
 

Rekomendacijų dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo programų projektų 

įgyvendinimo išlaidų teisėtumo ir panaudojimo 

teisingumo tikrinimo (Pirmojo lygio kontrolės) 

Lietuvoje 

1 priedas 

 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EUROPOS TERITORINIO 

BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS TIKRINTOJUI 

 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikaciniai reikalavimai Tikrintojo kvalifikaciją įrodantys dokumentai 

Tikrintojas: Tikrintojas jo kvalifikacijai patikrinti turi pateikti: 

1. 
Turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: 

Nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje: 

1.1. 

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinis asmuo) 

vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti 

sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio 

asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, 

kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne 

pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, 

ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, 

arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 

d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 

pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos 

teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 

Išrašą iš teismų sprendimų arba Informatikos ir ryšių 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos dokumentą; 

1.2. 

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, 

kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. 

Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų 

suma yra mažesnė kaip 50 eurų; 

Ne ankstesnės datos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą ir 

Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos išduotą 

dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos dokumentą; 

1.3. 
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio 
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asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. 

Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministerijos ar 

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, 

patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentą. 

1.4. 
Kitus Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus perkančioji 

organizacija gali nustatyti pasirinktinai. 

2. Turi atitikti specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 

2.1. Teisė verstis atitinkama veikla: 

2.1.1. Turi teisę verstis audito veikla. 

Įmonės įregistravimą įrodančio išplėstinio Juridinių asmenų 

registro išrašo ir (arba) Elektroninio sertifikuoto Juridinių 

asmenų registro išrašo (ESI) patvirtintą kopiją, liudijančią, 

kad paslaugų teikėjas įregistruotas įstatymų nustatyta 

tvarka; Lietuvos auditorių rūmų išduoto audito įmonės 

pažymėjimo patvirtintą kopiją.  

2.2. Ekonominė ir finansinė būklė:  

2.2.1. 

Turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, 

kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos audito įstatymo 

20 straipsnyje; 

Galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso 

patvirtintą kopiją;  

2.2.2. 
Neturėti drausminių nuobaudų iš Lietuvos auditorių 

rūmų. 

Iš paslaugos tiekėjo nereikalaujama pateikti šiame punkte 

nurodytą kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų; 

perkančioji organizacija duomenis tikrina pagal Lietuvos 

auditorių rūmų interneto svetainėje www.lar.lt skelbiamus 

atestuotų auditorių ir audito įmonių sąrašus paskutinę 

pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie 

pirkimą. 

2.3. Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas:  

2.3.1. 

Per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo 

paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų 

teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) 

turi būti įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y. kurios 

dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė ne 

mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės; 

Paslaugos teikėjo praėjusių 3 finansinių metų arba 

laikotarpio nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu 

paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius 

metus) įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodytas 

vykdytų sutarčių objektas, vertė, trukmė ir užsakovas (-ai); 

2.3.2. 

Turi turėti bent vieną specialistą, atsakingą už sutarties 

vykdymą, turintį auditoriaus pažymėjimą ir mokantį 

anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo 

lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 

Paslaugos teikėjo specialistų, atsakingų už sutarties 

vykdymą, sąrašą (pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija), 

kiekvieno specialisto, nurodyto sąraše, gyvenimo aprašymą 

(CV), kuriame būtų nurodytas anglų kalbos mokėjimas 

(pagal Europass), juose paminėtų diplomų, pažymėjimų ar 

rekomendacijų kopijas; 

2.3.3. Būti nepriklausomu nuo tikrinamos įmonės. 

Paslaugos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir už sutarties 

vykdymą atsakingo auditoriaus (-ių) pasirašytas 

nepriklausomumo deklaracijas pagal  tikrintojo ir 

auditoriaus nepriklausomumo deklaracijos formas (žr. šio 

dokumento priedus). 

______________ 

 



 

(Tikrintojo nepriklausomumo deklaracijos forma) 

 

 _______________________________________________________________________________  

 (tikrintojo pavadinimas) 

 

TIKRINTOJO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA 

 

___________________ 

(data, numeris) 

___________________ 

(vieta) 

 

Aš,  ____________________________________________________________________________  

 (paslaugų teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

 

Vadovaujantis / atstovaujantis  _______________________________________________________  

 (paslaugų teikėjo pavadinimas) 

 

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos arba kitos organizacijos atliekamame pirkime, patvirtinu ir 

pasižadu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

 

1. yra nepriklausomas nuo tikrinamo juridinio asmens ir nedalyvauja priimant jame sprendimus: 

1.1. tikrinamas juridinis asmuo nėra tikrintojo dalyvis; 

1.2. tikrintojas, jo dalyviai, vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai 

nėra tikrinamo juridinio asmens dalyviai; 

1.3. tikrintojo dalyviai, jo vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai 

nėra susiję šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo juridinio asmens 

dalyviais; 

1.4. neteikė (-ia) tikrinamam juridiniam asmeniui audito, turto ir verslo vertinimo, buhalterinės 

apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių 

bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatliko vidaus audito arba tokias paslaugas 

teikė, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo daugiau kaip vieneri metai; 

1.5. nėra veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nepriklausomumui; 

2. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo principais, atliks savo pareigas; 



 

3. paaiškėjus, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatytas teises ir pareigas 

gali būti pažeidžiamas mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto nepriklausomumas, 

nedelsdamas apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai arba kitai organizacijai, atliekančiai 

pirkimą. 

 

Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui: 

Eil. Nr. Ryšys arba aplinkybė Pastabos 

   

   

Patvirtinu, kad pateikiau visus man žinomus duomenis ir atsakau už jų teisingumą. 

 

________________________________ 

(deklaraciją teikiančio asmens pareigos) 

___________ 

(parašas) 

________________ 

(vardas, pavardė) 

 

_________________ 



 

 

(Auditoriaus nepriklausomumo deklaracijos forma) 

 

 _______________________________________________________________________________  

 (tikrintojo pavadinimas) 

 

AUDITORIAUS NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA 

 

___________________ 

(data, numeris) 

___________________ 

(vieta) 

 

Aš,  ____________________________________________________________________________  

 (vardas ir pavardė) 

 

dirbantis  ________________________________________________________________________  

 (paslaugų teikėjo pavadinimas) 

 

atsakingas už sutarties vykdymą, patvirtinu ir pasižadu, kad: 

1. esu nepriklausomas nuo tikrinamo juridinio asmens ir nedalyvauju priimant jame sprendimus: 

1.1. nesu susijęs šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo juridinio asmens 

dalyviais, vadovu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) arba kitu tikrinamo juridinio asmens 

darbuotoju, galinčiu daryti tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui, šio juridinio 

asmens valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariais; 

1.2. nesu tikrinamo juridinio asmens darbuotojas ir, jeigu buvau jo darbuotoju, galinčiu daryti 

tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui, nuo darbo santykių pasibaigimo dienos 

yra praėję daugiau kaip 3 metai; 

1.3. nesu tikrinamo juridinio asmens dalyvis ir, jeigu buvau jo dalyviu, nuo akcijų arba akcijų dalių 

perleidimo yra praėję daugiau kaip 3 metai; 

1.4. neteikiau tikrinamam juridiniam asmeniui audito, turto ir verslo vertinimo, buhalterinės 

apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių 

bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatlikau vidaus audito arba tokias paslaugas 

teikiau, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo daugiau kaip vieneri metai; 



 

1.5. nesu veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos mano nepriklausomumui; 

2. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo principais, atliksiu savo pareigas; 

3. paaiškėjus, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatytas teises ir pareigas 

gali būti pažeidžiamas mano nepriklausomumas, nedelsdamas apie tai raštu pranešiu Perkančiajai 

organizacijai arba kitai organizacijai, atliekančiai pirkimą. 

 

Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui: 

Eil. Nr. Ryšys arba aplinkybė Pastabos 

   

   

Patvirtinu, kad pateikiau visus man žinomus duomenis ir atsakau už jų teisingumą. 

 

________________________________ 

(deklaraciją teikiančio asmens pareigos) 

___________ 

(parašas) 

________________ 

(vardas, pavardė) 

______________ 

 

 

 


