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PASIŪLYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. 
ĮSAKYMU NR. 1S-95 PATVIRTINTOS KAINODAROS TAISYKLIŲ NUSTATYMO METODIKOS 
PAKEITIMŲ DĖL PRIVALOMOS INDEKSACIJOS TAIKYMO SĄLYGŲ IR TVARKOS 
 

Pastaruosius kelerius metus viešųjų pirkimų sektoriaus dalyviai susiduria su itin dideliais 
iššūkiais vykdant viešųjų pirkimų pagrindu sudarytas sutartis. Covid-19 pandemija, karas Ukrainoje 
bei dėl to reikšmingai išaugusios kainos parodė, kad viešųjų pirkimų sistema ir įprastinė viešųjų 
pirkimų vykdymo praktika yra nepasirengusi atliepti rinkos pokyčių ir užtikrinti sutarties šalių 
ekonominę pusiausvyrą.  

Iki šiol viešųjų pirkimų sistemos dalyviai per mažai dėmesio skyrė kainos peržiūros galimybei. 
Dažniausiai pastebima kainos peržiūros sąlyga buvo dėl pasikeitusio PVM dydžio. Tačiau nebuvo 
pasiruošta tokioms situacijoms, kai sutarčių vykdymo kaštai pasikeičia staigiai ir reikšmingai tokia 
apimtimi, kad sutarčių vykdymas tampa nerentabilus ar netgi nuostolingas. Todėl Covid-19 
pandemijos ir karo Ukrainoje kontekste tokios sutartys buvo nepakankamai lanksčios, kad prisitaikyti 
prie besikeičiančios situacijos rinkoje. 

Kainos peržiūros galimybė dažnai yra siejama su didesne nauda tiekėjams, t. y. privatiems 
subjektams. Tačiau toks požiūris yra labai formalus. Tinkamai ir protingai pasirinktas kainos 
peržiūros mechanizmas yra lygiai taip pat naudingas ir pirkimų vykdytojams, t. y. viešojo sektoriaus 
subjektams. Kainos peržiūros mechanizmas numato ne tik galimybę padidinti kainą, bet ir ją 
sumažinti. Pastaruoju laikotarpiu dėl karo Ukrainoje reikšmingai pabrangus energetikos ištekliams ir 
kitiems resursams, sutarčių vykdymo kaštai išaugo. Todėl klausimas dėl sutarčių kainos indeksavimo 
tapo itin aktualus tiekėjams ir, atitinkamai, naudingas būtent tiekėjams. Vis dėlto, situacijai 
stabilizuojantis dalis indeksų jau šiai dienai nustoja didėti arba net mažėja. Atitinkamai, tokiu atveju 
kainos peržiūros mechanizmas taptų ypač reikšmingas pirkimo vykdytojams, nes jie turėtų 
susimažinti kainą pasinaudodami sutartyje nustatytu kainos peržiūros mechanizmu. 

Taigi kainos peržiūros mechanizmas bendrai užtikrina didesnį sutarties lankstumą kritinėse 
situacijose ir dėl to padeda išsaugoti sutartinius santykius. Turėdamos galimybę nustatytomis 
sąlygomis peržiūrėti sutarties kainą, šalys gali išvengti sutarties pažeidimo ir sutarties nutraukimo, o 
tuo pačiu ir užtikrinti tinkamą bei savalaikį sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.  

Atsižvelgiant į kainos peržiūros mechanizmo naudą viešųjų pirkimų sutartims, 2022 m. II 
ketvirtį – kai buvo fiksuojami didžiausi kainų šuoliai iš esmės visuose sektoriuose – jau buvo imtasi 
tam tikrų priemonių, kad paskatinti viešųjų pirkimų sistemos dalyvius bent jau ateičiai nusimatyti 
kainos peržiūros galimybes. Atitinkamai, 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos „Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos“ (toliau – Kainodaros metodika)1 pakeitimai2. Pastaraisiais pakeitimais įtvirtinta pareiga 
nustatyti kitokias nei PVM dydžio pasikeitimo kainos peržiūros sąlygas, kai sutartis yra atitinkamos 

                                                        
1 Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr.  
2 Prieiga internetu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c33084c0d73811ec8d9390588bf2de65. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c33084c0d73811ec8d9390588bf2de65
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trukmės: prekių tiekimo atveju – 1 metai ar ilgesnė; paslaugų teikimo – 2 metai ar ilgesnė; darbų 
atlikimo – 6 mėn. ar ilgesnė. 

Viešųjų pirkimų tarnyba papildomai paskelbė įvairius prekių ir paslaugų sutartims galimus 
taikyti perskaičiavimo taisyklių pavyzdžius, nes anksčiau tokie pavyzdžiai buvo paskelbti tik darbų 
atlikimo sutartims3.  

Šie veiksmai neabejotinai turės teigiamą poveikį, bet visgi laikytina, kad vien tik jie yra 
nepakankami, kad ateityje užtikrinti sutarčių lankstumą kritinėse situacijose. Todėl yra teikiamas šis 
pasiūlymas dėl papildomų Kainodaros metodikos pakeitimų, kurie dar labiau sustiprintų kainos 
peržiūros reikšmę ir būtinumą sutartyse numatyti kainos peržiūros galimybes.  
 
1. Pasiūlymas: pakeisti Kainodaros metodikos 54 str. bei, atitinkamai, panaikinti 54¹ ir 

542 str. 
 

Pasiūlymas: 
 

54. Kai pagal užsakymus atliekamo prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo trukmė 
kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 1 (vieni) metai 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnė, pirkimo 
vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) 
peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių 
su mokesčių pasikeitimu. 

Pavyzdžiui, ši pareiga galioja sudarant sutartį, pagal kurią prekės (pavyzdžiui, maisto produktai, 
vaistai, biuro reikmenys ir pan.) tiekiamos pirkimo vykdytojui pateikus užsakymą, tuo tarpu 
perskaičiavimo numatyti neprivaloma, jeigu sudaroma vienkartinio pobūdžio prekių pristatymo sutartis, 
pavyzdžiui, sudaroma sutartis dėl autobusų pirkimo, o pristatymo terminas numatomas per 13 mėnesių 
nuo sutarties sudarymo (ne užsakymo pateikimo) dienos. 

54¹. Kai paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra  2 (dveji) metai ar 
ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos 
(fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių 
perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu 

542. Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai  ar 
ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnis – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos 
(fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių 
perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu. 
 

Argumentai: 
 

Dabartinėje Kainodaros metodikoje yra įtvirtinta prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų 
atlikimo sutarčių trukmė, kurią viršijant yra pareiga pirkimo sutartyje įtvirtinti kainos peržiūros 
sąlygas, nesusijusias su mokesčių dydžio pasikeitimu. Atitinkamai, yra nustatyta 1 metų, 2 metų ir 
6 mėn. trukmė. Tačiau Kainodaros metodikoje nustatyta sutarčių trukmė neatitinka šiandienių rinkos 
sąlygų. Tik darbų atlikimo sutarčių atžvilgiu yra nustatyta proporcinga ir objektyviai reikalinga 6 mėn. 
trukmė. Tuo tarpu prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutarčių atžvilgiu nustatyta 1 metų bei 2 metų 
trukmė yra per ilga. Kainos peržiūros taikymo poreikis kyla ir vykdant trumpesnės trukmės prekių 
tiekimo ir paslaugų teikimo sutartis. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad nuo pasiūlymo pateikimo iki 
sutarties sudarymo praeina papildomas laikas, kuris tam tikrais atvejais dėl teisminių ginčų gali būti 
ir apie 1 metus laiko. 
 
 

                                                        
3 Prieiga internetu: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse. 

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse
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2. Pasiūlymas: papildyti Kainodaros metodiką 541 p. 
 

Pasiūlymas: 
 

541. Sutarties kainos peržiūros sąlygos nustatomos pagal Metodikos 2 priedą „Fiksuotos 
kainos (fiksuoto įkainio) peržiūros sąlygų pavyzdžiai“. Nustatant peržiūros sąlygas turi būti 
atsižvelgiama ir į laikotarpį nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 
Argumentai: 

 
Siūloma VPT paskelbtus4 fiksuotos kainos (fiksuoto įkainio) peržiūros sąlygų pavyzdžius pridėti 

kaip Kainodaros metodikos priedą. VPT paskelbti pavyzdžiai yra pritaikyti prekių tiekimo, paslaugų 
teikimo ir darbų atlikimo sutartims. Šių pavyzdžių taikymas yra rekomendacinio pobūdžio ir galimai 
dalis pirkimų vykdytojų nežino apie galimybę pasinaudoti tokiais pavyzdžiais. Tuo tarpu šių 
pavyzdžių taikymas galėtų padėti suvienodinti esminius pirkimų vykdytojų taikomus kainos 
peržiūros principus ir tokiu būdu palengvinti jų taikymą. Todėl būtų naudinga juos įtvirtinti 
Kainodaros metodikoje. 

Kainos peržiūros sąlygos reikalauja finansinių / ekonominių žinių, todėl tinkamų peržiūros 
sąlygų nustatymas yra pakankamai sudėtingas. Tai gali apskritai atgrasyti nuo jų taikymo. Tuo tarpu 
kiekvieną kartą nustatant vis naujas peržiūros sąlygas, kyla klaidų atsiradimo rizika, kuri gali turėti 
reikšmingų pasekmių kainos perskaičiavimui.  

Šia papildoma Kainodaros metodikos 541 p. nuostata taip pat būtų įtvirtinama pareiga peržiūros 
sąlygas taikyti ne tik laikotarpiui nuo sutarties sudarymo, tačiau ir laikotarpiui nuo pasiūlymo 
pateikimo. Peržiūros laikotarpio vertinimas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos momento yra 
itin reikšmingas turint omenyje, jog pirkimo procedūros neretai užsitęsia dėl teisminių procesų. Todėl 
vien per laikotarpį nuo pasiūlymo pateikimo momento iki sutarties sudarymo rinkoje gali atsirasti 
reikšmingų ir didelę įtaką sutarties vykdymui turinčių pokyčių. Viešųjų pirkimų specifika lemia tai, 
kad tiekėjai dėl pasiūlymo kainos sprendžia dar iki pasiūlymo pateikimo momento ir vėliau negali jos 
adaptuoti net jeigu tarp pasiūlymo pateikimo ir sutarties sudarymo atsirado esminių rinkos pokyčių. 
Tokia situacija praktikoje plačiai pasireiškė Ukrainos karo kontekste, nes prasidėjus Ukrainos karui 
buvo staigus ir ženklus kainų augimas. Tačiau iki karo Ukrainoje pradžios pasiūlymus pateikę tiekėjai 
iš esmės neturėjo jokio lankstumo kaip atliepti tokius rinkos pokyčius. Jie galėjo arba prisiimti 
nuostolius ir sudaryti sutartį mažesnėmis kainomis, arba atsisakyti sudaryti sutartį ir prisiimti riziką, 
kad praras pateiktą pasiūlymo užtikrinimą (jeigu toks buvo pateiktas) ir dar gali tekti atlyginti pirkimo 
vykdytojo nuostolius sudarant sutartį su didesnę kainą pasiūliusiu tiekėju. Tokiais atvejais tiekėjų 
interesai nėra pakankamai ginami nors iš esmės tiekėjai negali kontroliuoti nei rinkos situacijos, nei 
juo labiau pirkimo procedūrų eigos. Todėl tiekėjams nepagrįstai yra perkeliama neapibrėžtos 
apimties rizika. 
 
3. Pasiūlymas: papildyti Kainodaros metodiką 2 priedu „Fiksuotos kainos (fiksuoto įkainio) 

peržiūros sąlygų pavyzdžiai“ 
 

Pasiūlymas: 
 

                    Kainodaros taisyklių nustatymo 
                    metodikos 2 priedas 
 
 

                                                        
4 Prieiga internetu: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse.  

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse
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FIKSUOTOS KAINOS (FIKSUOTO ĮKAINIO) PERŽIŪROS SĄLYGŲ PAVYZDŽIAI 
 

Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose pateikiamos formuluotės jeigu naudojami Lietuvos 
Statistikos Departamento skelbiami „Vartotojų kainų indeksai“. Lietuvos Statistikos departamentas 
taip pat skelbia ir kitokius indeksus. Pavyzdžiui, Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų 
indeksai ar Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai. Atsižvelgiant į pirkimo objektą, gali 
būti tikslinga naudoti pastaruosius, o ne vartotojų kainų indeksus. Tokiu atveju tekste būtina pakeisti 
naudojamo indekso pavadinimą (pvz. vietoje „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis“ rašyti „Ūkio 
subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis“), o taip pat atsiminti, kad pavyzdyje pateikiamas 
klasifikatorius netiks (Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso detalizacijoje nerasime „0111 
DUONA IR GRŪDŲ PRODUKTAI“, bet rasime „M692 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; 
konsultacijos mokesčių klausimais“).  

Atkreiptinas dėmesys, kad Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai skelbiami ne kas 
mėnesį, o kartą per ketvirtį.  

Paverstu šriftu tekste pateikiamas paaiškinimas, jo sutarties tekste neturi būti. 
 
 

I SKYRIUS 
PERŽIŪROS SĄLYGŲ PAVYZDŽIAI PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO 

SUTARTIMS 
 

Šiame skyriuje pateikti pavyzdžiai tinkami prekių tiekimo ir paslaugų teikimo pirkimo atveju, 
tačiau nėra skirti statybos darbams pirkti. Statybos darbų kainų (įkainių) peržiūrai naudojami 
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, o jų taikymo pavyzdys pateikiamas šio priedo II skyriuje 
„Peržiūros sąlygų pavyzdžiai darbų atlikimo sutartims“. 

Pirma alternatyva numato nuolatinį kainos perskaičiavimą kiekvienos sąskaitos išrašymo 
metu pagal konkrečiam mėnesiui aktualų atitinkamo indekso pokytį. 

Antra alternatyva numato kainos perskaičiavimą tais atvejais, kai atitinkamo indekso pokytis 
viršija nustatytą dydį, pavyzdžiui, 5 proc., neribojant perskaičiavimo dažnumo. 
 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
PIRMA ALTERNATYVA 

 
1. Sutarties galiojimo metu Sutartyje numatytos kainos (įkainių) perskaičiavimas atliekamas 

kiekvieną mėnesį Tiekėjui pateikiant Sąskaitą už atitinkamą mėnesį pristatytas prekes ar suteiktas 
paslaugas. 

2. Sutartyje numatytos kainos (įkainių) perskaičiavimas atliekamas pagal Vartojimo prekių ir 
paslaugų kainų [PAAIŠKINIMAS: pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ arba 
nurodomas detalesnis skyrius, grupė, klasė (jeigu nieko nenurodoma, perskaičiuojant naudojamas 
bendras indeksas] [PASIRINKTI: 0111 DUONA IR GRŪDŲ PRODUKTAI] pokytį (k), apskaičiuojamą kaip 
nustatyta 4 punkte. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento 
viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies 
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto 
dokumento ar patvirtinimo. 

3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo yra 
nesudaromas. Kainos (įkainių) perskaičiavimas yra atliekamas Tiekėjui įtraukiant indeksavimo 
paskaičiavimus į kiekvieną pagal Sutartį išrašomą Sąskaitą. 

4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę: 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R259#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R259#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R271#/
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𝑎1 = 𝑎 + (
𝑘

100
× 𝑎), kur 

a – įkainis (Eur be PVM). 
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) 
k – Pagal vartotojų kainų indeksą [PAAIŠKINIMAS: pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir 

paslaugos“ arba nurodomas detalesnis skyrius, grupė, klasė (jeigu nieko nenurodoma, perskaičiuojant 
naudojamas bendras indeksas] [PASIRINKTI: 0111 DUONA IR GRŪDŲ PRODUKTAI] apskaičiuotas 
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė 
skaičiuojama pagal formulę:  

 𝑘 =
𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎
× 100 − 100, (proc.) kur 

Indnaujausias – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. indekso reikšmė mėnesį, kurį buvo 
pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena. Pavyzdžiui, jeigu pasiūlymų pateikimo termino 
pabaiga buvo 2022 m. rugpjūčio 9 d., tai bus taikoma 2022 m. rugpjūčio mėn. indekso reikšmė; 

Indpradžia – indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. indekso reikšmė mėnesį, kurį buvo 
pristatytos atitinkamoje Sąskaitoje nurodytos prekės ar suteiktos atitinkamoje Sąskaitoje nurodytos 
paslaugos. Pavyzdžiui, jeigu Sąskaita yra išrašoma už per 2022 m. rugsėjo mėn. pristatytas prekes ar 
suteiktas paslaugas, tai bus taikoma 2022 m. rugsėjo mėn. Indekso reikšmė.  
 

5. Šalys išreiškia savo supratimą, kad indeksas už atitinkamą mėnesį yra skelbiamas faktiškai 
praėjus 1 (vienam) – 2 (dviem) mėnesiams, ir susitaria, kad kainos (įkainių) perskaičiavimas yra 
atliekamas su 1 (vieno) – 2 (dviejų) mėnesių atsilikimu priklausomai nuo to, kada konkrečiai yra 
skelbiami Indekso duomenys. Pavyzdžiui, per 2022 m. rugpjūčio mėn. pristatytos prekės ar suteiktos 
paslaugos bus įrašomos į Sąskaitą ir apmokamos pagal Sutartyje nustatytus įkainius, o 
perskaičiavimas bus atliekamas ir perskaičiavimo suma (teigiama ar neigiama) bus įrašyta į Sąskaitą 
už per 2022 m. rugsėjo mėn. pristatytas prekes ar suteiktas paslaugas, nes išrašant šią Sąskaitą jau 
bus paskelbti Indekso duomenys 2022 m. rugpjūčio mėn. Jeigu atlikus kainos (įkainių) perskaičiavimą 
už per praėjusį mėnesį pristatytas prekes ar suteiktas paslaugas gaunasi taip, kad Užsakovas būtų 
turėjęs mokėti mažiau nei sumokėjo taikant Sutartyje nustatytą kainą (įkainius), tai Užsakovas turi 
teisę vienašališkai įskaityti jo mokėtinas ir jo gautinas sumas. 

6. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. 
Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno 
[PAAIŠKINIMAS: Lietuvos Statistikos Departamentas pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens 
po kablelio] skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų 
[PAAIŠKINIMAS: perkančioji organizacija įrašo tiek skaitmenų, kiek įkainiams nurodyti naudojama 
sudarytoje sutartyje] skaitmenų po kablelio.  

7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas.  
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
ANTRA ALTERNATYVA 

 
1. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos statistikos departamento 

(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso [PAAIŠKINIMAS: pasirenkamas 
bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ arba nurodomas detalesnis skyrius, grupė, klasė (jeigu nieko 
nenurodoma, perskaičiuojant naudojamas bendras indeksas] [PASIRINKTI: 0111 DUONA IR GRŪDŲ 
PRODUKTAI] pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 4 punkte, yra didesnis kaip 5 % 
[PAAIŠKINIMAS: perkančioji organizacija gali įrašyti ir kitokį procentinį dydį, tačiau jis turi būti 
protingas, atitikti rinkos realijas ir negali būti nustatytas toks aukštas, kad perskaičiavimas iš esmės 
taptų neįmanomas]. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento 
viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies 
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nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto 
dokumento ar patvirtinimo. 
 

2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo 
datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus 
įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. 

3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą 
dėl įkainių perskaičiavimo. 

4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę: 

𝑎1 = 𝑎 + (
𝑘

100
× 𝑎), kur 

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo). 
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) 
k – Pagal vartotojų kainų indeksą [PAAIŠKINIMAS: pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir 

paslaugos“ arba nurodomas detalesnis skyrius, grupė, klasė (jeigu nieko nenurodoma, perskaičiuojant 
naudojamas bendras indeksas] [PASIRINKTI: 0111 DUONA IR GRŪDŲ PRODUKTAI] apskaičiuotas 
Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė 
skaičiuojama pagal formulę:  

 𝑘 =
𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎
× 100 − 100, (proc.), kur 

Indnaujausias – perskaičiavimo ir Susitarimo sudarymo metu esantis naujausias paskelbtas 
vartojimo prekių ir paslaugų indeksas [PAAIŠKINIMAS: pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir 
paslaugos“ arba nurodomas detalesnis skyrius, grupė, klasė (jeigu nieko nenurodoma, perskaičiuojant 
naudojamas bendras indeksas] [PASIRINKTI: 0111 DUONA IR GRŪDŲ PRODUKTAI]. 

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas 
[PAAIŠKINIMAS: pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ arba nurodomas detalesnis 
skyrius, grupė, klasė (jeigu nieko nenurodoma, perskaičiuojant naudojamas bendras indeksas] 
[PASIRINKTI: 0111 DUONA IR GRŪDŲ PRODUKTAI]. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio 
pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymo 
pateikimo termino datos mėnuo. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra 
paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos 
mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio 
perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
 

5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. 
Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno 
[PAAIŠKINIMAS: Lietuvos Statistikos Departamentas pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens 
po kablelio] skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų 
[PAAIŠKINIMAS: perkančioji organizacija įrašo tiek skaitmenų, kiek įkainiams nurodyti naudojama 
sudarytoje sutartyje] skaitmenų po kablelio.  

6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas. 

7. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 
 
 

II SKYRIUS 
PERŽIŪROS SĄLYGŲ PAVYZDŽIAI DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIMS 

 
Šiame skyriuje pateikti pavyzdžiai skirti statybos darbams pirkti, tačiau nėra skirti prekių 

tiekimo ir paslaugų teikimo pirkimo atveju. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kainos (įkainių) 
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peržiūrai naudojami kiti kainų indeksai, o jų taikymo pavyzdžiai pateikiami šio priedo I skyriuje 
„Peržiūros sąlygų pavyzdžiai prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartims“. 
 

Pirma alternatyva numato nuolatinį kainos perskaičiavimą kiekvienos sąskaitos išrašymo 
metu pagal konkrečiam mėnesiui aktualų atitinkamo indekso pokytį. 

Antra alternatyva numato kainos perskaičiavimą ne dažniau kaip kas 3 (tris) mėnesius 
nustatant indekso pokyčio koeficientą ir taikant jį į ateitį dar neatliktiems darbams. 
 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
PIRMA ALTERNATYVA 

 
Šiame skirsnyje yra pateikiamas alternatyvus pavyzdys. 

 
 1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai yra taikoma 
peržiūra dėl kainų lygio pokyčio, Sutarties kaina yra peržiūrima kiekvieną mėnesį Rangovui pateikiant 
Sąskaitą už atitinkamą mėnesį atliktus darbus.  
 2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei 
Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti 
perskaičiuojamos. 
 3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus yra perskaičiuojamos nustatant atitinkamo 
taikytino indekso pokytį:  
 3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso pokytį – tuo atveju, kai pagal Sutartį 
vykdomi pastato remonto darbai; arba 
 3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, pokytį – 
visais kitais atvejais, negu nurodytasis 3.1 punkte. 

  4. Indeksai, nurodyti 3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. 
 5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio kiekvienoje Sąskaitoje nurodytą 
Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau 
nurodytą formulę: 
 K = IPb / IPr 
 Kur:  
 K – Indekso pokyčio koeficientas; 
 IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. indekso reikšmė mėnesį, kurį buvo atlikti 
atitinkamoje Sąskaitoje nurodyti Darbai. Pavyzdžiui, jeigu Sąskaita yra išrašoma už per 2022 m. 
rugsėjo mėn. atliktus Darbus, tai bus taikoma 2022 m. rugsėjo mėn. Indekso reikšmė; IPr – Indekso 
reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. Indekso reikšmė mėnesį, kurį buvo pasiūlymų pateikimo Pirkime 
termino pabaigos diena. Pavyzdžiui, jeigu pasiūlymų pateikimo termino pabaiga buvo 2022 m. 
rugpjūčio 9 d., tai bus taikoma 2022 m. rugpjūčio mėn. Indekso reikšmė. 
 6. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo yra 
nesudaromas. Kainos (įkainių) perskaičiavimas yra atliekamas Rangovui įtraukiant indeksavimo 
paskaičiavimus į kiekvieną pagal Sutartį išrašomą Sąskaitą. 
 7. Šalys išreiškia savo supratimą, kad Indeksas už atitinkamą mėnesį yra skelbiamas faktiškai 
praėjus 1 (vienam) – 2 (dviem) mėnesiams, ir susitaria, kad kainos (įkainių) perskaičiavimas yra 
atliekamas su 1 (vieno) – 2 (dviejų) mėnesių atsilikimu priklausomai nuo to, kada konkrečiai yra 
skelbiami Indekso duomenys. Pavyzdžiui, per 2022 m. rugpjūčio mėn. atlikti Darbai bus įrašomi į 
Sąskaitą ir apmokami pagal Sutartyje nustatytus įkainius, o perskaičiavimas bus atliekamas ir 
perskaičiavimo suma (teigiama ar neigiama) bus įrašyta į Sąskaitą už per 2022 m. rugsėjo mėn. 
atliktus Darbus, nes išrašant šią Sąskaitą jau bus paskelbti Indekso duomenys 2022 m. rugpjūčio mėn. 
Jeigu atlikus kainos (įkainių) perskaičiavimą už per praėjusį mėnesį atliktus Darbus gaunasi taip, kad 
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Užsakovas būtų turėjęs mokėti mažiau nei sumokėjo taikant Sutartyje nustatytą kainą (įkainius), tai 
Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti jo mokėtinas ir jo gautinas sumas.  
 8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas.   
 

ANTRAS SKIRSNIS 
ANTRA ALTERNATYVA 

 
 1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai yra taikoma 
peržiūra dėl kainų lygio pokyčio, Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios 
iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties 
kainą gavimo diena.  
 2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei 
Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti 
perskaičiuojamos. 
 3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos 
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:  
 3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per 
bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; 
arba 
 3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė 
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu 
nurodytasis 3.1 punkte. 

  4. Indeksai, nurodyti 3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. 
 5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų 
vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą 
formulę: 
 K = IPb / IPr 
 Kur:  
 K – Indekso pokyčio koeficientas; 
 IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 
 IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
 Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal 
Sutartį sudarymo diena. 
 6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo 
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime 
nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą 
arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 
nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama Sutartyje nustatyta tvarka), perskaičiuotą Statybos darbų 
ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš 
Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 
 7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 
(įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį 
laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 
(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų 
pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis 
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(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto 
pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 
 8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po 
Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesius. 
Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per 
trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas 
netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.  
 9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas.  
 10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio 
kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 
 

Argumentai: 
 

Pakeitimai yra susiję su pasiūlymu nustatyti naują Kainodaros metodikos 541 p. nuostatą ir 
Kainodaros metodikoje įtvirtinti peržiūros sąlygų pavyzdžius. Todėl šio pasiūlymo argumentai 
atskirai nekartojami. 

Prekių ir paslaugų sutartims pateiktų pavyzdžių5 atveju šiuo metu yra siūlomos dvi kainos 
(įkainių) perskaičiavimo alternatyvos, kurios tarpusavyje skiriasi tuo, kad vienu atveju yra nustatytas 
apribojimas dėl pirmo kainos (įkainių) perskaičiavimo momento, t. y. nurodyta, kad pirmas 
perskaičiavimas yra atliekamas ne anksčiau kaip, pvz., po 3 (trijų) mėnesių. Siūlytina atsisakyti šio 
ribojimo ir iš dabartinių pateikiamų pavyzdžių palikti tik vieną pasirinkimą, kuriame nėra ribojamas 
pirmojo kainos (įkainio) perskaičiavimo momentas. 

Tiek prekių ir paslaugų sutarties atveju, tiek darbų sutarties atžvilgiu siūlytina šalia dabartinio 
VPT Tipinėje statybos rangos darbų sutartyje darbų sutarčiai paskelbto pavyzdžio nustatyti 
alternatyvų sutarčių kainos perskaičiavimo mechanizmą, kuris užtikrintų galimybę indeksuoti 
sutarties kainą nuolatos išrašant kiekvieną sąskaitą pagal sutartį pagal konkretų mėnesį atliktiems 
darbams / suteiktoms paslaugoms / pristatytoms prekėms aktualų indekso pokytį. Šis kainos 
(įkainių) perskaičiavimo variantas turi privalumą, nes užtikrina galimybę konkretų mėnesį atliktų 
darbų / suteiktų paslaugų / pristatytų prekių kainą perskaičiuoti pagal konkrečiai tam mėnesiui 
apskaičiuotą indekso pokyčio koeficientą. Toks perskaičiavimo būdas yra taikomas užsienyje, 
pavyzdžiui, Prancūzijoje, Slovakijoje ir kitose valstybėse. Jam taikomos perskaičiavimo taisyklės yra 
aprašytos I skyriaus pirmame skirsnyje prekių ir paslaugų atžvilgiu ir II skyriaus pirmame skirsnyje 
darbų atžvilgiu.  

Siūlytina šią alternatyvą taikyti kaip prioritetinę, nes ji labiau atspindi faktinius pokyčius 
statistiniuose duomenyse. Pagal I skyriaus antrame skirsnyje ir II skyriuje antrame skirsnyje aprašytą 
alternatyvą nustatytas indekso pokyčio koeficientas yra taikomas tik į ateitį dar neatliktiems ir 
neužaktuotiems darbams, nors toks pokytis jau yra atsiradęs ankstesniais laikotarpiais. Todėl toks 
perskaičiavimo mechanizmas nevisiškai tiksliai atliepia rinkos pokyčius. 

Atsižvelgiant į nurodytus argumentus siūlytina pakoreguoti Tipinę statybos rangos darbų 
sutartį įtraukiant II skyriuje pirmame skirsnyje aprašytą kainos peržiūros mechanizmą. Tokiu būdu 
pirkimų vykdytojai būtų skatinami naudoti šią alternatyvą, kaip pažangesnę ir labiau atliepiančią 
faktinę situaciją. 
 

Lietuvos verslo konfederacijos nuomone, visi aukščiau pateikti pasiūlymai, siekiant labiau 
sustiprinti kainos peržiūros reikšmę ir būtinumą sutartyse numatyti kainos peržiūros galimybes, yra 

                                                        
5 Prieiga internetu: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse.  

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-rangos-darbu-tipine-sutartis
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse
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neabejotinai reikšmingi tiek verslui, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją rinkoje, tiek 
perkančiosioms organizacijoms, todėl prašome juos įvertinti ir priimti sprendimus, kad viešųjų 
pirkimų praktika labiau atlieptų rinkos pokyčius ir galėtų užtikrinti sutarties šalių ekonominę 
pusiausvyrą. 
 

  
Pagarbiai 

 
Generalinė direktorė                                                                                                Ineta Rizgelė  
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