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ĮŽANGA

Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės kontrolierės
pavedimu' atliko mažos vertės (toliau - MVP) viešųjų pirkimų audito procedūras Savivaldybės
administracijoje (toliau - Administracija).

Audito pagrindines procedūras atliko Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita
Subačienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Rasa Balandienė. Audite dalyvavo
Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė (bendras audito valdymas ir vidinė bendroji audito
peržiūra).

Audito subjektas - Šilutės rajono savivaldybės administracija.
Audito objektas - Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų apskaitos

dokumentai.
Audito tikslas - įvertinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2019 - 2020 m. I

pusmečio vykdytų mažos vertės viešųjų pirkimų atitikti teisės aktams.
Audituojamas laikotarpis - 2019 - 2020 metų I pusmetis.
Ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. Audito metu vertinome

teisėtumo (atitikties) požiūriu, todėl atskiros audito išvados su dalyko pabrėžimu neteikiame.
Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės

biudžeto ir turto naudojimo finansinio audito sudėtinės dalys - atlikto audito procedūrų rezultatai.
Rengiant ataskaitą darėme prielaidą, kad visi pateikti dokumentai yra patikimi ir galutiniai, 0

dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito procedūros atliktos vadovaujantis Valstybinio audito
reikalavimais, VSAF AS, TAAS, Tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. Audito apimtis ir
metodai nurodyti 1priede.

AUDITO PROEDŪRŲ REZULTATAI

Viešųjų pirkimų organizavimo vykdymas ir kontrolė

Administracija, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu.i
Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkos aprašu', patvirtino Pirkimų organizavimo taisykles" (toliau
Taisyklės). Mažos vertės viešuosius pirkimus organizuoja nuo pirkimų poreikio formavimo iki
pirkimo sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, - iki pirkimo
procedūros pabaigos. Pirkimų procedūras atlieka Direktoriaus įsakymu' patvirtinta Nuolatinė
viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija), kurios funkcijos ir teisės, darbo organizavimas bei
atsakomybė nustatyta Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente. Administracijos direktorius

I Savivaldybės kontrolierės 2020-07-20 pavedimas Nr. K13-7 .Dėl audito atlikimo Šilutės rajono savivaldybės
administracijoje".
2 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 2017-05-02 įstatymas Nr. XIII-327 redakcija.
3 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai: 2017-06-28 Nr. 1S-97 .Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo", 2019-06-26 Nr. 1S-100 "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-97 "Dėl
mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
4 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymas Nr. A 1-1113 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo", Direktoriaus 2019-02-18 įsakymas
Nr. AI-174 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo".
5 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2017-07-07 Nr. AI-778 .Dėl Administracijos
direktoriaus 2016-04-15 įsakymo Nr. A 1-469 .Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo" pakeitimo, 2019-
02-06 Nr. AI-I23 .Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo".
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atsakingas už Viešųjų pirkimų komisijos veiksmus, už Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų
laikymąsi.

Mažos vertės pirkimų (skelbiamos ir neskelbiamos apklausos būdu) skaičius 2019 m. -
1 347, sutarčių vertė - 3 159021,80 Eur (su PVM), iš jų 1 147 pirkimus atliko ne Pirkimų komisija,
o pirkimų organizatoriai, vertė - 1 504 677,27 Eur (su PVM). Vykdytų 2019 m. mažos vertės
pirkimų skaičius, lyginant su 2018 m., padidėjo 351 pirkimais arba 26,06 proc., 0 vertė sumažėjo
205 440,93 Eur. Atlikus atitikties teisės aktams audito procedūras, buvo patikrinti 24 viešųjų
pirkimų apskaitos dokumentai, kurių vertė -724547,35 Eur arba 23,0 proc. visų MVP (2 priedas).
Pagal pasirašytų sutarčių skaičių pagrindiniai Administracijos skelbtų viešųjų pirkimu konkursų
laimėtojai nuo 2019 m. yra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje registruotos imonės: UAB
"Šilutės polderiai ", UAB" Kavesta ", UAB" Stamela ", UAB" Tima ':

Analizavome projekto "Smulkios pakrantės žvejybos ir jos paveldo, kaip patrauklios
turistinės vietovės, plėtra - "Žuvų turgūs" pirkimą - receptų knygos "Mažosios Lietuvos žuvų
patiekalai" (toliau - Projektas), maketavimo ir leidybos paslaugos viešojo pirkimo tiekėjų
pasirinkimo teisingumą. Nustatyta, kad vykdant apklausą "žodžiu" pasirinktas vienintelis tiekėjas,
yra rizika dėl skaidrumo. Nesivadovauta Tvarkos aprašo" 4. 2 p. "perkančioji organizacija kreipiasi
į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus".
Pastebėjimas. Apklaustų ar kviečiamų tiekėju skaičiaus pasirinkimo pagrindimas Mažos vertės
viešojo pirkimo pažymoje (2019-10-07 Nr. 30) neatitinka Tvarkos aprašo 4.2 p. reikalavimų.
Pastebėjimas. Nesivadovaujant Administracijos Apskaitos politikos', Atsargų apskaitos tvarkos
aprašo (2 priedas) patvirtintu nurašymo aktu, projekto atsargos - receptų knygos nurašytos
netinkamai: nurašymo komisija nurašymo duomenis pateikė negaliojančioje nurašymo akto
formoje. Beto, Administracija prieš nurašydama atsargas - knygas, neįformino knygų atidavimo
naudoti akto (6 priedas). Neįforminus turto atidavimo naudoti akto, buvo negalimos tolimesnės
buhalterinės apskaitos operacijos, - knygų registravimas apskaitoje, neišlieka atsekamumo dėl
knygų perdavimo ir buvimo vietos.

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas rekomendacijas/ (toliau -
Rekomendacijos), kiekvienoje perkančiojoje organizacijoje, nepriklausomai nuo jos veiklos
specifikos, dydžio, struktūros, darbuotojų skaičiaus ir vykdomų pirkimų apimčių, paskiriamas
asmuo, atsakingas už pirkimų organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą:

• pirkimų iniciatorius;
• už pirkimų planavimą atsakingas asmuo;
• už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo (taip pat už perkančiosios organizacijos

supaprastintų pirkimų taisyklių parengimą);
• Pretenzijų nagrinėjimo komisija;
• prevencinę kontrolę atliekantis asmuo;
• CV}' IS administratorius;
• už pirkimų vykdymą naudojantis epo elektroniniu katalogu atsakingas asmuo;

6 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019-06-28 isakymas Nr. 1S-97 .Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo".
7 Administracijos direktoriaus 2018-02-01 isakymas Nr. AI-165 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos
apskaitos politikos patvirtinimo".
8 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-11-30 isakymas Nr. 1S-174 "Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) (galiojo iki 2019-07-
03).
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• už atitinkamų perkančiosios organizacijos registrų tvarkymą atsakingas asmuo.
• Perkančiojoje organizacijoje gali būti paskirti visi Rekomendacijų 11 punkte išvardyti asmenys arba tam tikros

jų funkcijos gali būti pavestos vienam ar keliems asmenims (struktūriniams padaliniams).
Administracijos direktoriaus įsakymais'" 10 paskirti viešųjų pirkimų iniciatoriai, organizatoriai.

Atlikus teisės aktų, reglamentuojančių Administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir
kontrolės srityje vertinimą nustatyta, kad kai kurie viešųjų pirkimų organizavimo etapai, procedūros
reglamentuoti iš dalies, neaiškiai, todėl gali turėti neigiamos jtakos vykdomų viešųjų pirkimų
procedūrų skaidrumui.

Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos Rekomendacijos nurodo, kad patikros lapas -
perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, apimantis pirkimų plano rengimo,
pirkimų plano keitimo, pirkimo dokumentų rengimo, pirkimo vykdymo, pirkimo sutarties sudarymo
ar keitimo procedūrų patikrinimą ir naudojamas kaip vidaus kontrolės priemonė, skirta rizikai
valdyti.
Pastebėjimas. Nesivadovauta Rekomendacijų 5 str., vykdant viešuosius pirkimus Administracijoje
nepildomi patikros lapai, kurie padėtų sukurti efektyvesnę pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
sistemq.

Administracijos direktorius II patvirtino Administracijos viešųjų pirkimų organizavimo
taisykles, kuriose prevencinę pirkimų kontrolę atliekančiam darbuotojui numatyta, vadovo nustatyta
tvarka, vykdyti išankstinę pirkimų procedūrų stebėseną, patikrinimą ir suderinimą.

Pastebėjimas. Administracijos direktorius nenustatė tvarkos dėl prevencinę pirkimų
kontrolę atliekančio darbuotojo išankstinės pirkimų procedūrų stebėsenos, patikrinimo ir
suderinimo vykdymo.

Išankstinė kontrolė atliekama prieš įgyvendinant finansinius sprendimus, tvirtinant
biudžetą ar gaunant finansavimą. Sprendimai gali būti priimami tik tada, kai juos patvirtina
darbuotojas atsakingas už išankstinę kontrolę. Nustatomas projekto, įsipareigojimo arba sandorio
tikslingumas, lėšų poreikis. Administracijoje išankstinės kontrolės vykdymas nustatytas
Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigybės aprašyme 12. Centralizuotos buhalterijos
skyriaus vedėja paskirta 13 atsakinga už prevencinę kontrolę visuose viešuosiuose pirkimuose.
Minėtas Direktoriaus įsakymas'" parengtas vadovaujantis Rekomendacijomisf kurios audituojamu
laikotarpiu, t. y., nuo 2019-07-03 nebegalioja, darytina išvada, kad nuo 2019-07-03 negalioja ir
Direktoriaus įsakymas dėl asmens, atsakingo už prevencinę kontrolę viešuosiuose pirkimuose
paskyrimo.
Pastebėjimas. Administracijos viešųjų pirkimų organizavimo kontrolės procese nuo 2019-07-04
nauju jsakymu nepaskirtas darbuotojas, atsakingas už prevencinę kontrolę viešuosiuose pirkimuose.

9 Administracijos direktoriaus įsakymai: 2017-04-22 Nr. AI-392 .Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" (su
vėlesniais pakeitimais), 2020-06-05 Nr. AI-649 .Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo".
10 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 2014-11-12 Nr. Al-1389 .Dėl supaprastintų
pirkimų organizatoriaus skyrimo"(su vėlesniais pakeitimais), 2020-06-05 Nr. AI-650 .Dėl pirkimų organizatoriaus
skyrimo".
11 Administracijos direktoriaus 2019-02-18 isakymas Nr. A 1-174 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos
viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo", direktoriaus 2017-10-10 isakymas Nr. Al-l113 .Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo".

12 Administracijos direktoriaus 2016-01-29 isakymas Nr. A2-19 .Dėl savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo tvirtinimo".
13 Administracijos direktoriaus 2015-10-06 isakymas Nr. Al-I 060 .Dėl asmens, atsakingo už prevencinę kontrolę
viešuosiuose pirkimuose paskyrimo".
14 Administracijos direktoriaus 2015-10-06 isakymas Nr. A 1-1060 .Dėl asmens, atsakingo už prevencinę kontrolę
viešuosiuose pirkimuose paskyrimo".
15 Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 20 II-II-3D isakymas Nr. 1S-174 .Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos (su vėlesniais pakeitimais) (galiojo iki 2019-07-03).
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Kiekvienų biudžetinių metų pabaigoje raštu ir elektroniniu paštu iniciatoriai pateikia už
pirkimų planavimą atsakingam asmeniui pirkimų sąrašą, suderintą su skyriaus vedėju,
Administracijos direktoriaus pavaduotoju lr Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėju
ateinantiems biudžetiniams metams (2019-02-18 Taisyklių 20 str.). Užpildyta su Centralizuotos
buhalterijos skyriaus vedėju, pirkimą iniciavusio skyriaus vedėju, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju
Administracijos direktoriaus pavaduotoju, suderinta paraiška teikiama prevencinę kontrolę
atliekančiam asmeniui vizuoti (2019-02-18 Taisyklių 32 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad
Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja atlieka tris susijusias viešųjų pirkimų procedūras:
derinimą ir vizavimą bei išankstinę asignavimų kontrolę. Direktorius įsakymu už prevencinę
kontrolę paskyrė netinkamos pareigybės asmenį, nes būtent Centralizuotos buhalterijos skyriaus
vedėjai negalima tokia kontrolė.
Pastebėjimas. Darbuotojas, atsakingas už prevencinę kontrolę, keliuose pirkimo procesuose gali
pasielgti savo nuožiūra ir kontrolę atlikti formaliai arba visai neatlikti, susidaro rizika korupcijai
atsirasti.

Pirkimų poreikio formavimo vertinimas

Paskirtieji pirkimų iniciatoriai 16 Viešųjų pirkimų įstatymo!" 2 str. 34, 40 d., 17 str. 3 p.,
Taisyklių 10, 21 str. įpareigoti atlikti rinkos tyrimą (raštu arba žodžiu), reikalingą potencialiems
tiekėjams nustatyti. Nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu Administracijoje nevykdomi rinkos
tyrimai (nepateikti rinkos tyrimų įforminti dokumentai). Nepakankamai reglamentuota, nepaskirtas
atsakingas asmuo, kuriam būtų pavesta objektyviai įvertinti (arba patikrinti) pirkimų iniciatoriaus
atlikto rinkos tyrimo išvados pagrįstumą, 0 prevencinę kontrolę atliekantis asmuo pirkimų
rizikingumą įvertina analizuodamas duomenis, jau pateiktus pirkimų iniciatorių paraiškose.
Neatliekant rinkos tyrimų, galimai išvengta dirbtinai sumažinti konkurenciją.
Pastebėjimas. Administracijoje nevykdomi rinkos tyrimai (nepateikti rinkos tyrimų įforminti
dokumentai).
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės rekomendacijos.
Apibrėžiant pirkimų iniciatoriaus funkcijas, rekomenduojama nustatyti, kad jis:
15.1. atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančios ios organizacijos teisės aktuose
nustatytais atvejais).
Pastebėjimas. Administracijos Viešųjų pirkimu organizavimo taisyklėse nenustatyti, nedetalizuoti
ypatingos skubos, neatidėliotini pirkimai.

Pagal Taisyklių 31.1.str. (III sk. Pirkimo iniciavimo ir pasirengimo jam etapas) atliktų rinkos
tyrimų duomenys bei rezultatai (jeigu tokie yra) turi būti saugomi pas pirkimų iniciatorių.
Pastebėjimas. Nereglamentuoti pirkimų iniciatoriaus veiksmai dėl rinkos tyrimo rezultatų
įforminimo, nenumatyta atsakomybė už tyrimo teisingą duomenų pateikimą. Pirkimų iniciatorių
pareigos, funkcijos ir atsakomybė nedetalizuota Administracijos direktoriaus jsakymel8 bei
iniciatorių pareigybių aprašymuose.
Pastebėjimas. Nesivadovauta Tvarkos aprašo 18. str., Administracijos vidaus dokumentuose
nenustatyta tvarka, "kokie dokumentai pildomi viešųjų pirkimų metu ....perkančioji organizacija
užtikrina tokių dokumentų prieinamumą, iškilus tokiam poreikiui ". Nustatytas atvejis, kai

16 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-22 įsakymas Nr. A 1-392 .Dėl viešųjų pirkimų
iniciatorių skyrimo" (su vėlesniais pakeitimais).
17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 2017-05-02 įstatymas Nr. XIII-327 redakcija.
18 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019-06-28 įsakymas Nr. 1S-97 .Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo".
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Planavimo ir plėtros skyriaus administravimo institucijos dvi specialistės neužtikrino viešųjų
pirkimu apskaitos dokumentų pateikimo išbaigtumo.
Pastebėjimas. Analizuojant viešųjų pirkimu procedūrų vykdymą nustatyta, kad ne visų skyrių
nuostatuose reglamentuotos viešųjų pirkimu procedūros, kaip antai, Planavimo ir plėtros skyriaus
nuostatuose (2020-01-31). Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose nenustatytos funkcijos dėl
viešųjų pirkimų vykdymo, nors jie yra paskirti pirkimu iniciatoriais. organizatoriais ir faktiškai
vykdo funkcijas.
Pastebėjimas. Planavimo ir plėtros skyriaus nuostatų (2020-01-31) 5.8 str. numatyta faktiškai
nebevykdoma funkcija "organizuoja Šilutės rajono savivaldybes smulkaus ir vidutinio verslo
skatinimo fondo veiklą". Minėtas fondas Įsteigtas 2001-06-28 Tarybos sprendimu Nr. TI-187,
likviduotas 2014-04-24 Tarybos sprendimu TI-2078.

Pirkimo plano sąrašo tikslinimo vertinimas

Pagal Taisyklių 25 str., pirkimo iniciatoriai ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri patvirtintą
pirkimų planą ir įvertina jame pateiktos informacijos aktualumą. Už pirkimų planavimą atsakingas
asmuo pirkimų planą patikslina tik gavęs planuojamų pirkimų patikslinimus.

Pažymėtina, kad 2019 m. viešųjų pirkimų planas tikslintas 2 kartus (58 pozicijos-pirkimų
sutartys). Bendra mažos vertės neplaninių pirkimų (tikslinto plano) vertė - 343 394,03 Eur (ES,
VB, SB lėšos), planuojami: statybos darbai, statybos priežiūra, projektavimo paslaugos,
nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos, prekės, priešgaisrinės saugos mokymai. Planą tikslino:
Ūkio skyrius - 239 355,15 Eur, Socialinės paramos skyrius - 72 874,88 Eur, Planavimo ir plėtros
skyrius - 31 164,00 Eur.
Pastebėjimas. Papildomi (patikslinti) darbų, paslaugų, prekių pirkimai: 58 sutartys, kurių vertė -
343 394,03 Eur, vykdomi neplaningai, jie galėtų būti planuojami tik išimtiniais, Taisyklėse
nustatytais atvejais. "Pirkimų suvestinė gali būti nekeičiama, jeigu dėl perkančiosios organizacijos
nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimu suvestinėje nenurodytą pirkimą
arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šj pirkimą nurodytą pirkimu
suvestinėje (III sk. Pirkimų planavimo etapas, 31 str.).

Audito metu nustatyta, kad Administracijoje 2019 m. vyko teisminiai procesai dėl dviejų
viešųjų pirkimų konkursų:

"Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso rekonstravimo darbai" vertė -
4827477,00 Eur;

"Kultūros paskirties pastato-kultūros namų, Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstravimo
darbai" vertė - 6 618 700,00 Eur.
Pastebėjimas. Minėti teisminiai procesai laimėti Savivaldybės naudai.

Nešališkumo deklaracijų bei konfidencialumo pasižadėjimų vertinimas

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21.2 str. perkančioji organizacija, siekdama išvengti
pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, turi reikalauti, kad kiekvienas asmuo pirkimo
procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašęs
konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tamybinės etikos
komisija nustatytos formos nešališkumo deklaracija. Nešališkumo deklaraciją bei konfidencialumo
pasižadėjimą turi pasirašyti visi viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys asmenys bei kiekvienai
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perkančiajai organizacijai rekomenduojama pasitvirtinti konfidencialumo pasižadėjimų lr
nešališkumo deklaracijų registrus, paskirti asmenis, atsakingus už nešališkumo deklaracijų lr
konfidencialumo pasižadėjimo registro tvarkymą. Nesivadovauta Dokumentų ir archyvo įstatymo
10. 2.1., 11.2 str. reikalavimais,- nesudaryti registrai, nepaskirtas atsakingas darbuotojas registrų
tvarkymui.
Pastebėjimas. Konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijų registrai Administracijoje
nesudaryti, nepaskirtas atsakingas darbuotojas registrų tvarkymui.
11 str. 2 d. Valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar imonių vykdant teisės norminių aktų nustatytus įgaliojimus ir
veiklą sudaryti ir gauti dokumentai turi būti užregistruoti dokumentų registruose, susisteminti pagal institucijos, įstaigos
ar jmonės dokumentacijos planą, sutvarkyti ir įtraukti iapskaitą.
10 str. 2 d. 1 p. Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmones vadovas privalo:
1) nustatyti institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus.

Ataskaitos (Atn-3 tipinė forma) vertinimas

Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, Administracija CVP IS
priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai nustatyta tvarka'" pateikia per kalendorinius metus
sudarytų sutarčių, atliktų mažos vertės pirkimų Ataskaitą. Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo
sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams
kalendoriniams metams.

Administracijos skyrių, padalinių darbuotojai atsakingi už mažos vertės pirkimų
apklausos būdu apskaitą, pasibaigus kalendoriniams metams pildo supaprastintų mažos vertės
pirkimų apklausos ataskaitą. Vadovaujantis tvarkos aprašo" 18 p. numatyta "kokie dokumentai
pildomi pirkimų procedūrų metu .... perkančioji organizacija nusistato vidaus dokumentuose".
Supaprastintų mažos vertės pirkimų apklausos ataskaitą pildo Administracijos skyrių, padalinių
darbuotojai, atsakingi už mažos vertės pirkimų apklausos būdu apskaitą. Administracijos skyriai,
padaliniai 2019 m. sudarytų sutarčių sumų, atliktų apklausų suvestinius duomenis, pateikė
Direktoriaus įsakymu nepatvirtintoje formoje. Minėtose ataskaitose pateikti suvestiniai duomenys
yra reikšmingi, kadangi perkeliami į Ataskaitą (Atn-3 tipinė forma), kuri nustatytais terminais
teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai.
Pastebėjimas. Administracijos skyriai, padaliniai 2019 m. sudarytų sutarčių sumų, atliktų
apklausų suvestinius duomenis, pateikė Direktoriaus isakymu nepatvirtintoje formoje. Yra
prielaida, kad duomenys Ataskaitoje gali būti nepatikimi.

Ataskaitos (Atn - 3 tipinė forma) 2019 m. mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų
sutarčių vertė - 2 763 282,67 Eur, pirkimų skaičius - 200. Bendra sudarytų sutarčių, atlikus
supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus - 395 739,013 Eur, bendras pirkimų skaičius -
1 147.

Išanalizavus Planavimo ir plėtros skyriaus 2019 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalo
duomenų perkėlimo ir supaprastintų mažos vertės pirkimų apklausos būdu ataskaitos teisingumą
nustatyta, kad duomenys perkelti neteisingai:
./ Projekto "Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas", BVPŽ kodas -
39515100-6, kurio vertė 7 249,90 Eur;

19 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-06 isakymas Nr. lS-80 .Dėl viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų
rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkirnų ataskaitų formos patvirtinimo".
20 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019-06-28 isakymas Nr. 1S-97 "Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo".
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./ Projekto "Šilutės H. Šojaus restauracijos (amatų) centro pastato laboratorinių baldų pirkimas",
BVPŽ kodas - 39180000-7, kurio vertė 5 810,00 Eur, dviejų projektų duomenys -
13 059,90 Eur neperkelti ir neatvaizduoti 2019 m. Ataskaitoje Atn - 3.

Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą,
mažos vertės pirkimų apklausos būdu ataskaitos duomenų perdavimą Viešųjų pirkimų skyriui, 2019
m. mažos vertės pirkimų duomenis sumažino 13 059,90 Eur. Darytina išvada, kad 2019 m. viešųjų
pirkimų sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių Ataskaitos Atn - 3, kuri pateikta Viešųjų
pirkimų tarnybai, duomenys neleistinai sumažinti 13 059,90 Eur.
Pastebėjimas. 2019 m. Viešųjų pirkimu sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių Ataskaitos Atn
- 3 duomenys neleistinai sumažinti 13 059,90 Eur.

Administracija 2019 m. pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybai Ataskaitoje (Atn-3) pažymėjo,
kad, vykdant supaprastintus pirkimus (įskaitant ir mažos vertė pirkimus), nevykdė pirkimų pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 23 str. 2 d. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus,
ne mažiau kaip 2 procentus visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų pirkimų vertės
pirkimų privalėjo rezervuoti 23 str. 1 d. nurodytiems tiekėjams, išskyrus atvejus, kai šie tiekėjai
perkančiajai organizacijai reikiamų prekių negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.
Pastebėjimas. Administracija 2019 m., vykdydama viešuosius pirkimus, nesivadovavo Viešųjų
pirkimu istatymo" 23 str. 2 d., neatliko pirkimų (nerezervavo), ne mažiau kaip 2 proc. iš nustatytų
tiekėjų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo vertinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d.22 numatyta,
kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje
tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
pateikdamas privačių interesų deklaraciją. Vadovaujantis Įstatymo 10 str. 1 d., šių asmenų
deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka
skelbiami jos interneto svetainėje. Viešuosius ir privačius interesus privalo deklaruoti viešuosius
pirkimus vykdantys asmenys, interesų nedeklaravusieji asmenys neturi teisės dalyvauti pirkime.

Patikrinus Administracijos viešuosius pirkimus vykdančių asmenų deklaravimą
tinklalapyje www.vtek.lt nustatyta, kad ne visi Administracijos pirkimų organizatoriai ir Nuolatinės
viešųjų pirkimų komisijos nariai yra deklaravę pareigas, susijusias su viešaisiais pirkimais:
komisijos narys Ūkio skyriaus vyr. specialistas; pirkimų organizatoriai: Architektūros ir
urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo specialistė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyr.
specialistė, Komunikacijos skyriaus Dokumentų valdymo poskyrio administravimo sekretorė
referentė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos dvi specialistės,
Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja, Katyčių seniūnijos raštvedė,
Kintų seniūnijos raštvedė.
Pastebėjimas. Viešųjų ir privačių interesų nedeklaravę, Administracijos viešuosius pirkimus
vykdantys asmenys, 2019 m. neteisėtai dalyvavo viešųjų pirkimų procese.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje istatymo 4 str.
I. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau - VTEK) arba kitiems šio istatymo 5 straipsnyje
nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją (toliau - deklaracija). Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą

21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų istatymas 1996-08-13 Nr. 1-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
22 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 1997-07-02 istatymas Nr. VIIl-371
(su vėlesniais pakeitimais).
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atsako deklaruojantis asmuo.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų viešojo sektoriaus subjektų ir šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų
juridinių asmenų, kuriuose dirba deklaruojantys asmenys, (toliau visi kartu - institucijos ir įstaigos) vadovai ar jų įgalioti asmenys
informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais
pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis asmuo), apie pareigą pateikti deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą
informuojamas priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso [gijimo metu.

IŠVADOS

1. Apklaustų ar kviečiamų tiekėjų skaičiaus pasirinkimo pagrindimas Mažos vertės viešojo
pirkimo pažymoje (2019-10-07 Nr. 30) neatitinka Tvarkos aprašo 4.2 p. reikalavimus.
2. Nesivadovaujant Administracijos Apskaitos politikos':', Atsargų apskaitos tvarkos aprašo
patvirtintu nurašymo aktu, projekto atsargos - receptų knygos nurašytos netinkamai: nurašymo
komisija nurašymo duomenis pateikė negaliojančioje nurašymo akto formoje (2 priedas).
3. Administracija prieš nurašydama atsargas - knygas, neįformino knygų atidavimo naudoti akto (6
priedas). Neįforminus turto atidavimo naudoti akto, buvo negalimos tolimesnės buhalterinės
apskaitos operacijos, - knygų registravimas apskaitoje, neišlieka atsekamumo dėl knygų perdavimo
ir buvimo vietos.
4. Nesivadovauta Rekomendacijų 5 str., vykdant viešuosius pirkimus Administracijoje nepildomi
patikros lapai, kurie padėtų sukurti efektyvesnę pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą.
5. Administracijos direktorius nenustatė tvarkos dėl prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio
darbuotojo išankstinės pirkimų procedūrų stebėsenos, patikrinimo ir suderinimo vykdymo.
6. Administracijos viešųjų pirkimų organizavimo kontrolės procese nuo 2019-07-04 nauju
įsakymu nepaskirtas darbuotojas, atsakingas už prevencinę kontrolę viešuosiuose pirkimuose.
7. Direktorius įsakymu už prevencinę kontrolę paskyrė netinkamos pareigybės asmenį, nes būtent
Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjai negalima tokia kontrolė.
8. Darbuotojas, atsakingas už prevencinę kontrolę, keliuose pirkimo procesuose gali pasielgti savo
nuožiūra ir kontrolę atlikti formaliai arba visai neatlikti, susidaro rizika korupcijai atsirasti.
9. Administracijoje nevykdomi rinkos tyrimai (nepateikti rinkos tyrimų įforminti dokumentai).
10. Neatliekant rinkos tyrimų, galimai išvengta dirbtinai sumažinti konkurenciją.
11. Nereglamentuoti pirkimų iniciatoriaus veiksmai dėl rinkos tyrimo rezultatų įforminimo,
nenumatyta atsakomybė už tyrimo teisingą duomenų pateikimą. Pirkimų iniciatorių pareigos,
funkcijos ir atsakomybė nedetalizuota Administracijos direktoriaus įsakyme/" bei iniciatorių
pareigybių aprašymuose.
12. Analizuojant viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą nustatyta, kad ne visų skyrių nuostatuose
reglamentuotos viešųjų pirkimų procedūros, kaip antai, Planavimo ir plėtros skyriaus nuostatuose
(2020-01-31). Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose nenustatytos funkcijos dėl viešųjų
pirkimų vykdymo, nors jie yra paskirti pirkimų iniciatoriais, organizatoriais ir faktiškai vykdo
funkcijas.
13. Planavimo ir plėtros skyriaus nuostatų (2020-01-31) 5.8 str. numatyta faktiškai nebevykdoma
funkcija "organizuoja Šilutės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo

23 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-01 isakymas Nr. Al-165 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos apskaitos politikos patvirtinimo".
24 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-22 isakymas Nr. Al-392 .Dėl viešųjų pirkimų
iniciatorių skyrimo" (su vėlesniais pakeitimais).
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veiklą". Minėtas fondas įsteigtas 2001-06-28 Tarybos sprendimu Nr. Tl-187, likviduotas 2014-04-
24 Tarybos sprendimu Tl-2078.
14. Papildomi (patikslinti) darbų, paslaugų, prekių pirkimai: 58 sutartys, kurių vertė - 343 394,03
Eur, vykdomi neplaningai, jie galėtų būti planuojami tik išimtiniais, Taisyklėse nustatytais atvejais.
Konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijų registrai Administracijoje nesudaryti,

nepaskirtas atsakingas darbuotojas registrų tvarkymui.
15. Administracijos skyriai, padaliniai 2019 m. sudarytų sutarčių sumų, atliktų apklausų
suvestinius duomenis, pateikė Direktoriaus įsakymu nepatvirtintoje formoje. Minėtose ataskaitose
pateikti suvestiniai duomenys yra reikšmingi, kadangi perkeliami į Ataskaitą (Atn-3 tipinė
forma), kuri nustatytais terminais teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai.
16. 2019 m. Viešųjų pirkimų sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių Ataskaitos Atn - 3
duomenys neleistinai sumažinti 13 059,90 Eur.
17. Administracija 2019 m., vykdydama viešuosius pirkimus, nesivadovavo Viešųjų pirkimų
įstatymo 23 str. 2 d., neatliko pirkimų (nerezervavo ), ne mažiau kaip 2 procentus iš nustatytų
tiekėjų.
18. Viešųjų ir privačių interesų nedeklaravę, Administracijos viešuosius pirkimus vykdantys
asmenys, 2019 m. neteisėtai dalyvavo viešųjų pirkimų procese.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Subjektas, !RekomendacijosEil. Rekomendacija kuriam Veiksmas / Priemonės / gyvendinimo
Nr. pateikta Komentarai

rekomendacija erminas (data)

1 2 3 4 5

1. Mažos vertės viešuosius pirkimus Savivaldybės Bus vykdomos Nuolat
vykdyti, vadovaujantis Viešųjų administracija Viešųjų pirkimų
pirkimų tarnybos Tvarkos aprašo 4. 2 tarnybos Tvarkos
p., apklausiant ar kviečiant keletą aprašo 4. 2 p.
tiekėjų. nuostatos, apklausiant

ne vienintelį tiekėją.
2. Vadovaujantis Administracijos Savivaldybės Bus naudojama Nuolat

Apskaitos politikos, Atsargų apskaitos administracija Administracijos
tvarkos aprašo (2 priedas) patvirtintu Apskaitos politikos
nurašymo aktu, projektų atsargas galiojanti atsargų
nurašyti galiojančioje nurašymo akto nurašymo forma.
formoje.

3. Vadovaujantis Administracijos Bus tinkamai 2020-12-01
Apskaitos politikos, Atsargų apskaitos naudojamas
tvarkos aprašo (6 priedas) patvirtintu Administracijos
turto atidavimo naudoti aktu, tinkamai Apskaitos politikos
įforminti turto atidavimą. turto perdavimo

naudoti aktas.
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Eil.
Nr.

4.

Reglamentuoti (įsakyme ar iniciatorių
pareigybių aprašymu ose ) pareigas,
funkcijas lr atsakomybę, pirkimų
iniciatorių veiksmus dėl rinkos tyrimo
rezultatų įforminimo, numatyti
atsakomybę už tyrimo teisingą
duomenų pateikimą.

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomendacjjos
įgyvendinimo
erminas (data)

Rekomendacija

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos
patvirtintų Rekomendacijų 5 str.,
vykdant viešuosius pirkimus
Administracijoje pildyti patikros lapus,
kurie padėtų sukurti efektyvesnę
pirkimų orgamzavnno Ir vidaus
kontrolės sistemą.

5. Vadovaujantis Administracijos
direktoriaus Taisyklėmis, nustatyti
tvarką dėl prevencinę pirkimų kontrolę
atliekančio darbuotojo išankstinės
pirkimų procedūrų stebėsenos,
patikrinimo ir suderinimo, vykdymo.

6. Naujai paskirti asmenį, atsakingą už
prevencmę kontrolę viešuosiuose
pirkimuose, kurio funkcijos nebūtų
susijusios su keleto kontrolės funkcijų
atlikimu.
Administracijos viešųjų pirkimų organizavimo
kontrolės procese nuo 2019-07-04 nauju
įsakymu nepas kirtas darbuotojas, atsakingas už
prevencinę kontrolę viešuosiuose pirkimuose.

7. Vykdyti rinkos tyrimus, juos įforminti
dokumentais.

8. Administracijos Viešųjų pirkimų
organizavimo taisyklėse nustatyti,
detalizuoti, kokie pirkimai priskiriami
ypatingos skubos, neatidėliotiniems
pirkimams.

9.

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Bus vadovautasi
Viešųjų pirkimų
tarnybos patvirtintų
Rekomendacijų 5 str.,
pildomi patikros lapai.

Bus nustatyta tvarka
dėl prevencinę pirkimų
kontrolę atliekančio
darbuotojo išankstinės
pirkimų procedūrų
stebėsenos,
patikrinimo lr
suderinimo, vykdymo.

Paskyrus naują asmenį
už prevencinę kontrolę
viešuosiuose
pirkimuose, bus
atskirtos kontrolės
funkcijos. Asmenys už
išankstinę asignavimų,
apskaitos, viešųjų
pirkimų kontrolę bus
nešališki.

Bus vykdomi
Administracijos
Taisyklių 10, 21 str.,
bus atliekami rinkos
tyrimai (raštu arba
žodžiu), reikalingi
potencialiems
tiekėjams nustatyti.

Bus vykdoma VPT
direktoriaus įsakymu
Perkančiųjų
organrzacijų viešųjų
pirkimų
organizavimo ir
vidaus kontrolės
rekomendacijų 15.1.p.

2020-12-01

2020-12-01

2020-12-01

Nuolat

2020-12-01

2020-12-01
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Eil.
Nr.

10. darbuotojų
nustatyti
pirkimų
pirkimų

faktiškai

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

RekomendacjjosVeiksmas / Priemonės /
K tarai gyvendinimoomen arai erminas (data)

Rekomendacija

Administracijos skyrių
pareigybių aprašymuose
funkcijas dėl viešųjų
vykdymo, jie paskirti
iniciatoriais, organizatoriais,
vykdo funkcijas.

11.

Savivaldybės
administracija

15.

13.

14.

12. Administracijoje sudaryti Savivaldybės
Konfidencialumo pasižadėjimų ir administracija
nešališkumo deklaracijų registrus,
paskirti atsakingą darbuotoją registrų
tvarkymui.

Nustačius darbuotojų 2020-12-01
pareigybių
aprašymuose funkcijas
dėl viešųjų pirkimų
vykdymo, bus aiškiau
reglamentuota.

Bus
pakoreguoti
nuostatai.

tinkamai 2020-12-01
Skyriaus

Bus sudaryti registrai 2020-12-01
ir paskirtas atsakingas
už jų tvarkymą asmuo.

Sudarytų sutarčių
sumų, atliktų apklausų
suvestinius duomenys
bus pateikiami
patvirtintoje formoje.

Bus vykdomos
Viešųjų pirkimų
įstatymo 23 str. 2 d.
nuostatos.

Bus
viešuosius
vykdančių
viešieji lr
interesai,
deklaracijos.

deklaruoti
pirkimus
asmenų
privatūs

pildomos

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p, prašytume iki
rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytų terminų, t.y., iki 2020-12-01 informuoti apie
rekomendacijų įgyvendinimą (pagrįsti pateisinamaisiais dokumentais).

4~aĮ-

Pakoreguoti Planavimo lr plėtros Savivaldybės
skyriaus nuostatų 5.8 str. dėl faktiškai administracija
nebevykdomos funkcijos "organizuoja
Šilutės rajono savivaldybės smulkaus
lr vidutinio verslo skatinimo fondo
veiklą".

Sudarytų sutarčių sumų, atliktų Savivaldybės
apklausų suvestinius duomenis, administracija
pateikti Administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtintoje formoje.

Vykdant viešuosius pirkimus,
vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo Savivaldybės
23 str. 2 d., atlikti pirkimus administracija
(rezervuoti), ne mažiau kaip 2
procentus iš nustatytų tiekėjų.

Vadovaujantis Viešųjų lr privačių Savivaldybės
interesų derinimo valstybinėje administracija
tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d.,
įpareigoti Administracijos viešuosius
pirkimus vykdančius asmenis, kad
galėtų dalyvauti 2020 m. pirkimų
procese, deklaruoti viešuosius lr
privačius interesus, pildyti
deklaracijas.

Savivaldybės kontrolierė
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Ataskaita surašyta 2 egz.

Jolita Stonkuvienė
Judita Subačienė
Rasa Balandienė
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PRIEDAI
J priedas

Audito apimtis ir metodai

Vertinant vidaus kontrolę, susipažinome su Įstaigoje sukurta kontrolės aplinka, atlikome
Įstaigos tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūrą, siekėme nustatyti, ar įdiegtos
reikiamos kontrolės procedūros, ar jos yra pakankamos ir užtikrina teisingą lėšų panaudojimo, turto
valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo kontrolę. Taip pat vertinome, kaip audituojamas
subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. kt.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, VSAF AS, TAAS, Tarybos
sprendimais ir kitais teisės aktais, siekiant įsitikinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir fakto, kad
mes netikrinome visų 100 proc. įvykusių ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių.

Audito įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo, tikrinimo, paklausimo, patvirtinimo ir
analitines procedūras, nagrinėjant teisės aktus, reglamentuojančius audituojamas sritis, nagrinėjant
Įstaigos finansines ir veiklos ataskaitas bei kitus dokumentus. Renkant audito įrodymus buvo
laikomasi nuostatos, kad visi pateikti dokumentai ar jų kopijos yra išsamūs bei teisingi.

2 priedas
Audituotos sutartys

1. Sutartis 2019-01-23 Nr. R5-( 4.1.5)-58 "Maisto produktų ir/ar asmens higienos prekių sandėliavimo
ir saugojimo paslaugos".

2. Sutartis 2020-04-15 Nr. R5-( 4.1.5)-276 "Šilutės Lld "Gintarėlis" interaktyvių ir edukacinių, žaislų
pirkimas".

3. Sutartis 2020-03-31 Nr. R5-( 4.1.5)-261 .Dirbtinės plaučių ventiliacijos sistemos įsigijimo".
4. Sutartis 2020-04-22 Nr. R5-( 4.l.5)-297 "Projekto "Baltic for all" reikalingos jėgos aitvarų vandens

sporto šakos įrangos pirkimas".
5. Sutartis 2020-04-22 Nr. R5-( 4.l.5)-296 "Projekto "Baltic for all" reikalingos burlenčių sporto šakos

įrangos pirkimas".
6. Sutartis 2020-04-29 Nr. R5-( 4.l.5)-309 Projekto "Šilutės rajono savivaldybės Katyčių ir Usėnų

seniūnijų vietinės reikšmės (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai".
7. Sutartis 2019-06-15 Nr. R5-(4.l.5)-458 "Projekto .Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių

keliu" video klipų sukūrimo paslaugos".
8. Sutartis 2019-08-29 Nr. R5-( 4.1.5)-663 "Projekto .Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių

keliu" žaidimo sukūrimo paslaugos".
9. Sutartis 2020-05-14 Nr. R5-(4.l.5)-353 "Gardamo sen., Žakainių k., Daubų ir Žaliosios g. kapitalinio

remonto darbai".
1O. Sutartis 2019-07-25 Nr. R5-( 4.l.5)-573 "Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 1v 18 Šlažai-

Rupkalviai-Šyša kapitalinis remontas ir projektavimas".
11. Sutartis 2019-08-20 Nr. R5-(4.l.5)-632 "Šilutės r. sav. priimamų teisės aktų teisinės-sisteminės

priežiūros paslaugos.
12. Sutartis 2019-09-27 Nr. R5-(4.l.5)-722 "Šilutės H. Šojaus dvaro restauracijos (amatų) centro

popieriaus restauravimo įrangos įsigijimas".
13. Sutartis 2020-08-21 Nr. R5-( 4.l.5)-648 "Automobilių stovėjimo aikštelės su prieigomis, esančios

prie Cintjoniškių g. 18 daugiabučio namo, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai".



15

14. Sutartis 2020-08-19 Nr. R5-( 4.1.5)-645 .Privažiavimo prie Lietuvininkų g. 22 A pastato Ši1utėje
kapitalinio remonto darbai".

15. Sutartis 2019-11-13 Nr. R5-(4.1.5)-834 "Įranga prekiauti žuvimi".
16. Sutartis 2019-12-05 Nr. R5-(4.l.5)-908 .Kalėdinės gatvių dekoracijos".
17. Sutartis 2019-10-16 Nr. R25-(4.1.30)-118 receptų knygos "Mažosios Lietuvos žuvų patiekalai",

maketavimo ir leidybos paslauga.

3 priedas

Teisės aktai (kriterijų šaltiniai)

l. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 2017-05-02 įstatymas Nr. XIII-327 redakcija.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais).
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 1996-08-13 Nr. 1-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai: 2017-06-28 Nr. 1S-97 .Dėl mažos vertės pirkimų

tvarkos aprašo patvirtinimo", 2019-06-26 Nr. 1S-100 .Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 įsakymo Nr. 1S-97 .Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 1997-07-02 įstatymas
Nr. VIII-371 (su vėlesniais pakeitimais).

6. Lietuvos Respublikos Va1stybės kontrolieriaus 2005-10-12 įsakymas Nr. V-125 .Dėl valstybinio audito
reikalavimų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)".

7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-11-30 įsakymas Nr. 1S-174 .Dėl perkančiųjų organizacijų
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)
(galiojo iki 2019-07-03).

8. Savivaldybės kontrolierės 2020-07-20 pavedimas Nr. K13-7 .Dėl audito atlikimo Šilutės rajono
savivaldybės administracijoje".

9. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymas Nr. Al-ll13 .Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo", Direktoriaus
2019-02-18 įsakymas Nr. Al-174 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų
organizavimo taisyklių patvirtinimo".

10.Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2017-07-07 Nr. Al-778 .Dėl
Administracijos direktoriaus 2016-04-15 įsakymo Nr. A 1-469 .Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos
sudarymo" pakeitimo, 2019-02-06 Nr. Al-123 .Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo".

11.Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-01 įsakymas Nr. Al-165 .Dėl Šilutės
rajono savivaldybės Administracijos apskaitos politikos patvirtinimo".

12. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392 .Dėl Viešųjų
pirkimų iniciatorių skyrimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-06
įsakymas Nr. Al-639 "Dėl administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392 "Dėl Viešųjų
pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-
12-07 įsakymas Nr. Al-1368 "Dėl administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392 "Dėl
Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-01-17 įsakymas Nr. Al-90 "Dėl administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392 "Dėl
Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-01-26 įsakymas Nr. Al-133 "Dėl administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392
.Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-04-16 įsakymas Nr. Al-551 .Dėl administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr.
Al-392 .Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono saviva1dybės
administracijos direktoriaus 2018-06-06 įsakymas Nr. A 1-798 .Dėl administracijos direktoriaus 2017-04-
22 įsakymas Nr. Al-392 .Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo, Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-21 įsakymas Nr. Al-1251 .Dėl administracijos
direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392 .Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo" pakeitimo,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-20 įsakymas Nr. A 1-1704 .Dėl
administracijos direktoriaus 2017-04-22 įsakymas Nr. Al-392 "Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo"
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pakeitimo, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-05 įsakymas Nr. A 1-649
.Dėl Viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo".

13. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. Al-1389 .Dėl
supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017-06-06 įsakymas Nr. Al-640 "Dėl administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. Al-1389
.Dėl supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017-12-07 įsakymas Al-1367 .Dėl administracijos direktoriaus 2014-11-12
įsakymas Nr. A 1-1389 .Dėl supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-17 įsakymas Nr. A 1-89 .Dėl administracijos
direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AI-1389 .Dėl supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo"
pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-26 įsakymas Nr. Al-132
"Dėl administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. A 1-1389 "Dėl supaprastintų pirkimų
organizatoriaus skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-
16 įsakymas Nr. AI-552 "Dėl administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. Al-1389 "Dėl
supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-06-06 įsakymas Nr. Al-797 .Dėl administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr.
Al-1389 .Dėl supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo" pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018-09-21 įsakymas Nr. AI-1252 .Dėl administracijos direktoriaus 2014-
11-12 įsakymas Nr. AI-1389 .Dėl supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo" pakeitimo", Šilutės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-20 įsakymas Nr. A 1-1705 .Dėl administracijos
direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. A 1-1389 .Dėl supaprastintų pirkimų organizatoriaus skyrimo"
pakeitimo", Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-05 įsakymas Nr. A 1-650
.Dėl pirkimų organizatoriaus skyrimo".

14.Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-29 įsakymas Nr. A2-19 .Dėl
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
sąrašo tvirtinimo".

15.Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-06 įsakymas Nr. AI-1060 .Dėl asmens,
atsakingo už prevencinę kontrolę viešuosiuose pirkimuose paskyrimo".

16.Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-06 įsakymas Nr. 1S-80 .Dėl viešųjų pirkimų ir pirkimų
ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formos patvirtinimo".

17.Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-01 įsakymas Nr. A 1-165 .Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos apskaitos politikos patvirtinimo".

18.Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Šilutės m. vaizdo stebėjimo sistemos
techninės priežiūros, aptarnavimo paslaugos" Nutrauktas mažos vertės pirkimas.


