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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „LOKIUKO 

GIRAITĖ“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

       

1.1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“  (toliau 

vadinama – lopšelis - darželis „Lokiuko giraitė“) viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos 

taisyklėmis (toliau vadinama – Taisyklės) vadovaujasi organizuodamas ir atlikdamas prekių, 

paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus (toliau vadinama – pirkimai) Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo (aktuali redakcija) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas) 42 straipsnyje 

nustatytais pirkimo būdais bei lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“ supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėse numatytais būdais. 

1.3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

1.3.1. Pirkimų organizatorius – direktoriaus arba direktoriaus įgalioto asmens 

paskirtas darbuotojas, dirbantys pagal darbo sutartį, kuris yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašęs 

nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Pirkimų organizatorius šių taisyklių 

nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus mažos vertės pirkimų apklausos būdu. 

1.3.2. Pirkimų iniciatoriai – darbuotojai, kurie nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, 

paslaugų arba darbų. 

1.3.3. Pirkimų planas - direktoriaus įsakymu tvirtinamas einamaisiais biudžetiniais metais  

planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas. 

1.3.4. Pirkimų suvestinė – parengta informacija apie visus biudžetiniais metais 

planuojamus vykdyti pirkimus. Ši informacija kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų 

planą – nedelsiant, turi būti paskelbta centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau 

vadinama - CVP IS) ir lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“  interneto tinklalapyje. 

1.3.5. Tiekėjų apklausa raštu – raštiškas kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti 

pasiūlymus. Apklausiant raštu tiekėjai(-jas) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu. Centrinės 

viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atlikta apklausa (pateikiami pirkimo 

dokumentai ir priimami pasiūlymai) prilyginama tiekėjų apklausai raštu (elektroninis pirkimas); 

1.3.6. Tiekėjų apklausa žodžiu – žodinis kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti 

pasiūlymus. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (reklama internete ir kt.) 

apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas tiekėjų apklausai 

žodžiu. Apklausiant žodžiu su tiekėjais taip pat bendraujama asmeniškai arba telefonu. Tiekėjai 

neprivalo pateikti savo pasiūlymų raštu. 

1.4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

2. PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS.  

PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS 

 

    2.1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis - darželis „Lokiuko giraitė“  rengia ir tvirtina 

planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus. Kasmet, ne vėliau 

kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais 

planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodo pavadinimą, adresą, kontaktinius 

duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – 
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BVPŽ), numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, 

ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitą reikalaujamą informaciją, vadovaudamasi 

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 

2.2. Pirkimų plane pirmiausia suplanuojami stambūs, periodiniai pirkimai. Smulkesni, 

mažiau svarbūs bei nenumatyti pirkimai gali būti priskiriami prie neplanuotų pirkimų.  

2.3. Numatomų pirkimų vertės apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 

straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 

1S-26 patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika (su pakeitimais) (Žin., 

2003, Nr. 22-949; vadovautis aktualia redakcija).  

2.4. Pirkimų planas metų eigoje peržiūrimas pagal poreikį ir, esant reikalui, patikslinamas. 

Patikslintas Pirkimų planas tvirtinamas direktoriaus arba direktoriaus įgalioto asmens.  

2.5. Supaprastintus pirkimus vykdo  direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 16 straipsniu, sudaryta Komisija. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“ direktoriaus įsakymu paskirtas 

darbuotojas (Pirkimo organizatorius). Atlikdamas supaprastintą viešąjį pirkimą, pirkimų 

organizatorius prekių, paslaugų mažos vertės pirkimus gali vykdyti, kai numatomos sudaryti 

sutarties vertė neviršija  3000 eurų su PVM, o darbų – neviršija 6000 eurų su PVM.  

2.6. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo organizatoriumi skiriami nepriekaištingos 

reputacijos asmenys. Komisija veikia Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio - darželio „Lokiuko 

giraitė“  vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo 

reglamentą. 

2.7. Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai ir Pirkimo organizatorius turi 

pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

2.8. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“  supaprastinto 

pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją 

organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai ji nustato užduotis ir suteikia 

visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. 

2.9. Prekes, paslaugas ir darbus gali pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos, 

pavyzdžiui, naudodamasi VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros katalogu, kuris pasiekiamas 

adresu www.cpo.lt.  

2.10. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis - darželis „Lokiuko giraitė“, gavęs Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki  pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti 

pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas 

tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį apmokėti ir pan.). Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas 

nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras.  

2.11. Atliekant mažos vertės pirkimus kuriu vertė mažesnė kaip 250 eurų (be PVM) pirkimų 

iniciatorius yra ir pirkimų organizatorius. 

2.12. Pirkimų iniciatorius kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo Prašymą dėl pirkimo 

atlikimo (toliau vadinama – Prašymas) (1 priedas) ir teikia Pirkimo organizatoriui. Šio punkto 

reikalavimai netaikomi pirkimams, kurių vertė mažesnė kaip 250 eurų (be PVM)..  

2.13. Pirkimo organizatorius suteikia pirkimo objektui kodą pagl Bendrą viešųjų pirkimų 

žodyną.  

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

pirkimą vykdo Pirkimo organizatorius, jis turi užpildyti tiekėjų mažos vertės apklausos pažymą 

(4 priedas). Mažos vertės pirkimų apklausos pažymos forma yra pavyzdinė, todėl joje gali būti 

pateikiama daugiau arba mažiau informacijos, taip pat joje gali būti daugiau sprendimų. 

2.15. Pirkimo organizatoriui atlikus visas procedūras, numatytas šiame skirsnyje, 

direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į tiekėjų teiktas palankiausias 

pardavimo sąlygas, priima sprendimą dėl pirkimo vizuodamas Mažos vertės teiėjų apklausos 

pažymą (4 priedas). Pažyma nepildoma pirkimams, kurių vertė mažesnė kaip 250 eurų (be PVM). 

http://vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1089751718&lan=LT&module=news
http://vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1089751718&lan=LT&module=news
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2.16. Lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“ direktoriaus arba direktoriaus įgalioto asmens 

paskirtas pirkimo organizatorius, ar komisijos nariai prieš vykdydami funkcijas, turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją (2 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas). 

 

 

3. PIRKIMAI SKUBOS TVARKA 

 

3.1. Pirkimas skubos tvarka – tai toks pirkimas, kai pirkimą būtina atlikti skubiai, esant 

ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ar kitam nenugalimos jėgos 

poveikiui, taip pat kitais atvejais, kai neįvykdžius skubaus pirkimo kitaip nebūtų galima užtikrinti 

lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“  nepertraukiamo darbo. 

3.2.  Kai pirkimą reikalinga atlikti skubiai, pirkimų iniciatorius pirkimo paraiškoje nurodo, 

kad tai ypatingos skubos pirkimas. Pirkimas skubos tvarka atliekamas nedelsiant.  

 

 

4. PIRKIMO TVARKA, NESUDARANT RAŠYTINĖS SUTARTIES 

 

4.1. Pirkimo iniciatorius privalo užbaigti pirkimą, t.y. bendrauti su tiekėjais, užtikrinti, 

kad laiku būtų atvežtos prekės, suteiktos paslaugos ar atlikti darbai.  

4.2. Kai gautos visos prekės, suteiktos visos paslaugos ar atlikti visi darbai, pirkimo iniciatorius 

prieš pasirašant sąskaitą-faktūrą privalo patikrinti gautų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų apimtis 

ir kainas. Sąskaitas–faktūras nedelsiant pateikia buhalteriui.  

         

 

    

5. PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 

5.1. Kiekvieną pirkimą Pirkimų organizatorius registruoja pirkimų žurnale (7 priedas) 

Mažos vertės pirkimai, kuriems vykdyti nereikalaujama pateikti Prašymo, registruojami mažos vertės 

pirkimų žurnale (8 priedas)..  

5.2. Įvykdžius pirkimą, Komisija arba Pirkimų organizatorius perduoda visus su pirkimu 

susijusius dokumentus atsakingam darbuotojui, o šis – lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“      

dokumentų saugyklai, sutarčių originalus ir mokėjimo dokumentų originalus – vyriausiajam 

buhalteriui. 

5.3. Visi su pirkimu susiję dokumentai segami į bylą. Byloje turi būti ši informacija: 

5.3.1. paraiška dėl pirkimo atlikimo; 

5.3.2. pirkimo objekto specifikacija (jei ji buvo reikalinga); 

5.3.3. tiekėjų apklausos pažyma (jei pirkimą atliko pirkimo organizatorius); 

5.3.4. tiekėjų siūlymai (jei jie pateikti raštu); 

5.3.5. komisijos posėdžių protokolai (jei pirkimą atliko komisija); 

5.3.6. pirkimo sutarties (jei sutartis sudaroma raštu) arba sąskaitos-faktūros kopija. 

5.3.7. kiti su pirkimu susiję dokumentai.  

5.5. Pirkimo sutartys, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymų nagrinėjimo bei 

vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir 

laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau 

ne mažiau kaip 4 metus pasibaigus sutarties terminui.  

5.6. Lopšelio - darželio „Lokiuko giraitė“   viešųjų pirkimų ataskaitų teikimą Viešųjų 

pirkimų tarnybai reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnis.  

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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6.1. Jeigu tiekėjas padidino prekės, paslaugos ar darbų kainą po žodinės sutarties sudarymo ir 

dėl to padidėjo bendra pirkimo suma, tuomet žodinė sutartis nutraukiama ir Pirkimo organizatorius 

organizuoja naują pirkimą. 

6.2. Jeigu tiekėjas padidino prekės, paslaugos ar darbų kainą po žodinės sutarties sudarymo, 

tačiau bendra pirkimo suma nepadidėjo, tuomet žodinė sutaris nenutraukiama ir užbaigiama Taisyklių 

nustatyta tvarka. 

6.3. Jeigu tiekėjas sumažino prekės, paslaugos ar darbų kainą po žodinės sutarties sudarymo, ir 

dėl to sumažėjo bendra pirkimo sutarties suma, tuomet žodinė sutartis nenutraukiama ir užbaigiama šių 

taisyklių nustatyta tvarka. 

6.4. Pirkimo dokumentus vizuoja: pirkimo iniciatorius, Komisijos pirmininkas arba pirkimo 

organizatorius. .  

6.5. Sutarčių vykdymą kontroliuoja: 

6.5.1. Rašytinių sutarčių – pirkimo iniciatoriai, vyriausiasis buhalteris; 

6.5.2. Žodinių sutarčių – pirkimų iniciatoriai savo kompetencijos ribose. 

6.5. Žodinių ar rašytinių sutarčių vykdymą kontroliuojantys asmenys, nustačius sutarties 

vykdymo pažeidimus, privalo nedelsiant pranešti apie pažeidimus lopšelio - darželio „Lokiuko 

giraitė“direktoriui arba direktoriaus įgaliotam asmeniui. 

___________________ 


