
Dalyvių registracija. Pasitikimo kava

09.00-10.00

Konferencijos atidarymas. Renginio vedėjas Richardas Jonaitis

10.00-10.20

Druskininkų savivaldybėje komunalinis ūkis 
be kritulių

Viešųjų pirkimų įgyvendinimas Druskininkų savivaldybės 
komunaliniame ūkyje. Nuo pasirengimo pirkimams iki jų 
vykdymo bei įgyvendinimo. Kylantys iššūkiai, jų 
sprendimo būdai.

Pranešėja 
Vilma Jurgelevičienė

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos viešųjų pirkimų 

komiteto narė. Organizuodama ir kontroliuodama 
savivaldybės administracijos darbą bei ūkinę ir 

finansinę veiklą, užtikrindama savivaldybės tarybos 
sprendimų įgyvendinimą, sprendžia ir su viešaisiais 

pirkimais susijusius klausimus.

10.20-10.40

I DALIS. PASIRENGIMAS KONKURSAMS

Viešieji pirkimai nuotaikos 
netemdo

Viešųjų pirkimų geroji patirtis 

Pranešėjas 
Tikslinamas

10.40-11.00

Dalyvavimas konkurse: kaip 
išvengti stichijų? 

Ar naujovės ir kiek stipriai keičia visiems įprastus viešųjų 
pirkimų proceso reikalavimus? Į ką būtina atkreipti 
dėmesį rengiantis viešajam pirkimui, dalyvaujant jame ir jau 
vykdant pirkimo sutartį.

Pranešėjas 
Dr. Deividas Soloveičik, LL.M  

Dr. Deividas Soloveičik yra advokatų kontoros COBALT 
partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas. 
Advokatas atstovauja klientams nagrinėjant civilines ir 

administracines bylas visų instancijų nacionaliniuose 
teismuose ir arbitražuose, konsultuoja Lietuvos ir 

užsienio privačius klientus bei perkančiąsias 
organizacijas, įskaitant Europos Sąjungos Komisiją, 

viešųjų ir ikiprekybinių pirkimų klausimais.

11.00-11.20

Konferencija „Komunalinis sektorius: kur link pučia viešųjų pirkimų vėjas?“
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Kad orai džiugintų, reikia tinkamai 
pasiruošti

Rinkos konsultacijos: pagrindiniai aspektai. Rinkos 
konsultacijų reikšmė pirkimo procese. Efektyvios rinkos 
konsultacijos vykdymas.

Pranešėja 
Laura Kuoraitė

Viešųjų pirkimų tarnybos Teisėkūros ir metodikos 
skyriaus patarėja. Viešųjų pirkimų srityje dirba 7 metus, 

5 metus iš jų teikė konsultacijas perkančiosioms 
organizacijoms ir tiekėjams, tad jai gerai 

žinomos kasdienės pirkimų vykdytojų problemos.

12.30-12.50

Kavos pertraukėlė

11.40-12.10

Kaip pasirinkti tinkamą skėtį, kad 
nepermerktų lietus? 

Kvalifikaciniai reikalavimai vykdomuose komunalinio ūkio 
srities pirkimuose. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
vertinimo kriterijaus svarba.

Pranešėjas 
Karolis Smaliukas

12.10-12.30

II DALIS. KONKURSŲ VYKDYMAS

Diskusija pranešimų temomis

12.50-13.30

Kavos pertraukėlė

13.30-14.00

Meteorologinių reiškinių apžvalga Konkurencijos 
tarybos akimis

Kas pasikeitė komunalinių atliekų sektoriuje po Konkurencijos 
tarybos Atliekų rinkos tyrimo? Koks draudžiamo susitarimo 
šešėlis praslinko virš komunalininkų galvų? Ir kokie artimiausi 
Konkurencijos tarybos veiksmai šiame sektoriuje?

Pranešėja 
Justina Paulauskaitė

Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros 
skyriaus vedėja, turinti ilgametę patirtį bendravimo su 
savivaldybėmis konkurencijos klausimais, dalyvaujanti 
įvairiuose tarptautiniuose projektuose skatinančiuose 

konkurenciją, pasisakanti prieš vidaus sandorius ir 
mananti, kad valstybė neturėtų užsiimti verslu.

11.20-11.40

Advokatų kontoros COBALT vyresnysis teisininkas. 
Lektorius aktyviai dalyvavo LR Seime svarstant VPĮ ir 

Komunalinio sektoriaus VPĮ.
K. Smaliukas yra publikacijų ir leidinių viešųjų pirkimų 
klausimais autorius (bendrautorius), veda seminarus 

viešųjų pirkimų teisės temomis. 



Gerosios atmosferos srovės iš Olandijos

Teritorijų priežiūros sutarčių įgyvendinimas ir kontrolė: 
Olandijos praktinis pavyzdys. Daugiau kaip 30 metų Olandijoje 
veikianti standartizuota teritorijos priežiūros paslaugų 
vertinimo programa padeda savivaldybėms optimaliai 
planuoti biudžetus bei kontroliuoti teritorijos priežiūros 
paslaugas teikiančias įmones. Ar Olandijos praktikos taikymas 
padėtų Lietuvos savivaldybėms sukontroliuoti teritorijos 
priežiūros paslaugų teikėjus ir gauti norimą paslaugų kokybę?

Pranešėja 
Ala Kuzmickienė 

Aplinkosauginiais klausimais konsultuojančios įmonės 
„Optimus monitus“ direktorė, nuolat dalyvaujanti 

įvairiose konferencijose bei seminaruose aplinkosaugos 
tematika, audituojanti įmones aplinkosauginiais 
aspektais, teikianti konsultacijas gamintojams ir 

importuotojams pakuočių apskaitos ir atliekų tvarkymo 
klausimais.

14.20-14.40

Diskusija pranešimų temomis

14.40-15.20

Renginio apibendrinimas

15.20-15.30

Organizatorius                            Partneriai 

Kaip išlaikyti tinkamą temperatūrą visą 
sutarties galiojimo laikotarpį?

Viešojo pirkimo sutarčių priežiūra. Sutarčių vykdymo 
priežiūros svarba. Sutarčių vykdymo prielaidos ir 
principai. Dažniausiai daromos klaidos.

Pranešėjas 
Gediminas Golcevas

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių 
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas. Viešųjų 

pirkimų srityje dirba 6 metus, iš kurių 5 metai – įvairiose 
perkančiosiose organizacijose įgyta praktinė patirtis 

atliekant visus pirkimo vykdymo etapus – planavimo, 
procedūrų vykdymo bei sutarčių vykdymo priežiūros.

14.00-14.20

II DALIS. KONKURSŲ VYKDYMAS


