
 
 

 

 

Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius 
Tel. +370 5 212 1111, info@lvk.lt, www.lvk.lt 

Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei          2022 m. kovo 16 d., Nr. 22-058VK 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
Viešųjų pirkimų tarnybai 
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 
 
Kopija: 
Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui 
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai 
 
 
DĖL RUSIJOS KARO PRIEŠ UKRAINĄ PASEKMIŲ ŠVELNINIMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE 
DALYVAUJANČIOMS ĮMONĖMS 

 
 Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), didžiausia verslą vienijanti organizacija Lietuvoje 
kreipiasi į Jus siekdama pateikti LVK vienijamų narių teikiamą informaciją ir įvardytus pagrindinius 
iššūkius, su kuriais susiduria įmonės, dalyvaujančios viešuosiuose pirkimuose. 
 Rusijos karas prieš Ukrainą iš esmės pakeitė statybos, apdailos, kelių rangos sektorių situaciją. 
LVK vienijamos įmonės, matydamos nepateisinamą Rusijos ir Baltarusijos agresiją, masiškai atsisako 
naudoti žaliavas ir statybų gaminius iš Rusijos ir Baltarusijos, tuo pačiu skatindamos politiniu lygiu 
imtis visų įmanomų priemonių, kad Europos Sąjungos lygiu minėtos prekės nepatektų į Bendrąją rinką.  
 LVK vienijamos įmonės, kurių didžiąją dalį apyvartos sudaro gautos pajamos iš viešųjų pirkimų 
sutarčių vykdymo, prašo atkreipti Vyriausybės dėmesį į itin išbrangusias ir neprognozuojamai 
besikeičiančias žaliavų kainas, itin netvarias tiekimo grandines, sunkumus ieškant naujų tiekėjų ir visų 
šių veiksnių sąlygojamą faktą, kad ilguoju laikotarpiu neįmanoma bus prognozuoti projektų sąmatų. 
Visa tai apsunkina viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
planavimą, nes pirkimų procesas yra ilgas, nuo pirkimo pradžios ir kainų pasiūlymų iki sutarčių 
pasirašymo dažnu atveju praeina 6 mėnesiai ir daugiau.  
 Indikuojame, kad šiuo metu iš esmės planuoti prekių užsakymų ilgesnėje nei 2 mėnesių 
perspektyvoje nėra galimybės – daug tiekėjų nenori sudaryti ilgesnių nei 2 mėn. trukmės sutarčių, nes 
patys nežino, ar turės pakankamai produktų ir už kokią kainą juos tieks. Tiekėjai šiuo metu neteikia 
garantijų ir dėl produktų pristatymo terminų. Tai reiškia, kad net ir mokant ženkliai didesnes nei rinkoje 
kainas, Lietuvos įmonės nėra užtikrintos, kad laiku turės rangai reikalingų produktų. Visos be išimties 
bendrovės, vykdančios pastatų, kelių ir tiltų statybos, remonto ar renovacijos darbus rizikuoja vėluoti 
atlikti darbus dėl tiekimo problemų. Visas statybų sektorius Lietuvoje ieško naujų medžiagų, žaliavų ir 
produkcijos tiekimo būdų. Su iššūkiais susiduria ir dauguma kitų sektorių įmonių, dalyvaujančių 
viešuosiuose pirkimuose. 
 
 Atsižvelgiant į išdėstytą problematiką, teikiame šiuos siūlymus: 

- Apsvarstyti ir rasti tinkamą formą pateikti rekomendacijas perkančiosioms 
organizacijoms, kad jos skelbdamos naujus viešųjų pirkimų konkursus, sutarčių 
sąlygose numatytų kasmėnesinio kainų indeksavimo sąlygas; 

- perkančiąsias organizacija atkyviai skatinti naudoti Viešųjų pirkimų tarnybos 
užsakymu parengtą tipinę rangos sutartį arba bent jau naudoti šios sutarties 
nuostatas, susijusias su rangos kainos/įkainių indeksacija (tipinėje sutartyje 



numatyta indeksacija bet kuriuo darbų atlikimo laikotarpiu jeigu kainų indekso 
pagal objekto rūšį reikšmė pakinta daugiau nei 0,05 proc.); 

- siekiant viešųjų pirkimų proceso sąžiningumo ir skaidrumo, tikslinti teisės aktus 
aiškiai reglamentuojant kainų indeksavimą viešųjų pirkimų sutartyse, kurios dar nėra 
pasirašytos, bet kurių pirkimo procedūros jau yra baigtos, taip pat jau vykdomose 
sutartyse; 

- užtikrinti indeksavimo proceso skaidrumą, nesiorientuojant į žemesnes nei rinkoje 
kainas; 

- perkančiosioms organizacijoms nereikalauti iš bendrovių pasirašyti laimėtų viešųjų 
pirkimų sutarčių ir suteikti sutarčių įgyvendinimo garantijas artimiausiu laikotarpiu, 
kol nebus patikslintas indeksavimo procesas; 

- svarstyti būdus ir galimybes, kurios leistų bendrovėms nutraukti sudarytas sutartis, 
neįrašant jų į nepatikimų tiekėjų sąrašus ir nereikalaujant jų atlyginti perkančiųjų 
organizacijų nuostolius dėl prarasto laiko ir padidėjusių kainų; 

- ieškoti priemonių, kuriomis būtų galima garantuoti delspinigių ir kitų baudų 
netaikymą sutarčių vykdytojams, jei vėlavimo vykdyti priežastis yra tiekimo 
problemos. Siūlome inicijuoti priedų prie sutarčių pasirašymą ar ieškoti kitų 
sprendimų, kurie šiais metais suteiktų garantijas bendrovėms, kad jos nenukentės jei 
vėluos vykdyti įsipareigojimus esant tiekimo problemoms, sukeltoms tarptautinių 
geopolitinių problemų; 

- skatinti perkančiąsias organizacijas numatyti fiksuotos kainos sutartyse (kuomet 
nustatoma konkreti darbų kaina ir kuri negali būti keičiama) rizikos pasidalinimą, o 
ne rizikos perkėlimą dėl kainų svyravimo išimtinai rangovui. Tokio tipo sutartyse 
numatoma bendra kaina ir procentinė riba iki kurios rangovas privalo atlikti 
papildomus darbus už savo lėšas. Nors dažnu atveju bendros kainos sutartyse 
atsiradus poreikiui vykdyti papildomus darbus, šių darbų atlikimo poreikis atsiranda 
ne dėl rangovo kaltės, o dėl netiksliai parengtų techninių projektų sprendinių arba dėl 
atliekant darbus atsiradusių aplinkybių, kurių negalėjo numatyti nei rangovas, nei 
perkačioji organizacija.   

 

Atkreipiame dėmesį, kad jei ši situacija, į kurią siekiame atkreipti dėmesį, nebus sprendžiama, 
pasekmės palies daugiau nei tik rangovus. Rangovams negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų, 
pastarieji negalės atsiskaityti ir su subrangovais, projektuotojais ir kt. rangovams paslaugas teikiančiais 
subjektais. Skubiai nesprendžiama problema gali prasiskverbti (angl. trickle-down) ir į kitas 
ekonomikos dalis.  
 

Reikalui esant, esame pasirengę plačiau pristatyti šiuos pasiūlymus. Dėkojame už 
bendradarbiavimą. 
 
 

Pagarbiai 
 
 
Generalinė direktorė       Eglė Radišauskienė 
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