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                                                                                         PATVIRTINTA 

                 Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos   

                                                                                         direktoriaus 2021 m. sausio 12 d.                                                                                                                               

     įsakymu Nr.V1-10  

 

 

VIEŠŲJŲ  PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

      
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

              1. Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas parengtas 

vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintu VPT direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr.1S-97). 

             2. Prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimai ( toliau – pirkimai) mokykloje vykdomi 

remiantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir mokyklos viešųjų pirkimų tvarka.  

             3. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo ir proporcingumo principų bei siekia racionaliai naudoti turimas lėšas. 

             4. Tvarkoje vartojamos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės 

pirkimų tvarkos apraše. 

II. PIRKIMO ORGANIZAVIMAS  

              5. Pirkimo procedūrą atlieka pirkimų organizatorius ar Komisija. 

              6.  Mažos vertės pirkimus vykdo pirkimų organizatorius, kai: 

              6.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties  vertė neviršija 58 tūkst. Eur be PVM; 

              6.2. darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 145 tūkst. Eur be PVM. 

              7. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai  

              7.1 prekių ar paslaugų pirkimo sutarties  vertė viršija 58 tūkst. Eur be PVM; 

              7.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 145 tūkst. Eur be PVM. 

              8. Mokyklos direktorius pirkimui organizuoti ir atlikti gali sudaryti Viešojo pirkimo 

komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. 

              9. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija, dirba pagal mokyklos patvirtintą  

darbo reglamentą. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 asmenų. 

              10. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimų organizatoriais skiriami nepriekaištingos 

reputacijos asmenys, nešališki,  kurie negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie 

tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.  

              11. Pirkimų organizatorius ir/ar Komisijos nariai prieš pradėdami pirkimus turi būti 

pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Šie dokumentai perduodami 

raštvedžiui ir saugomi byloje. Nešališkumo deklaracija bei konfidencialumo pasižadėjimas galioja 

nepriklausomai nuo to, keliuose pirkimuose dalyvauja pirkimų organizatorius ar komisijos narys. 

              12. Pirkimo iniciatorius gali nerengti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraiškos, jeigu 

pirkimo vertė neviršija 500 eur (be PVM), tačiau privalo suderinti pirkimo poreikį su mokyklos 

direktoriumi ir buhalteriu.  

              13. Jeigu pirkimas vykdomas iki 3 000 eur, gali būti atliekama neskelbiama apklausa, 

apklausa atliekama žodžiu ir iš 1 tiekėjo, bei sutartis sudaroma žodžiu. 

              14. Jeigu pirkimas vykdomas nuo 3 000 eur iki 10 000 eur, tai vykdoma  neskelbiama 

apklausa, ji gali būti atliekama žodžiu arba raštu („popierinis“ variantas arba vykdoma per CVP IS) 

ir sutartis sudaroma raštu. 

              15. Jeigu pirkimas vykdomas virš 10 000 eur, tai privaloma vykdyti skelbiamo pirkimo 

apklausą, sutartį sudarant raštu ir tiekėjus informuojant apie pirkimo rezultatus raštu. 

              16. Pirkimo dokumentai nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu. 

              17. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama dokumentais:  
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17.1. jei pirkimas vykdomas žodžiu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis, o jei 

sutartis sudaroma žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai; 

               17.2. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo 

informacija, įskaitant ir skelbimą apie pirkimą (jei skelbiamas), pirkimo dokumentai, protokolai, 

sudaryta sutartis. 

                18. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai prekės įsigyjamos apklausiant 

tiekėją jų pardavimo vietoje arba kai pirkimo vertė neviršija 500 eur (be PVM).  

                19. Mokykla pirkimui organizuoti ir atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją. 

                20. Mokykla turi teisę nutraukti mažos vertės pirkimą jeigu atsirado aplinkybių, kurių 

nebuvo galima numatyti. 

                21. Visi pirkimai registruojami žurnale. 

                           
                                               III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                22. Pasikeitus norminiams teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams 

netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio 

dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir rekomenduoja Tvarkoje aptariamus aspektus, Aprašu 

vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į 

pasikeitusį, norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir pasikeitusias rekomendacinio 

pobūdžio dokumentų nuostatas. 

 

_______________________________ 

 

 

Violeta Kližentienė, el. p. violetaklizentiene@kintumokykla.lt 
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                              1 priedas 

 

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

 TVIRTINU 

 Direktorė 

 

 

                               Asta Gužauskienė 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

2021-01-01 
 

 

Pirkimo objekto pavadinimas:  

 

Trumpas aprašymas:  

  

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ:  

 

Tiekėjai apklausti: raštu ar žodžiu 

       

Tiekėjų pasiūlymų vertinimas mažiausios kainos  

 

 

Apklausti tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo pavadinimas Kontaktai Pastabos 

    

    

    

       

 

Tiekėjų pasiūlymai: 

Eil.          

Nr. 

Tiekėjo pavadinimas Pasiūlymo kaina 
 

   

     

     

     

 

 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:  

 
 
 

Pažymą parengė:   

Pirkimo organizatorė,  
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direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams          _________________                  Violeta Kližentienė 

 

 

                                                                                                                                    2 priedas 

 

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

 TVIRTINU: 

 Direktorė 

 

 

 Asta Gužauskienė 

 
 

 PIRKIMO PARAIŠKA  
 

2021-01-01 

 
 

1. Pirkinio pavadinimas ir trumpas apibūdinimas, 

numatomas įsigyti kiekis 

 

 

 

 

2. Numatoma išlaidų suma € 

 

 

3. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimas 

 

Prekės       Paslaugos        Darbai 

4. Pirkinio poreikio priežastys 

 

 

5. Ar bus perkama iš vieno tiekėjo 

 

Taip           Ne   

  6. Pirkimas atliekamas 

 

Žodžiu           Raštu 

7. Pirkimo būdas  

 

Skelbiamas        Neskelbiamas 

8. Tiekėjų pasiūlymo vertinimas Mažiausia kaina  

Ekonominis naudingumas  

9. BVPŽ kodas  

10. Pirkimas atliekamas per CPO Taip             Ne 

11. Pirkimo vykdytojas 

 

Pirkimų organizatorius 

12. Kita  

 

 

Pirkimo organizatorius: 
 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams      . . . . . . . . . . . . . . .                     Violeta Kližentienė 

 
 

SUDERINTA: 
 

Buhalterė                                                . . . . . . . . . . . . . . . .                        Rasa Kaknevičienė 
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