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Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V–215 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) supaprastintų ir mažos vertės pirkimų 

(toliau – pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią Gimnazijos poreikių nustatymą, 

pirkimų planavimą ir iniciavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą 

ir įgyvendinimą. 

2. Gimnazija, organizuodama ir vykdydama pirkimus, turi užtikrinti racionalų 

biudžeto ir kitų lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir 

nešališkumo reikalavimų laikymąsi. 

3. Gimnazija, planuodama ir vykdydama pirkimus, įgyvendindama pirkimo sutartis, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), jo 

įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir 

perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais. 

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

4.1. pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams 

dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir 

pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo 

sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai); 

4.2. pirkimo organizatorius – Perkančiosios organizacijos direktoriaus paskirtas 

darbuotojas, kuris nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti 

nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Pirkimo organizatorius gali pradėti 

organizuoti ir atlikti pirkimus tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų 

pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo 

deklaraciją; 

4.3. pirkimų planas – Gimnazijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais 

metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas; 



4.4. pirkimo iniciatorius – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, padalinys, kuris 

nurodo poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus; 

4.5. pirkimų žurnalas – Gimnazijos nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar 

skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti Gimnazijos atliktus pirkimus. 

4.6. tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio subjektas 

– fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys ar tokių 

asmenų grupė – siūlantys atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas; 

4.7. viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – Perkančiosios organizacijos atliekamas ir 

Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – 

sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį; 

4.8. viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių 

perkančiųjų organizacijų raštu, išskyrus atvejus, kai viešojo pirkimo sutartis galis būti sudaroma 

žodžiu, sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai; 

4.9. rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realią bei potencialą 

prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 

23 ir 24 straipsniuose nurodytas įstaiga ir įmones, jų teikiamas prekes, teikiamas paslaugas ir 

atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė, pagal kurias priimami 

sprendimai dėl pirkimų vykdymo. 

5. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 

straipsnyje. 

6. Pasikeitus Tvarkoje nurodytiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio 

dokumentams, taikomos aktualių jų redakcijų nuostatos. 

 

II SKYRIUS 

PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 7. Planuoti numatomus pirkimus ateinantiems metams pradedama kiekvienų metų 

ketvirtą ketvirtį. Gimnazijos direktoriaus paskirti pirkimų organizatoriai, įvertinę pateiktą 

informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ir gavę informaciją iš buhalterės apie 

galimus skirti maksimalius asignavimus, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo ir Numatomo 

viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. IS-26, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes ir iki kalendorinių 

metų kovo 1 d. direktoriui pateikia tvirtinti numatomų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų planą 

(toliau – pirkimų planas) (3 priedas). Pirkimų planas vizuojamas buhalterės. Planuojamų vykdyti 

viešųjų pirkimų suvestinė ne vėliau kaip iki kovo 15 d. (o planą patikslinus – nedelsiant) skelbiama 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir Gimnazijos interneto 



svetainėje. Taip pat iš anksto skelbiami pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių 

specifikacijų projektai. Planas peržiūrimas kiekvieną ketvirtį ir prireikus tikslinamas. 

 8. Pirkimus inicijuoti gali Gimnazijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Pirkimo iniciatorius teikia paraišką Pirkimų organizatoriui atlikti pirkimą (1 priedas), kurioje 

nurodo poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Teikiama paraiška vizuojama buhalterės. 

 9. Mažos vertės pirkimus vykdo Pirkimo organizatorius, kai prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Eur (be PVM) arba Komisija, kai prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimo sutarties vertė viršija 10 000Eur (be PVM). 

 10. Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaro ir įsakymu 

skiria Gimnazijos direktorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo organizatoriumi skiriami 

nepriekaištingos reputacijos, nešališki asmenys. 

 11. Komisija savo veikloje vadovaujasi direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos 

darbo reglamentu. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi skiriamas 

vienas iš Komisijos narių. 

 12. Gimnazijos direktorius turi teisę pavesti pirkimą vykdyti Komisijai, 

neatsižvelgdamas į Tvarkos 8 punkto nuostatas. 

 13. Pirkimų organizatorius gali vykdyti supaprastintus pirkimus per Centrinę perkančiąją 

organizaciją (toliau – CPO) (jei Centrinė perkančioji organizacija yra sudariusi atitinkamų prekių, 

paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis). 

 14. Gimnazija gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija) 

vykdyti pirkimo procedūras. Tokiu atveju įgaliotojai organizacijai nustatomos užduotys ir 

suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti. 

 15. Gimnazija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti 

pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, 

paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų už jas apmokėti ir pan.). 

 16. Pirkimų organizatorius gali vykdyti pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją 

(CPO) (jei Centrinė perkančioji organizacija yra sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų 

preliminariąsias sutartis). 

 17. Komisijų nariai, ekspertai, darbuotojai, Gimnazijos direktoriaus paskirti pirkimams 

vykdyti, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas) ir nešališkumo deklaraciją, 

patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93, ir 

susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. IS-93 ir paskelbta Viešųjų pirkimų 

tarnybos interneto svetainėje adresu www.vpt.lrv.lt. 

 



III SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR PASIRENGIMAS JUOS VYKDYTI 

 

 18. Gimnazija, rengdamasi pirkimui, ir (ar) norėdama iš anksto pranešti apie pirkimo 

planus ir reikalavimus, gali prašyti rinkos ekspertų, taip pat nepriklausomų ekspertų, institucijų arba 

rinkos dalyvių suteikti konsultacijas ir jas gauti (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnis), taip pat 

gali iš anksto CVP IS paskelbti pirkimų techninių specifikacijų projektus pagal Informacijos 

viešinimo CVP IS tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 

2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 19. Pirkimo organizatoriaus funkcijos: 

 19.1. atlikti rinkos tyrimą dėl potencialių tiekėjų ir pirkimo vertės nustatymo (išskyrus 

ypatingos skubos pirkimus ar kitais gimnazijos teisės aktais numatytais atvejais); 

 19.2. pasirinkti pirkimo būdą, pirkimą vykdyti VPK nustatyta tvarka; 

 19.3. rengti pirkimo objekto techninę specifikaciją (jei nesudaryta teisės aktų nustatyta 

tvarka komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei VPT 

rekomendacijomis, ir pateikti ją direktoriui; 

 19.4. parengti pirkimo sutarties projektą ir jį suderinti su direktoriumi bei buhaltere; 

 19.5. rengti atsakymus į tiekėjų paklausimus; 

 19.6. teikti Komisijai visą reikiamą informaciją pirkimo dokumentams parengti ir 

pirkimo procedūroms atlikti; 

 19.7. koordinuoti (organizuoti) gimnazijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos 

įsipareigojimų vykdymą ir prižiūrėti, kad iki nustatytų terminų būtų pristatytos sutartyse numatytos 

prekės ir (ar) suteiktos paslaugos, taip pat įvertinti pirkimo sutartyse numatytų kiekio, kokybės ir 

kitų reikalavimų laikymąsi; 

 19.8. inicijuoti siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimų 

sutartyse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo; 

 19.9. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, jei jie 

neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės 

aktams. 

 20. Pirkimų organizatorius atsakingas: 

 20.1. už gimnazijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, 

turintis teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) tvarkyti duomenis 

apie gimnaziją ir darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.). Dirbti CVP IS ir viešinti 

informaciją vadovaujantis Informacijos viešinimo Centinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 



„Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

 20.2. už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu, kuriam viešoji įstaiga Centrinė projektų vykdymo agentūra, atliekanti 

centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie 

CPO.lt katalogo; 

 20.3. registruoti pasirašytas nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, 

kurie saugomi pagal Gimnazijos dokumentacijos planą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 

21. Kai pirkimą vykdo Pirkimo organizatorius, jei pirkimo vertė didesnė kaip 300 Eur 

(trys šimtai eurų) (be PVM) pildoma mažos vertės pirkimų apklausos pažyma (2 priedas), išskyrus 

atvejus, kai pasiūlymą pateikti prašoma vieno tiekėjo ir teikiama susipažinti Gimnazijos direktoriui. 

22. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. 

23. Įvykdžius pirkimą, Komisija arba Pirkimo organizatorius visus su pirkimu 

susijusius dokumentus saugo Gimnazijos 220 kabinete, vėliau perduoda į Gimnazijos archyvą. 

24. Gimnazijos sudarytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo 

dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję 

dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi pagal Gimnazijos 

dokumentacijos planą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau 

ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

25. Pirkimo organizatorius pirkimus registruoja Pirkimų žurnale pildomame 

elektroniniame formate (4 priedas). Žurnale turi būti šie rekvizitai: pirkimo objekto pavadinimas, 

pirkimo būdas, kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žurnalą, pirkimo pradžia (kreipimosi žodžiu ar 

raštu, skelbimo apie pirkimą paskelbimo data), tiekėjo pavadinimas, sutarties ar sąskaitos faktūros 

numeris, sutarties vertė, pirkimo sutarties trukmė bei vykdymo data, VPTA punktas, kuriuo 

vadovaujantis vykdomas pirkimas, pirkimo būdas, pastabos. 

26. Gimnazijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas privalo Viešųjų pirkimų tarnybai 

pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų 

ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. 

27. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo 

sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos 

pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos, 



išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos CVP IS ir Gimnazijos interneto svetainėje. 

28. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 

nuostatomis ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas tipines formas bei 

reikalavimus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Laimėjusių pirkimo dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jų 

pakeitimai, taip pat pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų 

grupės atveju – visų grupės narių) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su 

tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 49 straipsnio 5 dalį (jeigu pažeidimas buvo padarytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, 

kuriai jie buvo pasitelkti), sąrašai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos viešinimo 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 „Dėl Informacijos viešinimo 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

30. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai 

saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

1 priedas 

 

 

PIRKIMO PARAIŠKA–UŽDUOTIS 

(20____-____-____) 

 

Pirkimo iniciatorius  

Pirkimo objekto pavadinimas  

Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ  

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys  

Planuojama sutarties vertė, eurais be 

PVM 

 

Planuojama pirkimo pradžia (pirkimo 

poreikio pradžia) 

 

Planuojamas sutarties galiojimo terminas  

Ar pirkimas bus atliekamas naudojantis 

viešosios įstaigos CPO katalogu (jei ne – 

nurodyti tai pagrindžiančias priežastis) 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė 

(Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

Vyriausioji buhalterė 

   (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

Pirkimų organizatorius 

(Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 



 Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

2 priedas 

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

 

20____-____-____ Nr. _______ 

Vilnius 

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

 

 

 

 

Pirkimų organizatorius: 
(pareigos, vardas ir pavardė) 

Informacija apie tiekėjus, jų pasiūlymų kainas: 

Eil. 

Nr. 

Svarbiausi žinomi duomenys apie 

tiekėją 
(surašomi visi tiekėjai, į kuriuos buvo 

kreiptasi arba pas kuriuos buvo 

domėtasi perkamu objektu) 

Pasiūlymo kaina (Eur) 

ir kitos svarbios 

aplinkybės 

Informacijos šaltinis (pvz., 

skambinta telefonu 000 0000, 

internetas adresu www.cvpp.lt, 

reklaminis bukletas, kreiptasi 

20__-__-__ raštu Nr. __ ir 

pan.) 

    

    

    

    

 

(Jei perkama apklausiant tik vieną tiekėją, privaloma nurodyti:) 

            Vadovaujantis Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos direktoriaus 201___-

_____-_____    įsakymu Nr. V-______ patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių _____ 

punktu (-ais) buvo apklaustas tik vienas tiekėjas. 

(nurodomos aplinkybės) ..................................................................................................................... 

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

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

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

 

1. NUSTATAU pasiūlymų eilę: 

Eil. 

Nr. 

Dalyvis Pasiūlymo kaina (Eur) Pastabos 

    

    

    

 

2. NUSTATAU laimėjusiu dalyvio ____________________________________ pasiūlymą. 

3. NUTARIU pirkimo sutartį sudaryti su dalyviu _________________________________ . 

 

 

Pirkimų vykdytojas ________________    __________________ 
  (parašas)            (vardas, pavardė) 

http://www.cvpp.lt/


 Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

3 priedas 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

 

Pavadinimas Pirkimų 

vykdytojas 

Numatoma 

pirkimų 

vertė (Eur) 

Pirkimo būdas BVPŽ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

PARENGĖ: 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   Dalius Janiūnas 

 

 

SUDERINTA: 

Vyriausioji buhalterė     Audronė Naprienė 

 

 

 

 

 

 



 Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

4 priedas 
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