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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau LAMMC arba perkančioji organizacija) viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu (2017, Nr. XIII-327) (toliau – Viešųjų 

pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28d. įsakymu Nr. 1S-97 

„Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais viešuosius pirkimus (toliau – 

pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Taisyklių paskirtis – užtikrinti vykdomų pirkimų teisėtumą, laikantis lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

3. Taisyklės nustato pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties 

įvykdymo. 

4. LAMMC planuodamas, organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, vykdydamas pirkimo sutartis, 

vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais 

įstatymais ir teisės aktais. 
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5. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos lėšos, laikomasi lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, 

konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

6. Pirkimus organizuoja ir vykdo LAMMC direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirti asmenys, 

jie atsako už  tinkamą paskirtų funkcijų atlikimą reikiamu laiku. 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Konsultacija su rinkos dalyviais – pirkimo iniciatoriaus prašymu, pirkimų organizatoriaus ar viešųjų 

pirkimų komisijų sprendimu, vykdomos konsultacijos su rinka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

Paraiška viešajam pirkimui –nustatytos formos dokumentas, parengtas pirkimo iniciatoriaus ir 

skirtas pirkimams inicijuoti ir vykdyti. 

Pirkimų iniciatorius –darbuotojas, kuris nurodo poreikį, užpildo pirkimo paraišką įsigyti reikalingų 

prekių, paslaugų arba darbų. 

Pirkimų organizatorius –Direktoriaus įsakymu ar jo įgalioto asmens paskirtas/ti darbuotojas/ai ir (ar) 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Pirkimų organizatoriai), kuris Taisyklių nustatyta 

tvarka organizuoja, atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo 

pirkimo komisija. 

Pirkimų inicijavimas – procesas, kurio metu Taisyklių nustatyta tvarka pasirengiama vykdyti 

konkretų pirkimą:  

-inicijuojamas pirkimas; 

-pirkimą pavedama atlikti Viešųjų pirkimų komisijai arba Pirkimo organizatoriui; 

-parengiami bei patvirtinami pirkimo dokumentai (išskyrus mažos vertės pirkimus atliekamus 

neskelbiamos apklausos būdu); 

-atliekami kiti pirkimo vykdymui būtini parengiamieji darbai. 

Pirkimų planas –parengtas ir direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintas einamaisiais biudžetiniais 

metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas. 

Pirkimų suvestinė –parengta informacija apie visus biudžetiniais metais planuojamus vykdyti 

pirkimus. Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus 

planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, 

skelbiama CVP IS. 

Pirkimų žurnalas –nustatytos formos dokumentas skaitmeninėje laikmenoje, skirtas registruoti 

atliktus pirkimus. 

Prekių, paslaugų ar darbų poreikio sąrašas (toliau – pirkimų sąrašas) – pirkimų iniciatoriaus 

parengta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas pirkti prekes, 

paslaugas ir darbus. 

Rinkos tyrimas –  informacijos apie realių bei potencialių prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą, galimus 

tiekėjus bei jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, preliminarias kainas ir pan.) 

rinkimas, siekiant racionaliai ir taupiai naudoti pirkimui skirtas lėšas bei nustatyti galimus tiekėjus, kurių 

prekės, paslaugos ar darbai tenkintų reikalavimus, keliamus numatomam pirkimo objektui. 

Techninė specifikacija:  
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1) perkant darbus – viešojo pirkimo dokumentuose pateikiama medžiagų, produktų, jų tiekimo 

procesui keliamų techninių reikalavimų visuma, apimanti duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 

medžiagos, produktai arba jų tiekimo procesas atitinka perkančiosios organizacijos reikmes. Duomenys 

taip pat apima nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų 

bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas, taip pat visas kitas technines sąlygas, kurias 

perkančioji organizacija gali nustatyti pagal bendruosius ar specialiuosius reglamentus, susijusius su 

baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis;  

2) perkant prekes ar paslaugas – viešojo pirkimo dokumentuose (pagal poreikį) nustatyti produktui ar 

paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys: kokybės lygis, poveikio aplinkai ir klimatui rodikliai, 

tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai ir jų atitikties įvertinimas, eksploatacinės ypatybės, 

produkto vartojimas (naudojimas), saugumo reikalavimai arba duomenys, apimantys produkto 

reikalavimus: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminija, simboliai, bandymai ir bandymų 

metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir 

metodai bet kuriuo prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo etapu, taip pat atitikties įvertinimo tvarka. 

Tiekėjų apklausos pažyma/Mažos vertės pirkimo pažyma dokumentas, kurį nustatytais mažos 

vertės neskelbiamos apklausos pirkimo atvejais pildo pirkimo organizatorius, pagrindžiantis jo priimtų 

sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. 

Už administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakingas asmuo (toliau 

– CVP IS administratorius) –direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas darbuotojas, turintis 

teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkyti organizacijos 

duomenis. 

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo –direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas 

darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų 

plano sudarymą. 

Už pirkimų vykdymą, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, 

atsakingas asmuo –direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirti darbuotojai, kuriems viešoji 

įstaiga ,,Centrinė projektų valdymo agentūra“, atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – 

CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.lt™ (toliau – CPO 

elektroninis katalogas). 

8.  LAMMC privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų per CPO, jeigu CPO elektroniniame kataloge 

siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka LAMMC poreikius ir LAMMC negali šių prekių, 

paslaugų arba darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas. Šiame punkte 

numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų per CPO gali būti nesilaikoma, kai atliekant 

neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM. 

9. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose 

pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS 

 

10. LAMMC mažos vertės pirkimus vykdo Mažos vertės viešųjų pirkimų komisija/os (toliau – MVP 

Komisija), arba Pirkimų organizatorius. MVP Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimų 
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organizatoriumi/iais skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys bei atsižvelgiant į jų ekonomines, 

technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

išmanymą.  

11. Supaprastintus pirkimus vykdo Supaprastintų viešųjų pirkimų komisija (toliau –  SP Komisija). SP 

Komisijos pirmininku, jos nariais skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys bei atsižvelgiant į jų 

ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.  

12. Direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaromos nuolatinės mažos vertės ir supaprastintų 

viešųjų pirkimų komisijos (toliau kartu – Komisijos) pirkimams vykdyti arba gali būti sudaroma 

nuolatinė mažos vertės ir supaprastintų viešųjų pirkimų komisija; o esant poreikiui, gali būti sudaroma 

Tarptautinių pirkimų komisija arba atskira Komisija vienam ar keliems pirkimams įvykdyti. 

13. Komisijos veikia perkančiosios organizacijos vardu pagal suteiktus įgaliojimus. Komisijos dirba pagal 

patvirtintą darbo reglamentą ir yra atskaitingos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.  

14. Prieš pradėdami darbą Komisijos nariai, ekspertai, pirkimų organizatorius, stebėtojai, arba kiti 

asmenys dalyvaujantys pirkimo procedūrose privalo pasirašyti nešališkumo deklaracijos formą ir 

konfidencialumo pasižadėjimą, kaip numatyta VPĮ ir kituose Viešųjų pirkimų tarnybos išleistuose 

dokumentuose. 

15. LAMMC kamieniniuose padaliniuose – filialuose ir regioniniuose padaliniuose veikia mažos vertės 

ir/ar supaprastintų pirkimų komisijos bei pirkimo organizatoriai turintys direktoriaus ar jo įgalioto 

asmens įgaliojimus toms užduotims vykdyti. 

16. Pirkimus vykdo: 

16.1. Mažos vertės viešųjų pirkimų komisija, kai: 

16.1.1. prekių, paslaugų, ar darbų pirkimo sutarties vertė yra viršija 10 000 Eur be PVM, bet 

neviršija 58 000 Eur be PVM. 

16.2. Supaprastintų ir tarptautinių viešųjų pirkimų komisija, kai  

16.2.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 58 000 Eur be PVM; 

16.2.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 145 000 Eur be PVM. 

16.3. Pirkimų organizatoriai vykdo (atsižvelgiant į jiems suteiktus įgaliojimus): 

16.3.1. kai prekių, paslaugų, ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM; 

16.3.2. iš CPO, (už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo) ir kai prekių, paslaugų, ar darbų pirkimo 

sutarties vertė viršija 10 000 Eur be PVM. 

16.3.3. Pirkimo organizatoriai skiriami atskiru direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu. 

17. Perkančiosios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą pavesti 

supaprastintą pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 

16.1 - 16.2 punktuose nustatytas aplinkybes. 
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III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪRAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ FUNKCIJOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

18. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

18.1. Inicijuoja pirkimo procedūras pirkimų plane numatytais terminais, ne vėliau kaip prieš 2 

mėnesius iki pirkimų plane numatyto termino pabaigos; 

18.2.  rengia paraišką viešajam pirkimui; 

18.3. pagal VPĮ (100 str. 2 d., 87 str. 1 d. 12 p.)) nustatytą tvarką atsako už jo inicijuotuose ir 

perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, 

pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse 

numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi; 

18.4. inicijuoja siūlymus ir rengia su tuo susijusius dokumentų projektus dėl pirkimo sutarčių 

pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo 

būdų taikymo; 

18.5. inicijuoja ilgalaikių sutarčių sudarymą, kai yra nuolatinis poreikis įsigyti prekes, paslaugas ar 

darbus; 

18.6. atlieka rinkos tyrimą; 

18.7. rengia techninę specifikaciją. 

19. Už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

19.1. rengia einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir jo pakeitimus; 

19.2. pagal patvirtintą pirkimų planą rengia pirkimų suvestinę ir ją skelbia einamaisiais metais ne 

vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais 

metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 

26 str. 2 d. numatyta tvarka  CVP IS priemonėmis; 

19.3.  CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka
1
 pateikia per kalendorinius 

metus sudarytų pirkimo sutarčių, atliktų mažos vertės pirkimų, ataskaitą. Ataskaita pateikiama 

per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.  

20. Direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtas asmuo arba viešųjų pirkimų specialistas:  

20.1. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną; 

20.2. rengia ir atnaujina viešųjų pirkimų organizavimo taisykles ir kitus su pirkimais susijusius 

vidaus dokumentus; 

21. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

21.1. Vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu 

„Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97 ir 

LAMMC organizavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka vykdo mažos vertės pirkimų 

procedūras; pildo tiekėjų apklausos pažymą; 
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21.2. jei reikia, rengia pirkimo dokumentus; 

21.3. vykdo pirkimus iš CPO (už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo) ir kai prekių, paslaugų, ar darbų pirkimo sutarties vertė 

viršija 10 000 Eur be PVM;  

21.4. atsako už kiekvieno atlikto pirkimo registraciją pirkimų žurnale; 

22. Pretenzijų nagrinėjimo funkcijas atlieka komisija. Gavus pretenziją: 

22.1. nedelsiant informuoja pirkimų iniciatorių ir organizatorių; 

22.2. stabdo pirkimo procedūras, kaip tą numato Viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. nuostatos, jei 

kompetentingas ir motyvuotas atsakymas nepateikiamas tą pačią darbo dieną; 

22.3. nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas, ruošia atsakymo į pretenziją projektą ir teikia atsakymą į 

pretenziją tiekėjui. 

23. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė:  

23.1. atsako už duomenų apie perkančiąją organizaciją aktualumą ir teisingumą, administruoja 

darbuotojams suteiktas teises; 

23.2. vykdydamas LAMMC direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymus, sukuria ir registruoja 

organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems 

pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas; 

23.3. vykdydamas direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymus, CVP IS pašalina esamus naudotojus 

arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS.  

24.  Paskyrus naują pirkimo organizatorių ar patvirtinus naujos Viešųjų pirkimų komisijos sudėtį, 

užtikrinama, kad pirkimo organizatorius, Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir ekspertai, prieš 

pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

25. Už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu 

atsakingas asmuo Direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas darbuotojas, kuriam viešoji 

įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos 

funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.lt™ (toliau – CPO 

elektroninis katalogas), kuris yra atsakingas už prisijungimo duomenų prie CPO elektroninio 

katalogo suteikimą, įgaliojimų suteikimo ir panaikinimo tvarką bei priežiūrą. 

IV. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪROS PAGAL ETAPUS 

26. Pirkimų organizavimo sistema skirstoma į šiuos etapus: 

26.1. prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimas; 

26.2. pirkimų planavimas; 

26.3. pirkimo inicijavimas ir pasirengimas jam; 

26.4. pirkimo vykdymas; 

26.5. pirkimo sutarties sudarymas; 

26.6. pirkimo sutarties vykdymas. 
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Prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo etapas 

27. Kiekvieniems ateinantiems biudžetiniams metams numatomus pirkimus projektų ir padalinių vadovai 

raštu ir elektroniniu paštu pateikia: 

27.1. informaciją apie poreikį įsigyti prekių ir paslaugų; 

27.2. informaciją apie poreikį įsigyti darbų bei su darbais susijusias paslaugas; 

27.3. informaciją apie poreikį pirkimų, siejamų su projektų įgyvendinimu. 

28. Informacija ne vėliau, kaip iki kiekvienų metų kovo 01 d. perduodama darbuotojui, atsakingam už 

pirkimų planavimą. 

29. Projektų ir padalinių vadovai, rengdami pirkimų sąrašą, turi: 

29.1. atlikti rinkos tyrimą, reikalingą potencialiems tiekėjams, numatomai pirkimo vertei nustatyti. 

Pirkimų planavimo etapas 

30. Darbuotojas, atsakingas už pirkimų planavimą, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo verčių apskaitą ir 

pirkimo būdo nustatymą, gavęs apibendrintą informaciją dėl pirkimo poreikio: 

30.1. pateiktoje informacijoje nurodytiems darbams, prekėms ir paslaugoms priskiria Bendrajame 

viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytus kodus; 

30.2. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 4 ir 5 straipsniu ir Numatomo viešojo pirkimo ir 

pirkimo vertės skaičiavimo metodikos nuostatomis, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes ir 

nustato pirkimo būdą. 

31. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi „Kai perkančioji organizacija yra 

sudaryta iš atskirų padalinių, skaičiuojant numatomą pirkimo vertę atsižvelgiama į visų padalinių 

bendrą numatomą pirkimo vertę. Tačiau jei atskiras perkančiosios organizacijos padalinys 

savarankiškai atsako už savo pirkimą arba tam tikras to pirkimo kategorijas, gali būti skaičiuojama 

atskirai to padalinio numatoma pirkimo vertė. 

32. Pirkimų plano projektą ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 10 d. teikia tvirtinti 

Direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui (toliau – Pirkimų planas). 

33. Darbuotojas, atsakingas už pirkimų planavimą prekių, paslaugų ir darbų pirkimo verčių apskaitą, 

gavęs patvirtintą planą, pirkimų suvestinę ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d. 

paskelbia CVP IS.  

34. Pirkimo iniciatoriai ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri patvirtintą pirkimų planą ir įvertina jame 

pateiktos informacijos aktualumą. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti 

pirkimų planą, pirkimo iniciatorius raštu pateikia patikslintą pirkimų sąrašą. 

35. Pirkimų iniciatorius, tikslindamas reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų sąrašą, turi atlikti visus 

veiksmus, numatytus Taisyklių 29 punkte. 

36. Darbuotojas, atsakingas už pirkimų planavimą, gavęs iš pirkimo iniciatoriaus patikslintą pirkimų 

plano pakeitimą, turi atlikti visus veiksmus, numatytus Taisyklių 30– 31 punktuose. 

37. Darbuotojas, atsakingas už pirkimų planavimą, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo verčių apskaitą 

suderintą ir patvirtintą pakeistą planą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia CVP IS. 
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38. Pirkimų planas/pirkimų suvestinė gali būti nekeičiami, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iškyla 

poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane/pirkimų suvestinėje nenurodytą pirkimą arba, kai 

konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimų plane/pirkimų 

suvestinėje. 

Viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas ir vykdymas 

39. Pirkimą inicijuoja pirkimo iniciatorius pirkimų plane numatytais terminais, ne vėliau kaip prieš 2 

mėnesius iki pirkimų plane numatyto termino pabaigos. Pirkimo iniciatorius yra asmeniškai 

atsakingas už tai, kad pirkimų plane numatytas pirkimas būtų inicijuotas nustatytu terminu. 

40. Pirkimo iniciatorius privalo atlikti rinkos tyrimą, būtiną pirkimo vertei ir realių tiekėjų  skaičiui 

nustatyti, bei tiekėją parinkti taip, kad būtų racionaliai naudojamos lėšos. Rinkos tyrimas gali būti 

neatliekamas, kai nepildoma paraiška, ar esant nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančioms 

ypatingos skubos aplinkybėms ir kitais perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais. 

41. Pirkimų iniciatorius kiekvieno pirkimo, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo vertė neviršija 3000 Eur be 

PVM, procedūroms atlikti pildo paraišką viešajam pirkimui kurioje turi nurodyti šias pagrindines 

pirkimo sąlygas ir informaciją: 

41.1. Pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, 

kokybės ir kitus reikalavimus, reikiamą kiekį, apimtis, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties 

trukmę su galimais pratęsimais; 

41.2. Maksimalią planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę; 

41.3. Prekių pristatymo ar paslaugų ir darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę, kitas 

būtinas pirkimo sutarties sąlygas arba pirkimo sutarties projektą; 

41.4. Techninės specifikacijos projektą (jei reikia) popierine ir elektronine formomis. 

42. Pirkimo iniciatorius, teikdamas paraišką viešajam pirkimui, jeigu reikia, prideda: technines 

specifikacijas, reikiamus planus, brėžinius, kitą būtiną informaciją. Jeigu prekė, paslaugos ar darbai 

perkami konkrečiam padaliniui ar skyriui, ar įgyvendinamam projektui už techninės specifikacijos 

parengimą, reikiamų dokumentų surinkimą (brėžinių ir pan.) atsakingas to padalinio ar skyriaus, ar 

įgyvendinamo projekto vadovas. Jeigu perkami darbai ar paslaugos, susijusios su rekonstrukcija, 

remontu ir pan., už techninės specifikacijos parengimą atsakingas padalinio, atsakingo už darbų 

vykdymą, vadovas arba Direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas darbuotojas. 

43. Pirkimo iniciatorius gali pateikti Pirkimų organizatoriui arba Komisijoms siūlymus dėl: 

43.1. viešos konsultacijos su rinkos dalyviais (VPĮ 27 str. 1 d. 1 p.); 

43.2. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų; 

43.3. pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas. 

44. Paraiška viešajam pirkimui (jeigu taikoma – t. y. išskyrus tuos atvejus, kai pirkimas atliekamas žodžiu 

ir/ar pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000,00 Eur be PVM) turi būti parengta ir eilės tvarka 

suderinta su: 

44.1. savarankiško padalinio ar projekto vadovu ir/ar lėšų valdytoju; 
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45. Tuo atveju, kai inicijuojamas pirkimų plane nenumatytas pirkimas, Paraiškoje viešajam pirkimui 

papildomai nurodomos priežastys, dėl kurių pirkimo nebuvo galima numatyti pirkimo plano 

sudarymo metu. 

46. Paraiška viešajam pirkimui teikiama direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, jis pasirašo ir patvirtina 

vieną iš sprendimų: 

46.1. Pavesti pirkimo procedūras atlikti vienai iš Komisijų; 

46.2. Pavesti pirkimo organizatoriui atlikti mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu pirkimo 

procedūras; 

47. Pavedus pirkimo procedūras atlikti vienai iš Komisijų, ši pirkimą vykdo Komisijos reglamente 

nustatyta tvarka. 

48. Pavedus mažos vertės neskelbiamos apklausos pirkimo procedūras atlikti pirkimų organizatoriui, šis: 

48.1. atlieka pirkimo procedūras Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais būdais ir tvarka; 

48.2. pildo Tiekėjų apklausos pažymą išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas žodžiu ir pirkimo 

sutarties vertė mažesnė kaip 3000,00 Eur be PVM, tuomet pirkimas gali būti registruojamas tik 

pirkimų žurnale; 

48.3. parengia pirkimo sutarties projektą, ją suderina ir teikia pasirašyti direktoriui arba jo įgaliotam 

asmeniui; 

48.4. atlikęs pirkimą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo, išskyrus atvejus,  

kai viešojo pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ar pasiūlymas pateikiamas žodžiu, paskelbia 

CVPIS
2
:  

48.4.1. laimėjusio dalyvio pasiūlymą;  

48.4.2. sudarytą sutartį; 

49. Pirkimų organizatorius, atlikęs mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu pirkimą, privalo registruoti 

Tiekėjų apklausos žurnale/pirkimų žurnale. 

50. Kai Pirkimų organizatorius atlieka mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu (kai pirkimo 

vertė <10000 Eur be PVM) ir tiekėją/us parenka (jeigu jo nėra parinkęs pirkimo iniciatorius) 

atsižvelgdamas į 51-54 punktuose rekomenduojamus atvejus. 

NESKELBIAMA APKLAUSA 
  

51. Vykdant neskelbiamą pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant 

pateikti pasiūlymus pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.  

52. Apklausos metu gali būti deramasi dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija 

pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokias atvejais bus deramasi, ir derėjimosi tvarką.  

53. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, rekomenduojama kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją.  

                                                           
2
 Išskyrus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme „Dėl informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. birželio 19 d. Nr. 1S-91 29 punkte numatytus atvejus. 
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54. Atlikdama apklausą perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną (konkretų) tiekėją ir su juo 

derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų: 

54.1. kai susidariusios ypatingos aplinkybės (avarija, stichinė nelaimė, epidemija ar kitoks 

nenugalimos jėgos poveikis); 

54.2. perkamos mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų programų, meninės veiklos taip pat ekspertinio 

vertinimo paslaugos. 

54.3. kai sužino, kad yra tik vienas tiekėjas, kuris gali pateikti pasiūlymą perkančiajai organizacijai 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, mokymo, mokslo sklaidos, kvalifikacijos kėlimo, mokymo 

kursų paslaugai pirkti arba kai gaunamas Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis paslaugų 

pasiūlymas; 

54.4.perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo 

tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų; 

54.5. kai perkama periodinių leidinių prenumerata bei knygos, archyviniai ir bibliotekiniai 

dokumentai, licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais, ar duomenų (informacinėmis bazėmis), 

skelbimai spaudoje; 

54.6. kai perkamos prekės ar paslaugos iš reprezentacijai skirtų lėšų, kai perkami muziejų eksponatai, 

meno kūriniai, suvenyrai, gėlės, puokštės ir pan. 

54.7. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų , kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 

respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialus pobūdžio (intelektinės paslaugos), kai perkamos 

literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir 

meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas, veiklos 

šiose srityse vertinimo paslaugos; 

54.8. jei perkamos keleivių pervežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios 

paslaugos, kai jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo;  

54.9. konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl 

objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik 

konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios 

kitos alternatyvos.  

 54.10. perkamos konsultacinės paslaugos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos; 

 54.11. kai mažos vertės pirkimą būtina atlikti labai greitai; arba kai egzistuoja trumpalaikės 

aplinkybės, suteikiančios galimybę reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti už daug mažesnę nei rinkos 

kaina; kai ypač palankiomis sąlygomis prekės perkamos iš bankrutuojančių, likviduojamų, 

restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų; 

 54.12. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kurio nors tiekėjo pirko prekių arba 

paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis 

prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nekeičiant 

prekių ar paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Tokių papildomų pirkimų vertė negali viršyti 30 procentų 

pradinės sutarties vertės; 

 54.13. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi 

darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti 

sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo rangovu, su kuriuo buvo sudaryta 

pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų 

pradinės pirkimo sutarties kainos; 

 54.14. kai už prekes ar paslaugas atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (pvz., šaltas vanduo, dujos, 

elektra, šildymas ir pan.); 
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54.15. metrologinei patikrai atlikti; 

 54.16. kai perkamos maitinimo paslaugos; 

54.17. Registrų centro paslaugos; 

54.18. kelių mokesčiui, automobilių stovėjimo aikštelių apmokėjimui, automobilių registracijai, 

valstybinių numerių ir Perkančiosios organizacijos transporto priemonių techninėms apžiūroms apmokėti; 

54.19. kai pirkinio vertė iki 300 eurų be PVM; 

54.20 kai pirkinio vertė iki 1000 eurų be PVM ir yra tikslinga techniniu požiūriu derinti su jau 

turimomis prekėmis, suteiktomis paslaugomis ar darbais;  

54.21. narystės mokesčio įmokoms, kai Perkančiosios organizacijos padaliniai dalyvauja įvairių 

organizacijų veikloje; 

54.22. dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos, dėl meninių ar kitų 

objektyvių priežasčių gali patiekti (suteikti, atlikti) tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos, ar 

esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau nei vieną 

tiekėją (autoriniai kūriniai, kultūrinės programos, esant meniniam išskirtinumui, seminarai, teisinės 

paslaugos ir pan.); 

54.23. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos. 

54.24 kitais Viešųjų pirkimų įstatyme ar Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše (21.2.2 – 21.2.20 

punktai) numatytais atvejais. 

55. Kiekvieną atliktą pirkimą, kurį būtina registruoti, pirkimų organizatorius registruoja pirkimų 

žurnale. Jame nurodomi rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ, 

pirkimo sutarties,  sudarymo data, pirkimo sutarties galiojimo data (pildoma, kai sudaryta pirkimo 

sutartis), tiekėjo pavadinimas, sudarytos sutarties kaina, atsižvelgus į sutartyje numatytus pratęsimus ar 

numatoma sutarties vertė eurais, ir, jei reikia, kita su pirkimu susijusi informacija. 

 

Pirkimo sutarties sudarymo etapas 

56. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti bei sudarius pirkimo sutartį, 

pirkimo organizatorius arba viena iš Komisijų skelbia privalomą viešinti informaciją Viešųjų pirkimų 

įstatyme nustatyta tvarka. 

Pirkimo sutarties vykdymo etapas 

57. Pirkimų iniciatorius atlieka perkančiosios organizacijos ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, 

pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, 

paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams, kiekybiniams ir kitiems 

reikalavimams stebėseną.  

58. Rekomenduojama pirkimo sutartyje (išskyrus sutartis, sudarytas žodžiu) numatyti, kad 

paslaugų, turinčių materialią išraiškos formą, suteikimo, prekių pristatymo ar darbų atlikimo faktas ir 

turinys yra grindžiamas priėmimo−perdavimo aktu arba kitais lygiaverčiais dokumentais.  

59. Jei pirkimo sutartyje numatyta pasirašyti priėmimo−perdavimo aktą, pirkimų iniciatorius 

privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai 

atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių užtikrinimo terminai, kitos pirkimo 

sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai.  
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60. Jei pirkimų iniciatorius neturi pretenzijų dėl pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, 

pasirašo priėmimo− perdavimo aktą arba kitą lygiavertį dokumentą.  

61. Jei pirkimų iniciatorius nustato, kad pirkimo objektas arba jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, 

kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, priėmimo−perdavimo akto 

nepasirašo ir raštu reikalauja iš tiekėjo tinkamo prievolių įvykdymo.  

62. Pirkimų iniciatorius:  

62.1. pagal kompetenciją inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarties pratęsimo, keitimo, nutraukimo 

arba pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.  

62.2. jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių tiekimas 

arba paslaugų teikimas yra būtinas funkcijoms atlikti, Taisyklėse nustatyta tvarka numato jų pirkimą 

ateinančiais biudžetiniais metais; 

62.3. jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, atsižvelgęs į 

pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir objekto rinkos kainą, įvertina pirkimo sutarties 

pratęsimo tikslingumą;  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

63. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimų dokumentai, paraiškos, pasiūlymai 

bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti 

protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 4 

metus nuo pirkimo pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų 

vykdymu susiję dokumentai – 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo (pirkimų, finansuojamų iš ES 

struktūrinių fondų, pirkimo dokumentai yra saugomi ne mažiau kaip 10 metų nuo projekto 

pabaigos):  

64. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Taisyklių nuostatas, 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

65. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, 

taikomos aktualios tų teisės aktų ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos. 


