
 
 

                                                                         
 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS  

                                                                    DIREKTORIUS 

 
 

                                                                      ĮSAKYMAS 

     DĖL  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  

 

   2018 m. spalio 15 d. Nr. V-87 
                                          Dabikinė  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491, 
patvirtintomis 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII–327 naujomis nuostatomis, perkančiųjų organizacijų 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. IS-174 „Dėl perkančiųjų 
organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“, 

siekdama užtikrinti tinkamą pirkimų proceso organizavimą ir valdymą Akmenės r. Dabikinės 
Vladimiro Zubovo mokykloje“:    

1. T v i r t i n u Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos viešųjų pirkimų 
organizavimo taisykles (pridedama) ir jų priedus:  

1 priedas – paraiška prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;  

2 priedas – nešališkumo deklaracija;   
3 priedas – konfidencialumo pasižadėjimas;  

4 priedas – tiekėjų apklausos pažyma;   
5 priedas – 20__ biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas;    
6 priedas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos planuojamų atlikti 

20____ metais viešųjų pirkimų planas.   
2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios mokyklos direktoriaus 2018 m. balandžio 18 d. 

įsakymą Nr. V-26 „Dėl Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos viešųjų pirkimų 
organizavimo taisyklių tvirtinimo“.  
 

 
 

Direktorė                                 Birutė Elena Jakaitienė  
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PATVIRTINTA 
Akmenės r. Dabikinės Vladimiro  
Zubovo mokyklos direktoriaus  

2018 m. spalio 15 d. 
įsakymu Nr. V-87 

 
 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos (toliau tekste – Perkančioji 
organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – tobulinti 
vykdomų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo sistemą, užtikrinančią vykdomų 

pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, sutartinių 

įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi. 
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

3. Taisyklės nustato Perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką, kuri apima 
visą pirkimų procesą, t.y. nuo Perkančiosios organizacijos poreikių formavimo, pirkimų 

planavimo, iniciavimo ir pasirengimo jiems, pirkimų vykdymo, pirkimo sutarties sudarymo iki 
pirkimo sutarties įvykdymo, jos rezultatų įvertinimo, atsakingus asmenis. 

4. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis, Perkančioji 

organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais 
įstatymais ir Perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais. 

5. Organizuojant, vykdant ir kontroliuojant pirkimus Perkančioje organizacijoje, turi būti 
racionaliai naudojamos Perkančiosios organizacijos lėšos ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) darbo 
laikas, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

6. Pirkimus organizuoja Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirti 
asmenys, jie atsako už paskirtų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku. 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
7.1. Pirkimų planas – Perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais 

biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas; 

7.2. Pirkimų suvestinė – parengta informacija apie visus biudžetiniais metais 
planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant mažos vertės pirkimus ir vidaus sandorius. Ši informacija 

kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – nedelsiant, turi būti paskelbta CVP IS ir 
Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje; 

7.3. Pirkimo organizatorius – Perkančiosios organizacijos direktoriaus paskirtas 

darbuotojas, kuris Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės 
pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija; 

7.4. Pirkimo iniciatorius – Perkančiosios organizacijos darbuotojas (jeigu direktoriaus 
įsakymu nepaskirtas kitas asmuo), kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba 
darbų ir kuris koordinuoja (organizuoja) Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse 

numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, 
paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, 

taip pat inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių 
pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus 
įsipareigojimus, taikymo; 

7.5. Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių 
prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus (įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų 
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įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir įmones), jų tiekiamas prekes, teikiamas 
paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir 
apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti; 

7.6. Pirkimų žurnalas – nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje 
laikmenoje), skirtas registruoti perkančiosios organizacijos atliktus pirkimus; 

7.7. Paraiška–užduotis (toliau – Paraiška) – dokumentas, kuriame Pirkimo iniciatorius 
nurodo pagrindines pirkimo sąlygas ir kitą reikalingą informaciją. 

8. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
9. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų 

redakcijos nuostatos. 
 

II SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR JUOSE DALYVAUJANTYS ASMENYS 

 

10. Perkančiosios organizacijos direktorius yra atsakingas už Viešųjų pirkimų įstatymo ir 
kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi Perkančioje organizacijoje. 
Siekdamas, kad laikydamasi šių teisės aktų, Perkančioji organizacija įsigytų reikalingų prekių, 

paslaugų ar darbų ir racionaliai naudotų tam skirtas lėšas, Perkančiosios organizacijos direktorius 
turi šioje organizacijoje sukurti efektyvią, nuolat tobulinamą pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės sistemą. 
11. Perkančiosios organizacijos direktorius: 

11.1. tvirtina pirkimų planą. 

11.2. tvirtina Viešųjų pirkimų organizavimo taisykles, nustatančias atsakingus asmenis ir 
pirkimų organizavimo tvarką perkančioje organizacijoje nuo pirkimų poreikio formavimo iki 

pirkimo sutarties įvykdymo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, – iki pirkimo procedūros 
pabaigos; 

11.3. tvirtina standartines dokumentų (konfidencialumo pasižadėjimo, biudžetiniais 

metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų plano, Paraiškos, tiekėjų apklausos 
pažymos ir kt.), susijusių su pirkimų vykdymu, formas; 

11.4. įsakymu skiria atsakingus (-ą) už pirkimo organizavimą, nurodo asmenį (-is), 
atsakingą (-us) už sutarties vykdymo kontrolę, ir atsakingą už sutarties ir pakeitimų paskelbimą. 

12. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

12.1. pagal poreikį atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais 
Perkančiosios organizacijos vidaus dokumentuose nustatytais atvejais); 

12.2. įvertina galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu 
katalogu ir pirkimų pagrindime pateikti vieną iš toliau pateiktų siūlymų; 

12.3. įvertina galimybę atlikti pirkimą CVP IS priemonėmis; 

12.4. įvertina, ar ketinamoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos 
apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir pirkimų pagrindime pateikti 

siūlymus dėl šių kriterijų taikymo vykdant pirkimą; 
12.5. parengia pirkimų pagrindimą, kuriame būtų nurodytas išlaidų būtinumas, 

atsižvelgdamas į savo veiklos uždavinius ir tikslus, ir kita reikalinga informacija; 

12.6. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo Paraišką (1 priedas); 
12.7. koordinuoja (organizuoja) Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse 

numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, 
paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams 
laikymąsi; 

12.8. inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo (esant galimybei), 
nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo 

kontrahentui; 
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12.9. pasirašius sutartį, joje nustatyta tvarka rūpinasi, kad laiku būtų gautas sutarties 

įvykdymo užtikrinimas (jeigu jis buvo reikalautas); 

12.10. už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
13. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

13.1. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše 
nustatytais atvejais ir tvarka; 

13.2. prieš pradėdamas pirkimų procedūras, privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir 

konfidencialumo pasižadėjimą (2, 3 priedas); 
13.3. mažos vertės pirkimo atvejais pildo Tiekėjų apklausos pažymą (4 priedas);  

13.4. rengia pirkimo dokumentus Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais 
atvejais; 

13.5. rengia Perkančiosios organizacijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą (6 

priedas) ir jo pakeitimus; 
13.6. tvarko Pirkimų registracijos žurnalą (5 priedas); 

13.7. rengia ir derina pirkimų įsakymus; 
13.8. pagal Perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia 

Perkančiosios organizacijos pirkimų suvestinę ir ją ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų 

kovo 15 d., o patikslinus pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, skelbia Viešųjų 
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS; 

13.9. CVP IS pateikia ataskaitas Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nustatyta tvarka; 
13.10. už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
14. Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) funkcijos ir atsakomybė numatytos 

Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Viešųjų pirkimų komisijos darbo 
reglamente. Sudarant Komisiją ir nustatant jos funkcijas, vadovaujamasi Viešojo pirkimo 

komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1S-44 „Dėl Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos 

sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija 
nuo 2011 m. balandžio 10 d.). 

 
III SKYRIUS 

PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪROS PAGAL ETAPUS 

 
15. Taisyklėse pateikiamos galimos pirkimų organizavimo priemonės ir procedūros, 

apimančios visus su pirkimais susijusių procesų etapus nuo pirkimų poreikio formavimo iki 
pirkimo sutarties įvykdymo. 

 

Prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo etapas  

 

16. Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų 
poreikį formuoja pirkimų iniciatoriai. Pirkimų iniciatorius iki kiekvienų metų pabaigos, 
elektroniniu paštu pateikia pirkimų organizatoriui informaciją apie pirkimų poreikį įsigyti prekių, 

paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais, nurodydamas numatomą kiekį ar apimtį 
(jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.  

 
Pirkimų planavimo etapas 

 

17. Pirkimų organizatorius ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti pradeda 
kiekvienų metų pirmą ketvirtį. Jis iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikia 

Perkančiosios organizacijos dirketoriui gautą iš pirkimų iniciatoriaus informaciją apie poreikį 
įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais, prieš tai suderinęs su 
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perkančiosios organizacijos vyr. buhalteriu.  
18. Pirkimo organizatorius pagal apskaičiuotas numatomų pirkimų vertes parenka 

pirkimų būdus ir parengia ateinančiais finansiniais metais numatomų pirkti Perkančiosios 

organizacijos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planą (toliau – planas), jame 
nurodydamas pirkimo objekto pavadinimą ir kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau 

– BVPŽ), numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, 
ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Pirkimo vertės nustatomos pagal Numatomos viešojo 
pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodiką. 

19. Pirkimo iniciatoriai ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri patvirtintą pirkimų planą ir 
įvertina jame pateiktos informacijos aktualumą. 

20. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų planą, pirkimo 
iniciatorius raštu pateikia pirkimų organizatoriui patikslintą pirkimų sąrašą. 

21. Pirkimų suvestinė gali būti nekeičiama, jeigu dėl Perkančiosios organizacijos 

nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų suvestinėje nenurodytą 
pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta 

pirkimų suvestinėje. 
 

Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etapas 

 

22. Pirkimų iniciatorius kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo Paraišką. Jeigu 

Paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta, − nustatomi siūlomų kviesti tiekėjų 
sąrašai ir ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės 
reikalavimai. Rinkos tyrimas gali būti neatliekamas, esant nuo Perkančiosios organizacijos 

nepriklausančioms ypatingos skubos aplinkybėms ar kitais Perkančiosios organizacijos teisės 
aktuose nustatytais atvejais. 

23. Užpildyta ir suderinta su vyr. buhalteriu ir atsakingu už pirkimų vykdymą, Paraiška 
kartu su rinkos tyrimo duomenimis ir rezultatais teikiama Perkančiosios organizacijos direktoriui, 
kuris ją pasirašo ir priima vieną iš sprendimų sprendimą: 

23.1. pavesti Komisijai atlikti pirkimo procedūras; 
23.2. pavesti pirkimo organizatoriui atlikti mažos vertės pirkimo procedūras; 

23.3. įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties 
sudarymo, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. 

24. Pagal Perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintą Paraišką yra rengiamas 

įsakymas dėl pirkimo. Įsakyme turi būti nurodyta ši informacija: 
24.1. teisės aktai, kuriais vadovaujantis bus atliekamas pirkimas; 

24.2. organizuojamo viešo pirkimo pavadinimas; 
24.3. pavedimas pirkimo procedūras atlikti Komisijai arba pirkimo organizatoriui; 
24.4. atsakingas asmuo už pirkimo sutarties vykdymo kontrolę. 

25. Perkančiosios organizacijos direktoriui pavedus vykdyti pirkimą Komisijai, ji pirkimų 
iniciatoriaus pirkimo techninės specifikacijos projektą gali paskelbti CVP IS. 

26. Pirkimų iniciatorius nagrinėja gautas pastabas dėl pirkimo techninės specifikacijos 
projekto, įvertina pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 
teisės aktų reikalavimams ir teikia siūlymus perkančiosios organizacijos direktoriui ar jo įgaliotam 

asmeniui. 
27. Sprendimą dėl tiekėjų pastabų ir pasiūlymų paskelbtam techninės specifikacijos 

projektui priima Perkančiosios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip iki 
pirkimo pradžios. Apie priimtą sprendimą pirkimų iniciatorius turi nedelsdamas raštu informuoti 
Komisiją. 

28. Pirkimo dokumentus (tarp jų ir sutarties projektą) pagal Pirkimo iniciatoriaus parengtą 
ir Perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintą Paraišką rengia Komisija ar pirkimų 

organizatorius. 
29. Rengdami pirkimo dokumentus, Komisija ar Pirkimo organizatoriai turi teisę gauti iš 
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Pirkimo iniciatoriaus ir kitų Perkančiosios organizacijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą 
pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti. 

30. Pirkimo iniciatorius negali būti skiriamas pirkimo organizatoriumi. 

31. Paraiškos ir rinkos tyrimų duomenys bei rezultatai saugomi kartu su susijusio pirkimo 
dokumentais. 

 
Pirkimo vykdymo etapas 

 

32. Perkančiosios organizacijos direktoriui priėmus sprendimą pavesti pirkimo 
procedūras atlikti Komisijai, Komisija savo darbą atlieka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų 

įstatymu, perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintu darbo reglamentu ir kitais teisės 
aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras. 

33. Komisija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 
34. Perkančiosios organizacijos direktoriui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės 

pirkimo procedūras atlikti pirkimų organizatoriui, jis mažos vertės pirkimo procedūras atlieka 
vadovaudamasis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. 

35. Mažos vertės pirkimus vykdo Pirkimo organizatorius – Perkančiosios organizacijos 

direktoriaus įgaliotas asmuo. Pirkimo organizatorius pirkimus vykdo tik tuomet, kai numatomo 
prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo sutarties vertė neviršija 5 000 Eur be PVM. Jeigu 

numatyta suma viršijama, pirkimą organizuoja Komisija. 
36. Tiekėjų pretenzijoms nagrinėti rekomenduojama sudaryti atskirą komisiją, į kurią 

būtų įtrauktas Pirkimų organizatorius ar Komisijos nariai (priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimo 

procedūras, įvertinęs pirkimo rizikingumą).  
37. Jei pirkimo sutartis pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 7 dalyje nustatyta 

tvarka sudaroma žodžiu, Perkančioji organizacija turi turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus 
(sąskaitą faktūrą arba kitą buhalterinės apskaitos dokumentą), kuriuose įrašo prekių, paslaugų ar 
darbų viešuosiuose pirkimuose taikomą kvalifikacijos sistemą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų 

žodyną (toliau – BVPŽ), nustatytą Reglamentavimu (EB) Nr. 2195/2002 ir Viešųjų pirkimų 
įstatymo straipsnį, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas.   

38. Sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė 
kaip 3 000 Eur be PVM.    

39. Atvejai, kai Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, gali kreiptis į 

vieną tiekėją:  
39.1. atliekant tarptautinius ir supaprastintus pirkimus, kai galimybę kreiptis į vieną 

tiekėją numato Viešųjų pirkimų įstatymas;  
39.2. atliekant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, kai pirkimo sutarties 

numatoma vertė mažesnė kaip 5 000 Eur be PVM.  

40. Kitais Taisyklių nepaminėtais atvejais, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti, 
kreipiamasi ne mažiau kaip į tris tiekėjus (išskyrus atvejus, kai tiek tiekėjų rinkoje nėra) ir prašoma 

pateikti pasiūlymus.    
41. Mažos vertės pirkimo Tiekėjo apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai vykdomo 

pirkimo numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 500,00 Eur be PVM 

 
Pirkimo sutarties sudarymo etapas 

 

42.  Atlikus   pirkimo   procedūras  ir   priėmus   sprendimą   sudaryti    pirkimo    sutartį,   
parengiamas galutinis sutarties projektas (tuo atveju, jeigu pirkimą pavesti vykdyti pirkimo 

organizatoriui – rengia Pirkimo organizatorius; jeigu pirkimą vykdo Komisija – komisijos 
narys – sekretorius), pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą (jei toks buvo parengtas) 

arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytas pagrindines pirkimo sutarties sąlygas.    
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43. Parengtas pirkimo sutarties projektas derinamas su Perkančiosios organizacijos  
direktoriaus įsakymu paskirtu Pirkimo iniciatoriumi ir vyr. buhalteriu. 

44. Sudarant pirkimo sutartis raštu, vadovautis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.  

6 p. p. nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017-06-28 Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95. 

45. Sudarytos sutartys viešinamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje  
tvarkos aprašo nustatyta tvarka, patvirtinta 2017-06-19 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
įsakymu Nr. 1S- 91. 

 
Pirkimo sutarties vykdymo etapas 

 

46. Pirkimo sutarčių vykdymą koordinuoja Pirkimo iniciatorius (toliau – Koordinuojantis 
asmuo) direktoriaus pavedimu, kuris įforminamas Perkančiosios organizacijos direktoriaus 

įsakymu. Koordinuojantis asmuo asmeniškai atsakingas už sutarties vykdymo sistemingą kontrolę, 
organizuoja perkančiosios organizacijos įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą, kontroliuoja 

sutarties vykdymo užtikrinimo, garantinių dokumentų pateikimo terminus ir jų atitikimą sutarties 
ir teisių aktų reikalavimams, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminus, prekių, paslaugų ir darbų 
atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekėjo finansinių 

įsipareigojimų (baudos, netesybos) vykdymą. Koordinuojantis asmuo taip pat atsakingas už laiku 
ir tinkamą sutarties sudarymą ir jos pratęsimą, visos dokumentacijos, susijusios su sutarties 

vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą. 
47. Koordinuojantis asmuo, jeigu Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu nėra 

paskirtas kitas asmuo, pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo trūkumus ar esant kitoms svarbioms 

aplinkybėms, suderinęs tai su Pirkimo organizatoriumi, gali raštu kreiptis į Perkančiosios 
organizacijos direktorių, siūlydamas taikyti kontrahentui pirkimo sutartyje numatytų prievolių 

įvykdymo užtikrinimo būdą (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais 
pagrindais. 

48. Koordinuojantis asmuo, esant būtinumui, informuoja apie Pirkimo sutarties vykdymo 

eigą ir teikia pasiūlymus dėl iškilusių problemų sprendimo. 
49. Koordinuojantis asmuo suderina atliktų darbų, suteiktų paslaugų ir pateiktų prekių 

perdavimo ir priėmimo aktus ir sąskaitas. 
50. Koordinuojantis asmuo kontroliuoja, kad Perkančiajai organizacijai pateiktose 

sąskaitose kainos atitiktų Pirkimo sutarties sąlygas. 

51. Koordinuojantis asmuo, įvykdžius sutartį, per penkias dienas parengia ir pateikia 
Pirkimo organizatoriui informaciją apie sutarties įvykdymą. 

52. Pirkimo sutartyse (išskyrus sutartis, sudarytas žodžiu) numatyti, kad paslaugų, 
turinčių materialią išraiškos formą, suteikimo, prekių pristatymo ar darbų atlikimo faktas ir turinys 
yra grindžiamas priėmimo-perdavimo aktu ar kitais teisės aktuose numatytais dokumentais. 

 
IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
53. Visi su pirkimų organizavimu ir vykdymu susiję dokumentai saugomi kartu su 

pirkimų procedūrų dokumentais Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta 
tvarka. 

54. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Taisyklių 
nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________ 
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Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 
mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo 
taisyklių 

1 priedas   
 

 

PARAIŠKA PREKĖMS, PASLAUGOMS AR DARBAMS PIRKTI  
 

20_____ m._____ _________________ d. Nr.  

Dabikinė  
 

1. PARAIŠKĄ PATEIKĖ    

2. PIRKIMO TIKSLAS  

3. PIRKIMO OBJEKTAS (PAVADINIMAS)   

 
 (pažymimas tik vienas iš langelių (X)  
 

 PREKĖS   PASLAUGOS    DARBAI   
 

4. PIRKIMO OBJEKTO TRUMPAS APRAŠYMAS  
 

 

 

 

 
 

5. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI KOKYBĖS REIKALAVIMAI  
 

 
 

6. PREKIŲ TIEKIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO AR DARBŲ  

ATLIKIMO TERMINAS 

_____________________________________________________________    
 

7. SKIRTI ASIGNAVIMAI:  
 

 
7.1.1. 

 Savivaldybės biudžetas   

 

7.1.2. 

 Valstybės lėšos  

 
7.1.3.  

 Fondų ar kitos lėšos  

 7.2.   Lėšų poreikis šiam pirkimui  
 

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI  
Kaina 

 
Sąnaudos  
  

Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis*  

 
  

*Tiekėjų pasiūlymų kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio vertinimo kriterijaus pasirinkimo atveju siūloma 
(pirkimo iniciatorius kokybės vertinimo kriterijus ir jų lyginamąjį svorį parenka atsižvelgdamas į pirkimo objekto 
ypatybes):  
 

 
Eil. 

 
Nr.  

  Kokybės vertinimo kriterijai   Kokybės vertinimo kriterijų lyginamasis 
svoris  
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9. AR PIRKIMO OBJEKTĄ GALIMA PIRKTI PER CENTRINĘ PERKANČIĄJĄ 

ORGANIZACIJĄ (CPO) ARBA IŠ JOS  

___________________________________________________________________________________   
 

9.1. Priežastys kodėl neperkama per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. SIŪLOMI KVIESTI PATEIKTI PASIŪLYMUS TIEKĖJAI  
(pildyti, kai atliekamas neskelbiamas pirkimas)  

 

Eil. 
 
Nr.  

 PAVADINIMAS   ADRESAS  

   

   

   

 

11. PRIEDAI (pvz., planai, brėžiniai, techninės specifikacijos):  
 

12. PARAIŠKĄ UŽPILDĖ  
 
(Pirkimo iniciatorius)                         (Parašas ir data)    (Vardas, pavardė) 
 
Suderinta. Vyriausiasis buhalteris 
                                                                (Parašas ir data)    (Vardas, pavardė) 
 
Suderinta. Pirkimo organizatorius  

                                                              (Parašas ir data)    (Vardas, pavardė) 
 
Suderinta. Direktorius  
                                                              (Parašas ir data)    (Vardas, pavardė) 
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Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 
mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo 
taisyklių 

2 priedas 
       Nešališkumo deklaracijos tipinė forma, patvirtinta  
       Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  
       birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 
 

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 __________________________________________________________________________  
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 __________________________________________________________________________  
(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 
20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 
(vietovės pavadinimas)  

 

Būdamas  _______________________________________________________ , pasižadu: 
  (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)  

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 

atlikti man pavestas pareigas (užduotis). 
2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau 

kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų 
konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos 

giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo; 
2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys; 

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba 
turtinį įnašą jame; 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies 

pajamų; 
2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 

3. Man išaiškinta, kad: 
3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: 

sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų 

vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai; 
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso 

konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo 

vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių 
sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. 

Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu 
pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto 

situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą 

sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo 
pirkimo komisijos posėdžiuose; 

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.* 
 

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlik ti 

supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 

____________________                      ____________________              ___________________ 
  (pareigos)                                                 (parašas)                                    (vardas ir pavardė) 
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Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklių 
3 priedas  

 
_________________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
___________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 
 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

___________ _________ 
(vietovės pavadinimas) 

 

Būdamas ______________________________________,  

  (pareigų pavadinimas) 
1. Pasižadu: 
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su 

pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant _____________________ pareigas;
     (pareigų pavadinimas) 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės 
su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 
su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar 
perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu 
atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 
4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 

 
 

___________________       ____________________ 
(parašas)       (vardas ir pavardė) 
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Akmenės r. Dabikinės Vladimiro 
Zubovo  mokyklos viešųjų pirkimų  
organizavimo taisyklių 

4 priedas  
 

 
TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

 

20____m.____________________d. Nr._____ 
 

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Pirkimų organizatorius: ....................................................          Komisija:      ................................................                                                     
                                              (vardas, pavardė)                                                     (vardas, pavardė) 

 

Tiekėjai apklausti raštu                        žodžiu                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                 

 

Apklausti tiekėjai: 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Adresas, telefonas, faksas ir pan. Siūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė 
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Tiekėjų siūlymai:  

 

Eil. 
Nr. 

Tiekėjo pavadinimas Siūlymo data Pasiūlymo kaina Eur be PVM Pasiūlymo kaina Eur su PVM 

     

     

     

     

     

 

 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: ................................................................................................................................................................................. 

                                                                                               (tiekėjo pavadinimas ir pasiūlymo numeris) 
 
Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to priežastys: 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Pažymą parengė (pirkimų organizatorius, komisijos pirmininkas): 

 

..................................................                   ............................................................                   .................................................................... 

                  (pareigos)                                                   (vardas, pavardė)                                                       (parašas, data) 
 
 

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 

 

..................................................                   ............................................................                   ..................................................................... 
                (pareigos)                                                    (vardas, pavardė)                                                        (parašas, data) 
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Akmenės r. Dabikinės Vladimiro  
Zubovo mokyklos viešųjų pirkimų  
organizavimo taisyklių 

5 priedas  
 

 
(Biudžetiniais metais atliktų pirkimų  registracijos žurnalo forma) 

 

_________________________________________________________________ 
 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

 

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Direktoria

us įsakymo 

dėl pirkimo 

data ir Nr. 

Pirkimo 

iniciatorius 

(Paraiškos 

rengėjas) 

Pirkimo 

objekto 

pavadini

mas, 

BVPŽ 

kodai 

Pirkimo 

pradžia 

Pirkimo 

sutarties Nr./ 

sąskaitos 

faktūros Nr. 

Sutarties 

kaina, Eur   

be PVM 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Kita informacija (pirkimo 

organizatorius,  pirkimo 

būdas, vykdytas 

elektroninis pirkimas, 

pirkimas atliktas pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

13 arba 91 straipsnio 

nuostatas, taikyti aplinkos 

apsaugos, energijos 

taupymo reikalavimai ir 

kt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 

 

 
Akmenės r. Dabikinės Vladimiro 
Zubovo mokyklos  viešųjų  

pirkimų organizavimo 
taisyklių 

6 priedas 
 

 

TVIRTINU 
____________________________ 

(direktoriaus arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

____________________________ 

(parašas) 
____________________________ 

(vardas ir pavardė) 
 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS PLANUOJAMŲ 

ATLIKTI 20__ METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 
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P
ir

k
im

o
 i

n
ic

ia
to

ri
u
s 

P
ir

k
im

o
 b

ū
d
as

 

P
ir

k
im

o
 v

y
k
d
y
to

ja
i 

P
as

ta
b
o
s 

ar
 k

it
a,

 p
er

k
an

či
o
si

o
s 

o
rg

an
iz

ac
ij
o
s 

n
u
o
m

o
n
e,

 r
ei

k
al

in
g
a 

in
fo

rm
ac

ij
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 

(už pirkimų planavimą 

atsakingo asmens pareigos)  
 
 

 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 (perkančiosios 
organizacijos finansininko  

pareigos)  
 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 
 


