Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, 

skaidrumo principų ir siekiant, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų 

naudojamos racionaliai, rekomenduotina didinti skelbiamų per CVPIS ar CPO pirkimų skaičių. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai     Raimonda Graželiūnienė 


