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 PATVIRTINTA 

Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 

2022 m. sausio  3 d. įsakymu Nr. D1-2 

 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

ORGANIZAVIMO PROCESO APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo proceso 

aprašas (toliau – Proceso aprašas) nustato viešųjų pirkimų organizavimo proceso tikslą, taikymo sritį, 

susijusius teisės aktus, proceso eigą, atsakingus asmenis ir jų funkcijas.  

2. Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos darbuotojai (toliau – darbuotojai), 

planuodami ir atlikdami pirkimus, vykdydami sutartis ir nustatydami pirkimų kontrolės priemones, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jį įgyvendinančiaisiais teisės aktais, šiuo 

Proceso aprašu, kitais įstatymais, teisės aktais ir Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos 

vidaus teisės aktais. 

3. Darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese ar galintys daryti įtaką jo rezultatams, turi 

užtikrinti, kad vykdant pirkimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo, nešališkumo reikalavimų. 

4. Jeigu yra Proceso aprašo ir teisės aktų, reglamentuojančių aprašomą procesą, neatitikimų, 

vadovaujamasi teisės aktų nuostatomis. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS 

 

5. Proceso tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – 

VPĮ) ir kitais viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, laiku ir skaidriai įsigyti 

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos funkcijoms ir veiklai vykdyti reikalingas kokybiškas 

prekes, paslaugas bei darbus, racionaliai panaudoti tam numatytas lėšas. 

6. Proceso rezultato rodikliai ir jų reikšmės: 

Rodiklis 
Tikrinimo 

periodiškumas 

Aukšta 

reikšmė 

Priimtina 

reikšmė 

Nepriimtina 

reikšmė 

Viešųjų pirkimų procedūrų 

atlikimo bei pirkimo dokumentų 

ir informacijos apie pirkimą, kai 

pirkimas buvo atliktas žodžiu 

arba kitomis priemonėmis,  

suvedimo į elektroninę pirkimų 

sistemą (Mano konkursas) dalis. 

Kartą per 

metus 
100 proc. 

98 - 100 

proc. 
iki 98 proc. 

7. Proceso aprašo nuostatomis vadovaujasi visi darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos 

viešųjų pirkimų procese. 
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III SKYRIUS 

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 

8. CPO – centrinė perkančioji organizacija, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. 

9. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – CVP IS) – valstybės informacinė 

sistema, kurioje: 

9.1. teikiami ir tvarkomi viešųjų pirkimų skelbimai ir ataskaitos; 

9.2. atliekamos viešųjų pirkimų procedūros; 

9.3. skelbiamos planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės, viešųjų pirkimų dokumentai, 

viešojo pirkimo ir pardavimo sutartys, preliminarios viešojo pirkimo ir pardavimo sutartys ir kita 

informacija apie viešuosius pirkimus; 

9.4. archyvuojami ir saugomi viešųjų pirkimų dokumentai; 

9.5. atliekami kiti įstatymo nustatyti veiksmai. 

10. Mano konkursas informacinė sistema (toliau – MK IS) – elektroninė pirkimų 

organizavimo bei ataskaitų generavimo informacinė sistema, kurioje: 

10.1. tvarkomi viešųjų pirkimų skelbimai ir ataskaitos; 

10.2. organizuojami mažos vertės viešieji pirkimai vykdomi neskelbiamos apklausos būdu; 

10.3. atliekamos viešųjų pirkimų procedūros; 

10.4. archyvuojami ir saugomi viešųjų pirkimų dokumentai, pirkimų ataskaitos; 

10.5. generuojami metinės Ant – 3 ataskaitos duomenys. 

11. E. sąskaitos sistema – valstybinė informacinė sistema, skirta informacinių technologijų 

priemonėms parengti, pateikti ir išsaugoti viešųjų pirkimų sutartis, sudarytas vadovaujantis VPĮ, 

PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines 

sąskaitas. 

12. Pirkimų proceso administratorius – Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu paskirtas darbuotojas ar jį pavaduojantis darbuotojas, 

organizuojantis  Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų planavimo procesą, 

vykdantis pirkimų proceso priežiūrą bei Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos profilių, 

esančių CVP IS, MK IS, CPO.LT ir E-sąskaita platformose, administravimą. 

13. Pirkimų iniciatorius – Direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas pagal Proceso aprašo 

nuostatas inicijuojantis viešąjį pirkimą. 

14. Pirkimų organizatorius – Direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris organizuoja 

ir atlieka mažos vertės pirkimus. 

15. Sutarčių administratorius – Direktorius įsakymu paskirtas darbuotojas ar jį 

pavaduojantis darbuotojas, atsakingas už pirkimo sutarčių registraciją, administravimą bei vykdymo 

prevencinę kontrolę. 

16. Pirkimo vykdytojas – apibendrinta sąvoka: pirkimo organizatorius, viešojo pirkimo 

komisija, pirkimo per CPO vykdytojas. 

17. Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie prekių, paslaugų ir darbų 

pasiūlą (tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir jų ypatumus, užimamą rinkos dalį, 

kainas ir pan.) rinkimas, išvadų, skirtų sprendimams, susijusiems su pirkimais priimti, analizė ir 

apibendrinimas, siekiant išsiaiškinti tiekėjus, kurie būtų pasirengę teikti pasiūlymus dėl atitinkamų 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir konkuruotų dėl geriausio pasiūlymo. 

18. Sutarties vykdytojas – Direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už sutarties 

vykdymą. 

19. Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – Direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, 

paskirta mažos vertės, tarptautinės vertės ir supaprastintiems viešiesiems pirkimams ir projekto 

konkursams organizuoti ir atlikti.  
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20. Kitos Proceso apraše vartojamos pagrindinės sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme 

ir kitose viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
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IV SKYRIUS 

PROCESO EIGOS APRAŠAS 

 

Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

21. Pirkimų organizavimas 
21.1 Viešųjų pirkimų proceso tvarkos aprašas.  

Už VPĮ ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų nuostatų laikymąsi organizacijoje atsakingas 

Direktorius. Direktorius įsakymu tvirtina dokumentą, 

kuriame nustato pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės mechanizmus.  

Direktoriaus įsakymu 

patvirtintas Viešųjų 

pirkimų organizavimo 

tvarkos aprašas. 

Direktorius. Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių 

teisės aktų pakeitimus  

Word failas  

21.1.1 Direktorius deklaruoja savo viešuosius interesus, 

užpildydamas Privačių interesų deklaraciją: 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija 

Privačių interesų 

deklaracija. 

Direktorius. Nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių 

dienų po deklaruojančio 

asmens paskyrimo 

Privačių 

interesų 

registras 

21.2  Įsakymai dėl darbuotojų, atsakingų už viešųjų 

pirkimų organizavimo procesą (Proceso aprašo 1 

priedas) bei darbą Viešojo pirkimo komisijoje (-ose) 

(Proceso aprašo 2 priedas). 

Direktorius įsakymu (-ais) paskiria darbuotojus, 

komisiją (-as), kurios organizacijos vardu dalyvauja 

viešųjų pirkimų procese. Įsakymu paskiriami šias 

funkcijas turintys atlikti darbuotojai: 

21.2.1. Įsakymas dėl sutarčių administratoriaus 

(darbuotojas, atsakingas už sutarčių registraciją, 

administravimą ir saugojimą); 

21.2.2. Įsakymas dėl Pirkimų proceso 

administratoriaus (darbuotojas, atsakingas už CVP 

Direktoriaus įsakymu 

(-ais) paskirti darbuotojai, 

dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procese.  

Direktorius. Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

darbuotojų kaitą arba 

struktūrinius pokyčius 

Word failas 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

IS, MK IS ir E-sąskaita sistemų administravimą, 

pirkimų planavimą bei viešųjų pirkimų proceso 

organizavimą); 

21.2.3. Įsakymas dėl Pirkimo iniciatoriaus 

(darbuotojas, vykdantis viešųjų pirkimų iniciatoriaus 

funkcijas bei sutarčių įgyvendinimo priežiūrą); 

21.2.4. Įsakymas dėl Pirkimo organizatoriaus 

(darbuotojas, vykdantis viešųjų pirkimų 

organizatoriaus funkcijas); 

21.2.5. Įsakymas dėl Viešojo pirkimo komisijos. 
21.2.1 Įsakymu paskirto Sutarčių administratoriaus 

funkcijos: 

- registruoja sudarytas pirkimo sutartis ir jų 

pakeitimus; 

- prižiūri ir saugo pasirašytų ir užregistruotų sutarčių ir 

jų pakeitimų originalus iki pirkimo sutarties įvykdymo 

bei organizuoja šių dokumentų perdavimą į archyvą; 

- atlieka sutarčių vykdymo prevencinę kontrolę: stebi, 

kad nebūtų išmokėta daugiau lėšų nei numatyta pirkimo 

sutartyje, kad mokėjimai būtų vykdomi laikantis jiems 

nustatytų terminų ir kitų pirkimo sutartyje nustatytų 

sąlygų (p. 28). 

Direktoriaus įsakymas 

dėl darbuotojui 

priskiriamų funkcijų.  

 

 

Direktorius; 

įsakymu 

paskirtas 

darbuotojas. 

Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

darbuotojų kaitą arba 

struktūrinius pokyčius 

Word failas 

21.2.2 Įsakymu paskirto Pirkimų proceso 

administratoriaus funkcijos: 

- administruoja CVP IS, MK IS, CPO.LT ir E-sąskaita 

paskyras ir šiose sistemose tvarko duomenis apie 

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos 

darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.); 

Direktoriaus įsakymas 

dėl darbuotojui 

priskiriamų funkcijų. 

 

Direktorius; 

įsakymu 

paskirtas 

darbuotojas. 

Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

darbuotojų kaitą arba 

struktūrinius pokyčius 

Word failas 
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

- pagal iš Pirkimų iniciatoriaus gautą pirkimų poreikį 

(p. 22.1), rengia ir teikia Direktoriui tvirtinti Klaipėdos 

rajono Dituvos pagrindinės mokyklos einamųjų 

biudžetinių metų pirkimų planą (p. 22.2) (Proceso 

aprašo 3 priedas) ir jo pakeitimus, skaičiuoja numatomų 

pirkimų vertes ir parenka pirkimo būdus; 

- pagal poreikį, vadovaudamasis Direktoriaus 

patvirtintu pirkimų planu, rengia Klaipėdos rajono 

Dituvos pagrindinės mokyklos pirkimų suvestinę (p. 

22.4) ir ją ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų 

kovo 15 d., o patikslinus pirkimų planą  nedelsdamas, 

skelbia CVP IS; 

- atlieka Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp 

jų ir pirkimų organizavimo taisyklių atitikties 

galiojantiems teisės aktams, stebėseną ir, esant poreikiui, 

rengia jų pakeitimus; 

- ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri nešališkumo 

deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro 

duomenis, pateiktas privačių interesų deklaracijas ir 

patikrina (p. 22.5), ar visi Viešųjų pirkimų komisijos 

nariai, ekspertai, Pirkimų iniciatorius, Pirkimų 

organizatorius, Pirkimų proceso administratorius yra 

pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus, kaip tai 

nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme 

(deklaracijos po peržiūros kiekvieną kartą 
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

pasirašomos iš naujo, bet ne rečiau kaip vieną kartą 

per metus); 

CVP IS pildo metines pirkimų ataskaitas pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 96 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3 

dalies reikalavimus, teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai 

ir skelbia Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos tinklalapyje (nuoroda pridedama 

https://bit.ly/3u0bkC4) 

- nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio sutarties 

pažeidimo, įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 
21.2.3 Įsakymu paskirto Pirkimų iniciatoriaus funkcijos: 

- atlieka savo srities prekių, paslaugų ir darbų poreikių 

nustatymą; 

- rengia ir teikia už pirkimų planavimą, organizavimą 

ir organizavimo priežiūrą atsakingam darbuotojui 

informaciją apie poreikį įsigyti prekes, paslaugas ar 

darbus einamaisiais biudžetiniais metais (p. 22.1), 

atlieka šių poreikių kainų rinkos tyrimą; 

- pirkimo procedūroms inicijuoti, kai pirkimo vertė 

didesnė nei 5000 Eur, rengia viešojo pirkimo paraišką 

(p. 23.1) (Proceso prašo 4 priedas). Kartu su paraiška 

rengia ir pateikia pirkimo objekto techninę 

specifikaciją, kvalifikacijos reikalavimus ir kitą 

reikalingą informaciją. Kai pirkimas mažesnis nei 

5000 Eur, rašytinė viešojo pirkimo paraiška 

nerengiama, tačiau informacija apie perkamą objektą, 

pirkimo objekto techninę specifikaciją, kvalifikacijos 

reikalavimus ir kitą reikalingą informaciją Pirkimo 

Direktoriaus įsakymas 

dėl darbuotojui 

priskiriamų funkcijų. 

 

Direktorius; 

Įsakymu 

paskirtas 

darbuotojas. 

Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

darbuotojų kaitą arba 

struktūrinius pokyčius 

Word failas 

https://bit.ly/3u0bkC4
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

organizatoriui perduodama kitu priimtinu būdu 

(žodžiu, pasidalinant tinklapio nuorodomis, aprašymais 

ir t.t.); 

- inicijuoja pagal preliminariąją sutartį atliekamas 

atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūras; 

- esant poreikiui tikslina Pirkimų planą ar įtraukia 

naujus pirkimus, rengia tarnybinius pranešimus dėl 

pirkimų plano pakeitimo ir juos perduoda už pirkimų 

planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą 

atsakingam asmeniui; 

- prižiūri savo inicijuotų pirkimų ir Klaipėdos rajono 

Dituvos pagrindinės mokyklos sudarytose pirkimo 

sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir 

prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei 

prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse 

numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams 

laikymąsi; 

- pasirašo prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo-

perdavimo aktus, taip patvirtindamas, kad neturi 

pretenzijų dėl gautų prekių ar suteiktų paslaugų ar 

darbų, ir vizuoja gautas sąskaitas faktūras (PVM 

sąskaitas faktūras) ar kitus teisės aktuose ar pirkimo 

sutartyje numatytus apskaitos dokumentus; 

- inicijuoja siūlymus dėl sutarčių keitimo, nutraukimo 

ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo 

užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui; 



9 

 

Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

- deklaruoja savo viešuosius interesus, užpildydamas 

Privačių interesų deklaraciją: 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija 
21.2.4 Įsakymu paskirto Pirkimų organizatoriaus 

funkcijos: 

- vykdo mažos vertės pirkimų procedūras; 

- organizuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo 

procedūras per CVP IS platformą; 

- organizuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo 

procedūras naudojantis MK IS platforma, kai pirkimai 

vykdomi  neskelbiamos apklausos būdu; 

- vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus 

naudojantis CPO atlikta pirkimo procedūra ar valdoma 

dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariąja 

sutartimi;  

- vykdo atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūras 

pagal preliminariąją (-sias) sutartį (-is);  

- MK IS platformoje suveda visus mažos vertės 

pirkimus, kurie nebuvo organizuojami per MK IS. Į 

MK IS platformą įkelia tiekėjų apklausos rezultatus ir 

prisega visus su pirkimu susijusius dokumentus; 

- rengia pirkimo dokumentus ir, jei reikalinga, siūlo 

papildomus kvalifikacijos ir techninės specifikacijos 

reikalavimus, tiekėjų pašalinimo pagrindus; 

- per 15 darbo dienų nuo pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties sudarymo arba jų pakeitimo, 

bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo, pirkimo 

sutartį ir laimėjusį pasiūlymą skelbia CVP IS. 

Direktoriaus įsakymas 

dėl darbuotojui 

priskiriamų funkcijų. 

 

Direktorius; 

Įsakymu 

paskirtas 

darbuotojas. 

Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

darbuotojų kaitą arba 

struktūrinius pokyčius 

Word failas 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

- deklaruoja savo viešuosius interesus, užpildydamas 

Privačių interesų deklaraciją: 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija 
21.2.5 Įsakymu paskirtos Viešojo pirkimo komisijos 

funkcijos: 

 – atlikti viešųjų pirkimų procedūras, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,Klaipėdos rajono 

Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų 

organizavimo proceso aprašu,  Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Kartu su įsakymu dėl Viešojo pirkimo komisijos 

tvirtinamas ir Viešojo pirkimo komisijos darbo 

reglamentas. 

Visi komisijos nariai deklaruoja savo viešuosius 

interesus, užpildydami Privačių interesų deklaraciją: 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. 

Direktoriaus įsakymas 

dėl funkcijų 

Viešojo pirkimo 

komisijai priskyrimo. 

Direktorius; 

Viešojo 

pirkimo 

komisijos 

nariai. 

Nedelsiant. 

Dokumentas 

koreguojamas 

atsižvelgiant į 

darbuotojų kaitą arba 

komisijos sudėties 

pokyčius 

Word failas 

22. Pirkimų planavimas 
22.1 Pirkimų poreikių nustatymas.  

Pirkimo iniciatorius (-iai), atsižvelgdamas (-mi) į 

metinį Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos 

viešųjų pirkimų  proceso biudžetą, nustato savo srities 

prekių, paslaugų ir darbų poreikius ir apie tai el. paštu 

arba rašytine forma, informuoja Pirkimų proceso 

Išgryninti savo srities 

metiniai poreikiai; 

Parengtas savo srities 

Viešųjų pirkimų plano 

projektas. 

Pirkimų 

iniciatorius; 

Pirkimų proceso 

administratorius. 

Metinius poreikius – iki 

gruodžio 31 d. 

Neplanuotus poreikius 

ne vėliau kaip likus 1 

mėnesiui iki reikalingo 

pirkimo pradžios. 

El. paštas  

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija
https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

administratorių. Esant poreikiui, kai numatomo pirkimo 

sutarties vertė yra didesnė nei 5000 Eur be PVM, rengia 

savo srities metinio Viešųjų pirkimų plano projektą 

(Proceso aprašo 3 priedas), kuriame pateikia šią 

informaciją: 

1) numatomas pirkimo BVPŽ kodas; 

2) numatomo pirkimo objekto aprašymas; 

3) numatoma pirkimo vertė; 

4) numatomas pirkimo būdas; 

Viešųjų pirkimų plano projektas el. paštu teikiamas 

Pirkimų proceso administratoriui (Proceso aprašo 3 

priedas). 

Kai planuojama viešojo pirkimo vertė yra mažesnė 

nei 5000 Eur be PVM, Pirkimų iniciatorius, suderina 

poreikius su Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos viešųjų pirkimų  proceso biudžetą 

formuojančiu darbuotoju ir Pirkimų proceso 

administratoriumi ir teikia juos tvirtinti Direktoriui. 

Poreikiai įtraukiami į Viešųjų pirkimų planą, bet 

neviešinami CVP IS suvestinėje. 
22.2 Pirkimų poreikių analizė ir viešųjų pirkimų plano 

derinimas.  

- Pirkimų proceso administratorius, atsižvelgdamas į 

Pirkimų iniciatorių pateiktus poreikius, parengia 

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų 

pirkimų metinį planą, suderina jį su už Klaipėdos rajono 

Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų  proceso 

Metinių viešųjų pirkimų 

poreikių tvirtinimas. 

Klaipėdos rajono Dituvos 

pagrindinės mokyklos 

metinio viešųjų pirkimų 

plano projekto derinimas 

ir tvirtinimas. 

Pirkimų 

iniciatorius; 

Pirkimų proceso 

administratorius; 

Direktorius; 

Buhalterijos 

darbuotojas. 

Metinių poreikių 

derinimas – iki vasario 

26 d. Neplanuotus 

poreikius ne vėliau kaip 

likus 1 mėnesiui iki 

reikalingo pirkimo 

pradžios. 

El. paštas:  
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

biudžeto formavimą atsakingu buhalterijos darbuotoju 

(Proceso aprašo 3 priedas); 

- neplanuoti viešųjų pirkimų poreikiai derinami ir 

Metinis viešųjų pirkimų planas keičiamas vieną kartą per 

mėnesį, bet ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki reikalingo 

pirkimo pradžios arba gavus Direktoriaus žodinį leidimą. 
22.3 Viešųjų pirkimų plano tvirtinimas.  

 Direktorius tvirtina suderintus viešųjų pirkimų poreikius 

bei suderintą Viešųjų pirkimų planą (Proceso aprašo 3 

priedas), kuriuo remiantis CVP IS rengiama viešųjų 

pirkimų suvestinė. 

 

Patvirtintas Klaipėdos 

rajono Dituvos 

pagrindinės mokyklos 

metinis viešųjų pirkimų 

planas. 

Direktorius.; 

Pirkimų proceso 

administratorius. 

Metinius suvestinės 

poreikius – iki kovo 10 

d. Neplanuotus 

poreikius ne vėliau kaip 

likus 1 mėnesiui iki 

reikalingo pirkimo 

pradžios. 

Word failas  

 

22.4 Viešųjų pirkimų suvestinės viešinimas.  

 Vadovaujantis Direktoriaus patvirtintu Viešųjų pirkimų 

planu, Pirkimų proceso administratorius paviešina 

viešųjų pirkimų suvestinę CVP IS. 

Paviešinta Viešųjų 

pirkimų suvestinė. 

Pirkimų proceso 

administratorius. 

Nedelsiant, ne vėliau 

nei VPĮ nustatytais 

terminais 

CVP IS 

 

22.5 Nešališkumo deklaracijos, Konfidencialumo 

pasižadėjimai, privačių interesų deklaracijos.  

Viešųjų pirkimų proceso administratorius, Pirkimo 

iniciatorius, Pirkimo organizatorius bei Viešojo pirkimo 

komisijos nariai prieš pradėdami atlikti savo funkcijas 

pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (Proceso aprašo 

1 ir 2 priedai) ir deklaruoja savo viešuosius interesus, 

užpildydami Privačių interesų deklaraciją: 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija Pasirašytos 

formos perduodamos Viešųjų pirkimų proceso 

administratoriui. 

Nešališkumo deklaracija. 

Konfidencialumo 

pasižadėjimas. 

Privačių interesų 

deklaracija. 

Sutarčių 

administratorius, 

Pirkimo 

iniciatorius, 

Pirkimo 

organizatorius, 

Viešojo pirkimo 

komisijos nariai. 

Nedelsiant. Dokumentai 

pasirašomi iš karto 

paskyrus darbuotoją 

atlikti funkcijas. 

Dokumentai turi būti 

atnaujinti (pasirašant 

naujus) ne rečiau, kaip 

vieną kartą per metus. 

Word failas  

 

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

23. Pirkimų iniciavimas 
23.1 Rinkos tyrimas, pirkimo paraiškos ir techninės 

specifikacijos rengimas.  

Pirkimų iniciatorius, atsižvelgdamas į planuojamo 

pirkimo pobūdį, įsitikinęs, kad pirkimui yra skirtos 

biudžeto lėšos, ir pirkimas yra įtrauktas į viešųjų pirkimų 

planą, atlieka rinkos tyrimą (jeigu rinkos tyrimas nebuvo 

atliktas iki tol), išsiaiškina tikslius pirkimo poreikius ir 

parengia Viešojo pirkimo paraiškos projektą (Proceso 

aprašo 4 priedas).  Pirkimo paraiškos projektas 

nerengiamas, kai planuojamo viešojo pirkimo vertė yra 

mažesnė už 5000 Eur. Tokiu atveju, atlikus visus 

derinimo veiksmus ir įsitikinus, kad pirkimui yra skirtos 

biudžeto lėšos ir pirkimas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų 

planą, informaciją apie pirkimo objektą Pirkimo 

organizatoriui yra perduodama laisva forma abiem 

šalims priimtinu būdu (žodžiu, pasidalinant tinklapio 

nuorodomis, aprašymais ir t.t.).  

Parengtas Viešojo 

pirkimo paraiškos 

projektas. 

Pirkimo 

iniciatorius; 

Pirkimų proceso 

administratorius; 

Buhalterijos 

darbuotojas. 

 

Ne vėliau kaip iki 

pirkimų plane 

numatytos pirkimo 

pradžios 

Word failas  

 

23.2 Pirkimo paraiškos tvirtinimas.  

Pirkimų iniciatorius suderintą Viešojo pirkimo paraišką 

(Proceso aprašo 4 priedas), teikia pasirašyti Direktoriui. 

Su pasirašyta Viešojo pirkimo paraiška ir techninėmis 

specifikacijomis supažindinamas pirkimo vykdytojas 

(Pirkimų organizatorius arba Viešojo pirkimo komisija). 

Patvirtinta Viešojo 

pirkimo paraiška. 

Pirkimo 

iniciatorius. 

Ne vėliau kaip iki 

pirkimų plane 

numatytos pirkimo 

pradžios 

Word failas  

 

Pirkimų vykdymas 
24. Direktoriaus sprendimas pavesti atlikti viešojo 

pirkimo procedūras: 

Pasirinktas pirkimo būdas 

ir pirkimui atlikti 

naudojamos priemonės. 

Direktorius; 

Pirkimų 

organizatorius; 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras, suderinami 

Word failas  
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

Pirkimo organizatoriui - pavedama atlikti tik mažos 

vertės pirkimo procedūras arba pagal preliminariąją 

sutartį atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūras. 

Sprendimas užrašomas Viešojo pirkimo paraiškoje arba, 

jeigu numatoma sutarties vertė mažesnė už 5000 Eur, 

sprendimas gali būti perduodamas žodžiu.  

Viešųjų pirkimų komisijai - pavedama atlikti 

skelbiamus mažos vertės pirkimus, supaprastintus 

ir/arba tarptautinės vertės pirkimus. Sprendimas 

priimamas pasirašius įsakymą dėl viešųjų pirkimų 

komisijos sudarymo. 

Gali būti pavedama viešojo pirkimo procedūras 

atlikti kitai perkančiajai organizacijai. Sprendimas 

priimamas, suderinus sprendimą su kita perkančiąja 

organizacija ir parengus įgaliojimą dėl visų viešojo 

pirkimo procedūrų atlikimo iki sutarties sudarymo. 

Parengtame įgaliojime įgaliotajai organizacijai 

nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms 

užduotims atlikti. Už įgaliotajai organizacijai nustatytas 

užduotis atsako įgaliojančioji organizacija, o už šių 

užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija. 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija;  

Pirkimų 

iniciatorius. 

poreikiai, parenkamas 

pirkimo būdas bei 

priemonės.  

25. Pirkimų organizatoriaus veiksmai organizuojant 

pirkimą (pirkimus):  

- Direktoriaus įsakymu paskirtas Pirkimų 

organizatorius atlieka tik mažos vertės pirkimo 

procedūras, arba atnaujinto tiekėjų varžymosi 

procedūras pagal pasirašytą (-as) preliminariąją (-ąsias) 

sutartį (-is). 

Pasirinktas pirkimo būdas 

ir pirkimui atlikti 

naudojamos priemonės. 

Pirkimų 

organizatorius; 

Pirkimų 

iniciatorius. 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras, suderinami 

poreikiai, parenkamas 

pirkimo būdas bei 

priemonės.  

Word failas  
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

- Pirkimo organizatorius parengia pirkimo 

dokumentus ir suderina juos su Pirkimų iniciatoriumi; 

- parenka pirkimo būdą ir pirkimo organizavimo 

priemones.  

Pirkimo organizatorius: 

• neskelbiamos apklausos būdu vykdo mažos 

vertės pirkimus, kurių numatoma sutarties vertė yra iki 

5000 Eur. Šie pirkimai gali būti vykdomi prekes, 

paslaugas ir darbus perkant tiesiogiai iš Tiekėjų arba 

naudojantis elektroninėmis pirkimų platformomis CPO 

LT (p. 25.2) arba MK IS (p. 25.3). Atlikus pirkimo 

procedūras, kai pirkimas buvo vykdomas perkant 

tiesiogiai, visa su pirkimu susijusi pirkimo informacija: 

apklaustų įmonių duomenys, pasiūlytos kainos, 

nugalėtojo pasiūlymo duomenys bei mokėjimo 

(sutarties) duomenys - privalomai suvedami į 

elektroninę pirkimų platformą MK IS (p. 25.5). 

• neskelbiamos apklausos būdu vykdo mažos vertės 

pirkimus, kurių numatoma sutarties vertė yra nuo 

5000 Eur iki 9 999 Eur. Šie pirkimai vykdomi raštu 

(pateikiami trys pasiulymai, sudaroma sutartis), arba per 

elektronines pirkimų platformas MK IS (p.25.3), CVP IS 

(p.25.1)  CPO LT (p. 25.2). 

•  skelbiamos apklausos būdu vykdomi mažos vertės 

pirkimai nuo 9 999 Eur. Šie pirkimai gali būti vykdomi 

tik per elektronines pirkimų platformas CVP IS (p. 25.1) 

arba CPO.LT (p. 25.2). Atlikus pirkimo procedūras, kai 

pirkimas buvo vykdomas per CVP IS, visa su pirkimu 

http://www.manokonkursas.lt/
http://www.manokonkursas.lt/
http://www.manokonkursas.lt/
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

susijusi pirkimo informacija: techninė specifikacija, 

įmonių duomenys, pasiūlytos kainos, nugalėtojo 

pasiūlymo duomenys bei sutarties duomenys, suvedami 

į elektroninę pirkimų platformą MK IS (p. 25.5). 
25.1 Viešojo pirkimo organizavimas per CVP IS.  

Pirkimo organizatorius per CVP IS platformą gali 

vykdyti visus jam priskirtus mažos vertės pirkimus (p. 

25),  atsižvelgiant į numatomą viešojo pirkimo apimtį 

ir viešojo pirkimo sutarties vertę. Pirkimo 

organizatoriui, priėmus sprendimą viešąjį pirkimą 

atlikti per CVP IS, organizatorius: 

- prisijungia prie CVP IS Klaipėdos rajono Dituvos 

pagrindinės mokyklos profilio 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?B=PPO 

-  vadovaujantis Pirkimų iniciatoriaus pateikta 

paraiška ir perkamo objekto techninės specifikacijos 

duomenimis, CVP IS platformoje sukuria viešąjį 

pirkimą; 

- nustato pasiūlymų vertinimo kriterijus, vokų plėšimo 

datą ir paskelbia pirkimą; 

- pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, atplėšia 

pasiūlymų vokus, patikrina pasiūlymų atitiktį pirkimo 

dokumentų reikalavimams ir patvirtina nugalėtoją; 

- parengia sutartį, kurią pasirašo Direktorius ir apie tai 

paskelbia viešai; 

- visą su pirkimu susijusią pirkimo informaciją: 

techninę specifikaciją, įmonių duomenis, pasiūlytas 

kainas, nugalėtojo pasiūlymo duomenis bei sutarties 

Pasirinktas pirkimo 

būdas, pirkimui atlikti 

naudojama priemonė bei 

atliktos pirkimo 

procedūros. 

Direktorius; 

Pirkimų 

organizatorius; 

Pirkimų 

iniciatorius. 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras. 

Word failas  

 

http://www.manokonkursas.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?B=PPO
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

duomenis, suveda į elektroninę pirkimų platformą MK 

IS (p.25.5). 
25.2 Viešasis pirkimas vykdomas per CPO LT.   

Pirkimo organizatorius turi naudotis VšĮ CPO LT 

elektroniniu katalogu, kai elektroniniame kataloge 

siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Klaipėdos 

rajono Dituvos pagrindinės mokyklos poreikius. 

Pirkimo organizatoriui, priėmus sprendimą viešąjį 

pirkimą atlikti per VšĮ CPO LT, organizatorius: 

- prisijungęs prie VšĮ CPO LT esančio Klaipėdos 

rajono Dituvos pagrindinės mokyklos profilio, CPO 

kataloge pasirenka perkamų prekių, paslaugų arba darbų 

identifikacinius numerius; 

- vadovaudamasis atsirinktais identifikaciniais 

numeriais atlieka pirkimo užsakymą; 

- gavus pasiūlymą, sudaro sutartį. 

Pasirinktas pirkimo 

būdas, pirkimui atlikti 

naudojama priemonė bei 

atliktos pirkimo 

procedūros. 

Direktorius; 

Pirkimų 

organizatorius; 

Pirkimų 

iniciatorius. 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras. 

Word failas  

 

25.3 Viešojo pirkimo organizavimas per platformą 

MK IS.  

Pirkimo organizatorius per MK IS platformą gali 

vykdyti visus neskelbiamos apklausos būdu vykdomus 

mažos vertės pirkimus (p. 25),  atsižvelgiant į 

numatomą viešojo pirkimo apimtį ir viešojo pirkimo 

sutarties vertę. Pirkimo organizatoriui priėmus 

sprendimą viešąjį pirkimą atlikti per platformą MK IS, 

organizatorius: 

- prisijungia prie MK IS Klaipėdos rajono Dituvos 

pagrindinės mokyklos; 

Pasirinktas pirkimo 

būdas, pirkimui atlikti 

naudojama priemonė bei 

atliktos pirkimo 

procedūros. 

Direktorius; 

Pirkimų 

organizatorius; 

Pirkimų 

iniciatorius. 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras. 

Word failas  

 

http://www.manokonkursas.lt/
http://www.manokonkursas.lt/
http://www.manokonkursas.lt/
http://www.manokonkursas.lt/
http://www.manokonkursas.lt/
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

-  vadovaudamasis Pirkimo iniciatoriaus pateikta 

paraiška ir perkamo objekto techninės specifikacijos 

duomenimis, MK IS  platformoje sukuria viešąjį 

pirkimą; 

- nustato pasiūlymų vertinimo kriterijus, vokų plėšimo 

datą ir paskelbia pirkimą; 

- pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, atplėšia 

pasiūlymų vokus, patikrina pasiūlymų atitiktį pirkimo 

dokumentų reikalavimams ir patvirtina nugalėtoją; 

- parengia sutartį, kurią pasirašo Direktorius, ir apie tai 

paskelbia viešai. 
25.4 Viešasis pirkimas tiesiogiai perkant iš Tiekėjo, 

Gamintojo, Parduotuvės ir kt.  

Pirkimo organizatorius, prekes, paslaugas ir darbus gali 

pirkti tiesiogiai iš Tiekėjų, kai yra vykdomas mažos 

vertės pirkimas neskelbiamos apklausos būdu ir kai 

numatoma sutarties vertė yra iki 5000 Eur.  

Pirkimo organizatorius: 

- vadovaudamasis Pirkimų iniciatoriaus pateikta 

paraiška ir perkamo objekto techninės specifikacijos 

duomenimis organizuoja perkamo objekto paiešką 

(rekomenduojama apklausti ne mažiau kaip tris 

tiekėjus); 

- atsižvelgdamas į surinktą informaciją, perkamą 

objektą nuperka tiesiogiai iš Tiekėjo, Gamintojo, 

Parduotuvės arba kt. 

- visą su pirkimu susijusią pirkimo informaciją: 

techninę specifikaciją, apklaustų įmonių duomenis, 

Pasirinktas pirkimo 

būdas, pirkimui atlikti 

naudojama priemonė bei 

atliktos pirkimo 

procedūros. 

Direktorius; 

Pirkimų 

organizatorius; 

Pirkimų 

iniciatorius. 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras. 

Word failas  
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

nustatytas kainas, nugalėtojo pasiūlymo duomenis bei 

finansines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, suveda 

į elektroninę pirkimų platformą MK IS (p. 25.5). 
26 Viešojo pirkimo komisijos veiksmai organizuojant 

pirkimą (pirkimus).  

Komisija: 

- svarsto ir su Pirkimo iniciatoriumi derina Pirkimo 

iniciatoriaus pateiktą informaciją, kurioje nurodoma 

informacija, reikalinga pirkimo dokumentams parengti 

ir pirkimui atlikti (perkamos prekės, paslaugos arba 

darbai, jų savybės, teikimo sąlygos, būtini techniniai 

duomenys, minimalūs tiekėjų kvalifikacijos 

reikalavimai ir kita reikalinga informacija); 

- savo sprendimu tvirtina Pirkimo sąlygas, nustato 

pasiūlymų vertinimo kriterijus, vokų plėšimo datą ir per 

CVP IS sistemą skelbią pirkimą; 

- pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, CVP IS 

atplėšia pasiūlymų vokus, patikrina pasiūlymų atitiktį 

pirkimo dokumentų reikalavimams ir sudaro pasiūlymų 

eilę; 

- informuoja tiekėjus apie sudarytą eilę, patvirtina 

nugalėtoją ir pakviečia pasirašyti sutartį; 

- su tiekėju sutartį pasirašo Direktorius. 

Pasirinktas pirkimo 

būdas, pirkimui atlikti 

naudojama priemonė bei 

atliktos pirkimo 

procedūros. 

Direktorius; 

Pirkimų 

iniciatorius; 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija. 

Nedelsiant, gavus 

užduotį atlikti pirkimo 

procedūras. 

Word failas  

 

27 Pirkimo sutarties pasirašymo procedūra.  

Viešojo pirkimo sutartis pasirašo Direktorius: 

- neskelbiamos apklausos būdu atliekamų mažos 

vertės pirkimų, kurių vertė mažesnė nei 5 000 Eur, 

viešojo pirkimo sutartys gali būti sudaromos žodžiu. 

Pasirašyta Pirkimo 

sutartis. PVM sąskaita 

faktūra. 

Direktorius; 

Pirkimų proceso 

administratorius; 

Pirkimų 

organizatorius. 

Nedelsiant, atlikus 

pirkimo procedūras, 

esant poreikiui.  

Word failas  
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

Tokių pirkimų lydintys dokumentai yra PVM sąskaitos 

faktūros, kurias tvirtina Direktorius; 

-  atlikus viešąjį pirkimą, kurio sutarties vertė didesnė 

nei 5 001 Eur, viešojo pirkimo sutartys sudaromos raštu. 

Sutartis pasirašo parduodančiosios organizacijos 

vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir Klaipėdos rajono 

Dituvos pagrindinės mokyklos direktorius. 

 

28 Sutarties vykdymo priežiūra. 

Sutarties įgyvendinimo priežiūrą vykdo Pirkimų 

iniciatorius arba Direktoriaus paskirtas darbuotojas. 

Šie darbuotojai yra atsakingi už sutartinių 

įsipareigojimų įgyvendinimo kontrolę bei prekių, 

paslaugų arba darbų priėmimą. Sutarčių vykdymo bei 

mokėjimų prevencinę kontrolę vykdo Sutarčių 

administratorius (p. 21.2.1).  

Pasirašyta Pirkimo 

sutartis. 

Direktorius; 

Pirkimų proceso 

administratorius; 

Sutarčių 

administratorius. 

 

  

29 Pirkimo duomenų įvedimas ir pirkimo dokumentų 

įkėlimas į MK IS.  

Pirkimo organizatorius: 

- atlikęs neskelbiamą mažos vertės pirkimą ne per 

elektroninę pirkimų platformą MK IS, visą su šiuo 

pirkimu susijusią pirkimo informaciją: techninę 

specifikaciją, apklaustų įmonių duomenis, nustatytas 

kainas, nugalėtojo pasiūlymo duomenis bei finansines 

išlaidas pagrindžiančius dokumentus arba sutartį suveda 

ir arba įkelia į elektroninę pirkimų platformą MK IS. 

Viešojo pirkimo komisija: 

- atlikusi neskelbiamą mažos vertės pirkimą ne per 

elektroninę pirkimų platformą MK IS, visą su šiuo 

Metinis mažos vertės 

pirkimų žurnalas, Metinė 

Ant-3 ataskaitos VI dalis. 

Direktorius; 

Pirkimų proceso 

administratorius; 

Pirkimų 

organizatorius. 

 

Nedelsiant, atlikus 

pirkimo procedūras, 

esant poreikiui. 

Word failas  
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Eil. 

nr. 
Procesinio veiksmo aprašymas 

Veiksmo rezultatas 

(kas pasiekiama atlikus 

veiksmą) 

Veiksmo 

dalyviai 

(pareigybė, 

funkcijos) 

Veiksmo terminas 

(kiek laiko vykdomas 

veiksmas arba iki 

kada pateikiama) 

Naudojamos 

priemonės 

pirkimu susijusią pirkimo informaciją: techninę 

specifikaciją, apklaustų įmonių duomenis, nustatytas 

kainas, nugalėtojo pasiūlymo duomenis bei finansines 

išlaidas pagrindžiančius dokumentus arba sutartį suveda 

ir/arba įkelia į elektroninę pirkimų platformą MK IS. 

 Metų pabaigoje, vadovaujantis suvestais 

duomenimis, Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos šioje platformoje susiformuoja metinę Ant-3 

ataskaitą bei turi per metus atliktų mažos vertės pirkimų 

žurnalą. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         30. Už viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų originalų bei kitų pirkimų dokumentų saugojimą atsakingi darbuotojai, pasibaigus 

sutarčiai, organizuoja pirkimų dokumentų bylų ir sutarčių perdavimą į archyvą. 

             31. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi VPĮ 97 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 
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Proceso aprašo 1 priedas 

 

Vadovaudamasi (-sis) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Klaipėdos rajono Dituvos 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m. ........ .... d. įsakymu Nr. ... patvirtintu Klaipėdos rajono 

Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo proceso aprašu: 

1. S k i r i u  (vardas) (pavardė), (pareigos), Sutarčių administratoriumi ir asmeniu atsakingu 

už sutarčių saugojimą, kuris saugo sutarčių ir jų pakeitimų originalus iki sutarties įvykdymo ir 

organizuoja šių dokumentų perdavimą į archyvą. Sutarčių administratoriui nurodau vykdyti pareigas, 

nustatytas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo proceso 

apraše. 

2. S k i r i u  (vardas) (pavardė), (pareigos) Pirkimų proceso administratoriumi ir asmeniu 

atsakingu už CVP IS, MK IS CPO.LT ir E-sąskaita sistemų administravimą, pirkimų planavimą bei 

viešųjų pirkimų proceso organizavimą. Pirkimų proceso administratoriui nurodau vykdyti pareigas 

nustatytas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo proceso 

apraše. 

3.  S k i r i u  (vardas) (pavardė),  (pareigos) Pirkimo iniciatoriumi ir asmeniu atsakingu už 

sutarčių įgyvendinimo priežiūrą. Pirkimo iniciatoriui nurodau CVP IS, MK IS platformose vykdyti jo 

pareigybei priskirtas funkcijas bei pareigas, nustatytas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos 

viešųjų pirkimų organizavimo proceso apraše.  

4. S k i r i u  (vardas) (pavardė),  (pareigos) Pirkimo organizatoriumi. Pirkimo organizatoriui 

nurodau CVP IS, MK IS ir E-sąskaita platformose vykdyti jo pareigybei priskirtas funkcijas bei pareigas, 

nustatytas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo proceso 

apraše.  

5. Į p a r e i g o j u  paskirtus darbuotojus pasirašyti Nešališkumo deklaracijas ir 

Konfidencialumo pasižadėjimus (pridedama). 

 

 

 

Direktorius  

 

 

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO 

PROCESĄ, SKYRIMO 

 

2022 m. .............    d. Nr. ................. 

Dituva 
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(Darbuotojo vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

Dituva 

 

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 man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam 

vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba man artimas asmuo:  

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. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai; 

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. 

 

 

____________________                             ____________________     ___________________  

(Atliekamų pareigų pavadinimas)                    (Parašas)                                          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS RAJ DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., 191788440 
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(Darbuotojo vardas ir pavardė) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

Dituva 

 

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. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose pirkimuose 

dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) perkančiosios organizacijos interesus; 

1.4. 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 prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, 

visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) 

perkančiosios organizacijos interesus arba trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams 

padarytus nuostolius. 

 

 

____________________                             ____________________     ___________________  

(Atliekamų pareigų pavadinimas)                    (Parašas)                                          (Vardas ir pavardė) 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., 191788440 
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Proceso aprašo 2 priedas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-

97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo proceso aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono Dituvos 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m..... d. įsakymu Nr. ...:  

1. S u d a r a u  šios sudėties Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų 

komisiją (toliau – Komisija) viešųjų pirkimų procedūroms atlikti: 

Komisijos pirmininkas – (vardas) (pavardė) (pareigos). 

Komisijos sekretorius – (vardas) (pavardė) (pareigos). 

Nariai: (vardas) (pavardė) (pareigos), (vardas) (pavardė) (pareigos).  

2. P a v e d u  Komisijai viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. 1S-97, Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo 

proceso aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m. ........ 

.... d. įsakymu Nr. .... ir Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos darbo 

reglamentu. 

3. T v i r t i n u  Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos 

darbo reglamentą (pridedama) bei Nešališkumo deklaracijos ir Konfidencialumo pasižadėjimo formas. 

 

 

Direktorius       

 

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO  

 

2022 m. .............    d. Nr. ................. 

Dituva  
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          PATVIRTINTA 

          Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos                 

direktoriaus 

          2022 m. ________ __ d. įsakymu Nr. ___ 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – 

Komisija) darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos (toliau – Perkančioji organizacija) Komisijos, kurios paskirtis  atlikti viešųjų pirkimų 

procedūras, darbo tvarką. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos 

viešųjų pirkimų organizavimo proceso aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės 

mokyklos 2022 m. kovo .... d. įsakymu Nr. ...: (toliau – Taisyklės),  Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir Perkančiosios organizacijos 

vidaus teisės aktais. 

3. Komisija sudaroma Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 

asmenų: Komisijos pirmininko ir bent 2 dviejų Komisijos narių (toliau kartu – Komisijos narys, 

Komisijos nariai) ir veikia Perkančiosios organizacijos vardu pagal jai Perkančiosios organizacijos 

direktoriaus nustatytas raštiškas užduotis ir suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal šį reglamentą ir 

yra atskaitinga Perkančiosios organizacijos direktoriui. Komisija turi atsisakyti vykdyti Įstatymui ir 

kitiems teisės aktams prieštaraujančias užduotis. 

4. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška, 

objektyvi ir nešališka. 

5.  Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme ir Taisyklėse.  

 

II SKYRIUS 

KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

            6. Komisija, gavusi raštišką Perkančiosios organizacijos direktoriaus užduotį (rezoliuciją ant 

pirkimo paraiškos), atlieka šiuos veiksmus: 

6.1. parenka pirkimo būdą; 

6.2. parengia ir tvirtina pirkimo dokumentus; 

6.3. priėmusi sprendimą tarptautinį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, raštu kreipiasi 
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Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu (jei tai numato 

Įstatymas). Raštą pasirašo Komisijos pirmininkas; 

6.4. nustato galutinius paraiškų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminus; 

6.5. atliekant pirkimą, apie kurį skelbiama, pildo pirkimų skelbimus ir juos teikia Perkančiajai  

organizacijai jos nustatyta tvarka ir terminais; 

6.6. atliekant pirkimą, apie kurį neskelbiama, parinktus tiekėjus kviečia pateikti pasiūlymus; 

6.7. esant poreikiui, teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus ir juos  

viešai skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); 

6.8. atlieka susipažinimo su pasiūlymais procedūrą; 

6.9. nagrinėja, vertina, palygina pateiktas paraiškas ir pasiūlymus: 

  6.9.1. nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir (ar) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas (jei  

reikalaujama) atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; 

            6.9.2. nustato pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, vertina 

Europos Bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (toliau –  EBVPD) pateiktą informaciją ir neįprastai 

mažą pasiūlymo kainą (jei tokia nustatoma); 

            6.9.3. esant poreikiui, prašo tiekėjų patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymo dokumentus; 

            6.9.4. atlieka tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūrą. 

6.10. sudaro pasiūlymų eilę ir informuoja suinteresuotus dalyvius apie pirkimo procedūros  

rezultatus; 

            6.11. savo iniciatyva nutraukia pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių 

nebuvo galima numatyti, ir jeigu buvo pažeisti Įstatyme nustatyti pirkimų principai ir atitinkamos 

padėties negalima ištaisyti;   

            6.12. šalina tiekėjus iš pirkimo procedūrų, vadovaujantis Įstatyme ir pirkimo dokumentuose 

nustatytais tiekėjų pašalinimo pagrindais; 

            6.13. raštu informuoja Perkančiosios organizacijos direktorių apie melagingą informaciją 

pateikusius tiekėjus ir siūlo įtraukti į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus; 

            6.14. pildo pirkimų ataskaitas pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą tvarką ir teikia jas 

Perkančiajai organizacijai. Pirkimų ataskaitas pasirašo Perkančiosios organizacijos direktorius; 

6.15. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia atsakymus; 

6.16. nustačius pirkimo laimėtoją, rengia pirkimo sutartį pasirašymui; 

6.17. kiekvieną Komisijos posėdį ir priimtus sprendimus bei juos pagrindžiančius argumentus  

įformina protokolu; 

6.18. pasibaigus pirkimo procedūrai, pasirašytą pirkimo sutartį ir sudarytą pirkimo dokumentų  

bylą perduoda Viešųjų pirkimų specialistui;  

6.19. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Įstatymui  

ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams. 

 

III SKYRIUS 

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas raštiškas Perkančiosios organizacijos direktoriaus užduotis,  

turi teisę: 

7.1. inicijuoti ekspertų pasitelkimą; 

7.2. gauti papildomą informaciją iš pirkimų iniciatoriaus, kitų Perkančiosios organizacijos 

administracijos padalinių; 
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7.3. siūlyti papildomus kvalifikacijos ir techninės specifikacijos reikalavimus, kurių nenurodė 

pirkimo iniciatorius arba siūlyti pateiktų kvalifikacijos ir techninės specifikacijos reikalavimų 

pataisymus; 

7.4. prašyti, kad tiekėjai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo ir (ar) pasiūlymų galiojimo 

užtikrinimo terminą; 

7.5. turi kitas Įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintas teises; 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas raštiškas Perkančiosios organizacijos direktoriaus 

užduotis, turi pareigą: 

8.1. laikytis Įstatymo, ir kitų reglamento 2 punkte nurodytų teisės aktų; 

8.2. laiku atlikti jai pavestas užduotis; 

8.3. turi kitas Įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintas 

pareigas. 

9. Komisijos nariai ir Perkančiosios organizacijos  pakviesti ekspertai negali atskleisti jokios 

informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatytais atvejais. 

 

IV SKYRIUS 

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Komisijos nariai ir Perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai gali dalyvauti Komisijos 

darbe tik pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą ir deklaravę privačius 

interesus elektroninėmis priemonėmis, pateikdami ar atnaujindami savo privačių interesų deklaraciją iki 

dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios, kaip tai numatyta Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme. Nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus 

Komisijos nariai turi atnaujinti (pasirašyti naujus) ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Komisijos nariai 

ir ekspertai, nepasirašę nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo ir (arba) nepateikę 

privačių interesų deklaracijos, neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų 

pareigų. 

11. Komisija renkasi į posėdžius dėl kiekvienos pirkimo procedūros ir (ar) svarstomo klausimo, 

juose priima sprendimus. Komisijos posėdžiai gali vykti ir CVP IS arba kitomis elektroninėmis 

priemonėmis.  

12. Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys, dėl svarbios 

priežasties negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, turi iš anksto apie tai pranešti Komisijos 

pirmininkui. 

13. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos narys – pirmininkas. Jei Komisijos pirmininkas 

negali dalyvauti Komisijos posėdyje, jo funkcijas atlieka kitas komisijos narys.  

14. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos narys – sekretorius, o jam nedalyvaujant – 

vienas iš Komisijos narių, paskirtas Komisijos pirmininko, kuris protokoluoja Komisijos posėdžius ir 

palaiko ryšį su tiekėjais –  siunčia ir gauna iš jų pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis. 

15. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai Komisijos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų 

Komisijos narių, o jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – kai posėdyje dalyvauja visi Komisijos nariai. 
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16. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu, 

balsuojant „už“ arba „prieš“. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

17. Balsavimo metu komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo – jie turi 

aiškiai išreikšti savo poziciją svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo dėl 

informacijos ar laiko stokos, jis turi prašyti nukelti Komisijos posėdžio datą ir /ar kreiptis dėl papildomos 

informacijos ir/ar paaiškinimų suteikimo į kitus Komisijos narius ar Perkančiosios organizacijos 

pakviestus ekspertus. 

18. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, kuriuose nurodomi Komisijos sprendimo 

motyvai, pateikiami paaiškinimai ir Komisijos narių atskirosios nuomonės (jei tokios teikiamos). 

Komisijos protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Komisijos narys ir Perkančiosios organizacijos pakviestas ekspertas už savo veiklą ir 

priimtus sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

20.  Komisijos nariai negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip 

paveikti sprendimus, kurie gali sukelti ar sukelia interesų konfliktą, ar vykdyti pavedimus, kurie susiję 

su jų privačiais interesais. Jeigu kyla arba gali kilti interesų konfliktas, Komisijos narys turi nusišalinti 

nuo pirkimo procedūrų, patikslinti savo privačių interesų deklaraciją (jei reikia) ir tarnybiniu raštu 

informuoti Komisijos pirmininką ir Perkančiosios organizacijos direktorių, kuris priima sprendimą dėl 

tokio Komisijos nario dalyvavimo tolesnėse pirkimo procedūrose. 

21. Komisijos veikla pasibaigia Perkančiosios organizacijos direktoriui priėmus sprendimą ją 

panaikinti arba įvykdžius visas jai paskirtas užduotis, arba Komisijai priėmus sprendimą nutraukti 

pirkimo procedūras (jei Komisija sudaryta konkretaus pirkimo procedūrų vykdymui). 

 

_________________________ 
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(Komisijos nario vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

Dituva 

 

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 man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam 

vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba man artimas asmuo: 

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. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai; 

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. 

 

 

____________________                             ____________________     ___________________  

(Atliekamų pareigų pavadinimas)                    (Parašas)                                          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., 191788440 
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(Komisijos nario vardas ir pavardė) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

Dituva 

 

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. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose pirkimuose 

dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) perkančiosios organizacijos interesus; 

1.4. 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 prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, 

visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) 

perkančiosios organizacijos interesus arba trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams 

padarytus nuostolius. 

 

 

____________________                             ____________________     ___________________  

(Atliekamų pareigų pavadinimas)                    (Parašas)                                          (Vardas ir pavardė) 

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., 191788440 
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Proceso aprašo 3 priedas 

 

 

 

     

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLAVIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pirki

mo ID 

Pirkimo 

kodas 

Pirkimo 

objekto 

kodas pagal 

BVPŽ 

(pagrindinis 

ir 

papildomi, 

jei taikoma) 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Numatoma 

pirkimo 

vertė Eur 

(be PVM) 

Numato

mas 

pirkimo 

būdas 

Pirkimas 

atliekamas 

per CPO / 

CVP IS / 

MK IS / 

KT 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

(mėnuo 

arba 

ketvirtis) 

Numatoma 

pirkimo 

sutarties 

trukmė 

(mėn.) 

Ar tai 

rezervuotas 

pirkimas 

pagal VPĮ 23 

str. 2 d. 

(Taip/ne) 

Pirkimo 

iniciatorius 

ir/arba 

atsakingasis 

tarnautojas 

Pastabos 

(reikalinga 

sutarties 

pasirašymo 

data ir kt.) 

             

             

             

             

             

 

 

 

__________________ 

 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLA 
Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., 191788440 
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Proceso aprašo 4 priedas 

 

VIEŠOJO PIRKIMO PARAIŠKA 

 

 

[data Nr. Registracijos numeris] 

Dituva 

 

1. Pirkimo objekto pavadinimas  

 

2. Pirkimo objekto BVPŽ kodas 

 

3. Pirkimo objekto aprašymas (konkretus ketinamų pirkti prekių, paslaugų arba darbų 

aprašymas, kiekiai, apimtis, pristatymo terminas) 

 

 

4. Pirkimo vertė, įvertinus visas numatomos sudaryti sutarties pratęsimo galimybes. 

1. [pirkimo vertė] Eur be PVM  

5. Pasiūlymo vertinimo ekonominio naudingumo kriterijai 

☐  vertinant kainą 

☐  vertinant kainos ir kokybės santykį 

6. Pirkimą vykdo  

☐  Pirkimo organizatorius žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip) 

☐  Pirkimo organizatorius raštu (Mano konkursas IS arba CVP IS priemonėmis) 

☐  Pirkimo organizatorius raštu (elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis) 

☐  Viešojo pirkimo komisija 

7. Priedai  

Pridedama: 

Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija (privaloma); 

Priedas Nr. 2 Reikalingos pirkimo sutarties sąlygos;  

Priedas Nr. 3 Kita informacija. 

 

 

             Pirkimo iniciatorius 

(atsakingojo darbuotojo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

                     Direktorius 

(atsakingojo darbuotojo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
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