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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 

 

Išnagrinėję Jūsų pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 

ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektą (TAIS Nr. 

19-8382) priėjome išvados, kad, siekiant teisinio aiškumo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 2 dalyje nurodytas tvarkos aprašas turėtų būti tvirtinamas 

keičiamu nutarimu. Šį siūlymą grindžiame, mūsų nuomone, jau pasiteisinusia praktika, kai visi 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą įgyvendinantys teisės aktai yra tvirtinami vienu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“. Kaip alternatyvą šiam siūlymui galėtumėme rekomenduoti 

keičiamame nutarime (vėlgi siekiant teisinio aiškumo) bent jau nurodyti Įstatymo 15 straipsnio 2 

dalies nuostatas įgyvendinančius teisės aktus. 

Kartu turime pastebėti, kad Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nepakanka Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 

nuostatų įgyvendinimui, nes, kaip nurodyta Aprašo 5 punkte, šis Aprašas taikomas tik kai mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugos perkamos siekiant sukurti inovatyvų 

produktą. Tuo metu mokslo ir studijų institucijos, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų 

akademija pastoviai perka MTEP paslaugas, tokias kaip MTEP projektų ir jų vykdymo ataskaitų, 

MTEP veiklos rezultatų ekspertinis vertinimas, mokslinių monografijų ir mokslinių straipsnių 

ekspertinis vertinimas (recenzavimas), mokslinių žurnalų sudarymas, darbas jų redakcinėse 

kolegijose, vadovavimas doktorantams, disertacijų recenzavimas, darbas disertacijų gynimo tarybose 

ir pan., kuriomis nesiekiama sukurti inovatyvų produktą. 
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