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Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų tar

nybos (VPT) išaiškinimu, atkreipiame 

dėmesį, kad viešųjų pirkimų įstatymas 

(VPĮ) numato, jog „jeigu tai leidžiama 

dėl pirkimo sutarties pobūdžio, perkan

čioji organizacija pirkimo dokumen

tuose turi nustatyti tiesioginio atsiskai

tymo su subtiekėjais galimybę ir tokio 

atsiskaitymo tvarką, kurioje, be kitų 

reikalavimų, turi būti nustatyta teisė 

tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mo

kėjimams“. Anot VPT, tokios galimybės 

nėra tik tais atvejais, kai sutarties objek

tas yra nedalus ir neįmanoma, kad įgy

vendinant sutartį dalyvautų subtiekė

jai. Visais kitais atvejais perkančiosios 

organizacijos privalo iš anksto pirkimo 

dokumentuose tai nustatyti.

Pasirašius pirkimo–pardavimo sutartį, 

perkančiosios organizacijos ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas privalo infor

muoti žinomus subtiekėjus apie tokią 

Tikriausiai viena iš jaukiausių dienų 

mūsų agentūroje yra ta, kai pakvimpa 

šokoladu, obuoliais ar cinamonu, žole

lių arbata ir kava, kai antrojo aukšto sa

lytės prisipildo mūsų draugiško šurmu

lio, kolegos dalijasi receptais ar tiesiog 

šnekučiuojasi. Tai reiškia, kad mes ne 

tik pabūname kartu, bet ir darome, tegu 

ir nedidelį, tačiau kilnų darbą – priside

dame prie TV3 „Išsipildymo akcijos“ ir 

Lapkričio pirmąją savaitę ESF projektų 

vykdytojus kvietėme į tradicinę konfe

renciją. Šių metų renginio tema „Maži 

darbai gali virsti stebuklais“ kvietė ati

džiau stabtelėti prie mažų dalykų, nere

tai turinčių didelę reikšmę gyvenime.

Apie savanorystės prigimtį, žmogui 

teikiamą dvasinį pasitenkinimą ir do

vanojimo stebuklą įžvalgomis dalijosi 

žinoma aktorė Ilona Balsytė. TV laidų ir 

renginių vedėja Indrė Stonkuvienė pa

sakojo apie judėjimo „Moterų pasaulyje“ 

ištakas ir prasmę; apie tai, kaip svarbu 

yra žmogui laiku suteikta pagalba, jo 

įgalinimas veikti ir ieškoti išeičių.

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ di

rektorė Audronė Balčiūnienė atskleidė, 

kaip veikia socialinė sistema ištikus 

krizei, kokia didelė dalis sėkmės pri

klauso ne tik nuo teisinio pamato, bet ir 

nuo pačių tarnybų darbuotojų požiūrio 

į situaciją. Apie tai, į kokius didelius da

lykus gali virsti ir kokius pokyčius gali 

sukurti mūsų svajonė ir ryžtas tiesiog 

Skelbiame spalio 
mėnesio neplaninių 
projektų patikrų 
rezultatus

Aktuali informacija 
dėl viešųjų pirkimų

Lapkričio tradicijos 
Europos socialinio 
fondo agentūroje

Metinė ESF projektų 
vykdytojų konferen-
cija: įkvepiantys kal-
bėtojai ir konkurso 
ŽINGSNIAI 2019 
nugalėtojų apdova-
nojimai

Spalio mėnesį atlikome 55 neplanines 

projektų patikras – dvigubai daugiau 

nei rugsėjo mėnesį. Patikros vietoje, 

apie kurias projekto vykdytojas nebuvo 

informuotas iš anksto, atliekamos sie

kiant nustatyti, ar projektų veiklos vyks

ta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią 

galimai projekto rizikai.

Neplaninių patikrų metu nustatėme, 

kad 29 projektų veiklos buvo vykdomos 

taip, kaip suplanuota, 13 projektų veiklų 

nevyko, neatitikimų (pavyzdžiui, veik

daryti, priminė  kulinarijos guru Alfas 

Ivanauskas, kuris šiuo metu padeda 

savo svajones įgyvendinti kitiems, kur

damas kulinarines klases mokyklose. 

 

Išklausę realia patirtimi persmelktų 

įkvepiančių pranešimų, konferencijos 

dalyviai turėjo progą išvysti dešimt sė

kmės istorijų, kurios buvo paskelbtos 

ESF 20142020 m. projektų sėkmės is

torijų konkurso „Žingsniai 2019“ nuga

lėtojomis, dalyvauti apdovanojimų ce

remonijoje, paklausyti grupės „Baltasis 

kiras“ vokalisto dainų.

lo je dalyvavo mažiau dalyvių, nei buvo 

planuota, arba jų nebuvo, nebuvo pildo

mas dalyvių sąrašas ir pan.) užfiksuota 

taip pat 13 projektų vykdomų veiklų.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsigalio

jus Projektų administravimo ir finan

savimo taisyklių pakeitimui, svetai nė se 

www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skel

biame visų neplaninių patikrų rezulta

tus. Taisyklių pakeitimas numato, kad 

informacija apie atliktų patikrų vietoje, 

apie kurias projekto vykdytojas nebuvo 

informuotas iš anksto, rezultatus (nu

rodant projekto vykdytojo pavadinimą, 

projekto pavadinimą, juridinio asmens 

ar kitos organizacijos, atsakingų už ti

krintos veiklos organizavimą ir (ar) vyk

dymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar 

nevykimo faktą patikros metu ir, jei rei

kia, kitą informaciją) gali būti viešai skel

biama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

pirkimo dokumentuose ir sutartyje nu

matytą tiesioginio atsiskaitymo gali

mybę. Jei kiti subtiekėjai paaiškėja vė

liau, ši informacija jiems pateikiama per 

3 darbo dienas nuo informacijos apie 

naujo subtiekėjo pasitelkimą iš tiekėjo 

gavimo dienos.

Tais atvejais, kai subtiekėjai išreiškia 

norą pasinaudoti pirkimo dokumen

tuose ir sutartyje numatyta tiesioginio 

švenčiame  Pyragų dieną. Jau kelerius 

metus iš eilės kolegų paaukotus pinigus 

pervedame į akcijos fondą.

Džiaugiamės už laimėtojus, kurie tar

si simbolizuoja ir įprasmina visų prie 

projektų plušančių darbo prasmę, ir 

nuoširdžiai dėkojame absoliučiai vi

siems konkurso dalyviams, kurie pa

stebėjo, rašė ir atsiuntė savo projektų 

sėkmės istorijas konkursui. Jas taip pat 

ketiname pasakoti platesnei auditorijai 

savo naujienlaiškiuose, facebook‘o įra

šuose ir kt.

Plačiau apie nugalėtojus ir jų istorijas 

kviečiame skaityti čia.

atsiskaitymo galimybe, turi būti suda

roma trišalė sutartis tarp perkančiosios 

organizacijos, pirkimo sutartį sudariu

sio tiekėjo ir subtiekėjo, kurioje apra

šoma tiesioginio atsiskaitymo su sub

tiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo 

dokumentuose ir subtiekimo sutartyje 

nustatytus reikalavimus. 

Aktuali viešųjų pirkimų informacija 

skelbiama čia.

Tikimės, kad viešai skelbiami neplani

nių patikrų rezultatai padės užtikrinti 

skaidrų bei tinkamą ES investicijų lėšų 

panaudojimą projektų finansavimui.

Neplaninių projektų patikrų rezultatai 

skelbiami čia.

Kita šventė, kurią švenčiame lapkričio 

pradžioje –  Tarptautinė projektų val

dymo diena.  Jos metu taip pat turime 

puikią progą stabtelėti ir pasidžiaugti 

savo darbo rezultatais. Be abejonės, apie 

tai, kokią naudą mūsų projektai duoda 

žmonėms, visuomet gera išgirsti iš pa

čių projektų vykdytojų. Šiemet agentū

roje svečiavosi ir apie projektą pasako

jo „CREAzone – pirmas žingsnis link 

verslumo ir kūrybiškumo“ atstovės, visi 

kartu žiūrėjome dešimt sėkmės istorijų 

konkurso „Žingsniai 2019“ nugalėtojų 

vaizdo siužetų.
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