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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG) viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ VPS administravimo vadovo 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 29 

patvirtintu „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“ (toliau – Mažos vertės pirkimų aprašas) bei 

kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais. 

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

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

3. Taisyklės nustato tarptautinių, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų organizavimo tvarką, 

apimančią ŽRVVG poreikių nustatymą, pirkimų planavimą, pasirengimą pirkimams, jų 

vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą ir įgyvendinimą. 

4. Planuodama, organizuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis, ŽRVVG 

vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Mažos vertės pirkimų aprašu, Viešųjų pirkimų įstatymu, jo 

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

ŽRVVG vadovo priimtais įsakymais. 

5. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos ŽRVVG lėšos, laikomasi 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir 

racionalumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

6. Pirkimus organizuoja ir vykdo ŽRVVG vadovo įsakymu paskirti asmenys, jie atsako už  

tinkamą paskirtų funkcijų atlikimą reikiamu laiku. 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Konsultacija su rinkos dalyviais – pirkimų organizatoriaus ar viešųjų pirkimų komisijos 

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

Pirkimų organizatorius – ŽRVVG vadovo ar jo įgaliotojo asmens paskirtas darbuotojas, kuris 

perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai 

tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Skiriant pirkimų organizatorių, 

turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei 

kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų organizatoriai gali būti tik 

nepriekaištingos reputacijos asmenys; 

Pirkimų planas – parengtas ir ŽRVVG vadovo patvirtintas einamaisiais kalendoriniais metais 

planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas. 

Pirkimų suvestinė – parengta informacija apie visus, išskyrus mažos vertės, kalendoriniais 

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 – ŽRVVG nustatytos formos dokumentas skaitmeninėje laikmenoje, skirtas 

registruoti visus ŽRVVG atliktus pirkimus. 
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Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realią bei potencialią prekių, 

paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 

straipsniuose nurodytas įstaigas ir įmones, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus 

darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų, pagal kurias 

priimami sprendimai dėl pirkimų vykdymo, rengimas. 

Tiekėjų apklausos pažyma – ŽRVVG nustatytos formos dokumentas, kurį mažos vertės 

pirkimo atvejais pildo Komisija ar Pirkimo organizatorius, pagrindžiantis jų priimtų sprendimų 

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

Už Asociacijos paskyros administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – ŽRVVG vadovo įsakymu 

paskirtas ŽRVVG darbuotojas, turintis teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau – CVP IS) tvarkyti duomenis apie Asociaciją ir jos darbuotojus (pirkimų specialistus, 

ekspertus ir kt.). 

Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo – ŽRVVG vadovo 

įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo planavimo 

iki pirkimo sutarties įvykdymo nustatymą ŽRVVG, ŽRVVG vidaus dokumentų, susijusių su 

pirkimais parengimą, derinimą ir ŽRVVG dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą. 

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – ŽRVVG vadovo įsakymu paskirtas ŽRVVG 

darbuotojas, atsakingas už kalendoriniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir 

paslaugų plano sudarymą. 

Už pirkimų vykdymą, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu 

katalogu, atsakingas asmuo – ŽRVVG vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, kuriam 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). 

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – perkančiosios organizacijos arba jos 

įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 

straipsniu, sudaryta Komisija, kuri šių Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. 

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

siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka ŽRVVG poreikius ir ŽRVVG 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 

(dešimt tūkstančių eurų) be Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 

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

kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

10. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, 

taikomos aktualių jų redakcijų nuostatos. 
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II. ŽRVVG VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS 

  

11. ŽRVVG tarptautinius ir supaprastintus pirkimus organizuoja ir vykdo Komisija, sudaryta 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu. Komisijos pirmininku ir 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. ŽRVVG mažos vertės pirkimus organizuoja ir vykdo Pirkimų organizatorius arba Komisija, 

sudaryta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu. Komisijos pirmininku, jos 

nariais, pirkimų organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys bei atsižvelgiant 

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

reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.  

13. ŽRVVG vadovo įsakymu gali būti sudaroma nuolatinė Komisija pirkimams vykdyti, taip pat 

esant poreikiui gali būti sudaroma atskira Komisija vienam ar keliems pirkimams įvykdyti. 

14. Komisija veikia ŽRVVG vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal patvirtintą 

darbo reglamentą ir yra atskaitinga  ŽRVVG vadovui.  

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

asmenys dalyvaujantys pirkimo procedūrose privalo pasirašyti nešališkumo deklaracijos formą, 

patvirtintą VPT direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 (priedas 2)  ir 

konfidencialumo pasižadėjimą (priedas 1), kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose 

Viešųjų pirkimų tarnybos išleistuose dokumentuose. 

16. ŽRVVG viešojo pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą 

perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai ji nustato 

užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. 

17. Pirkimus vykdo: 

17.1. Pirkimų organizatorius: 

17.1.1. kai mažos vertės prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 14 500 Eur 

(keturiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų) be PVM, o darbų pirkimo sutarties vertė 

neviršija 43 500 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų eurų) be PVM;  

17.1.2. kai pirkimo iš CPO atveju pirkimo sutarties vertė viršija 10 000 Eur be PVM; 

17.2. Komisija - kitais atvejais, nei numatyti 17.1. punkte. Atskiru ŽRVVG vadovo įsakymu 

gali būti sudaryta Komisija ir neatsižvelgiant į Taisyklių 17.1. punkte nurodytas pirkimo 

sutarties vertes. 

III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪRAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ FUNKCIJOS 

IR ATSAKOMYBĖ 

 

18. Už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

18.1. rengia ŽRVVG einamųjų kalendorinių metų pirkimų planą ir jo pakeitimus (5 priedas); 
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18.2. pagal ŽRVVG  vadovo patvirtintą pirkimų planą rengia ŽRVVG pirkimų suvestinę ir ją 

skelbia einamaisiais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų 

atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas skelbia jį Viešųjų pirkimų įstatymo 26 str. 2 d. numatyta tvarka  CVP IS 

priemonėmis; 

18.3. CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia per 

kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atliktų mažos vertės pirkimų, ataskaitą. 

Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.  

19. Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens funkcijos ir 

atsakomybė: 

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

19.2. rengia viešųjų pirkimų organizavimo taisykles ir kitus su pirkimais susijusius vidaus 

dokumentus; 

19.3. tikrina ŽRVVG  vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir ŽRVVG pirkimų 

organizavimo taisyklių atitikimą galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengia jų 

pakeitimus ir teikia tvirtinti ŽRVVG vadovui;  

19.4. vykdo kitų ŽRVVG dokumentų (pirkimų suvestinė, pirkimų ataskaitos ir kt.), privalomų 

skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą; 

20. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

20.1. Vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų aprašu ir ŽRVVG 

viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka vykdo mažos vertės 

pirkimų procedūras; pildo tiekėjų apklausos pažymą (4 priedas); 

20.2. jei reikia, rengia pirkimo dokumentus; 

20.3. vykdo pirkimus iš CPO, kai prekių, paslaugų, ar darbų pirkimo sutarties vertė viršija 10 

000 Eur be PVM;  

20.4. atsako už atlikto pirkimo registraciją pirkimų žurnale (3 priedas); 

21. Komisijos funkcijos ir atsakomybė: 

21.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų aprašu ir Komisijos 

darbo reglamentu Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka vykdo pirkimų procedūras; 

mažos vertės pirkimų atveju pildo tiekėjų apklausos pažymą (4 priedas); 

21.2. jei reikia, rengia pirkimo dokumentus; 

21.3. atsako už atlikto pirkimo registraciją pirkimų žurnale (3 priedas); 

22. Pretenzijų nagrinėjimo komisijos funkcijas atlieka pirkimų vykdytojas (Komisija arba 

Pirkimų organizatorius). Gavus pretenziją: 

22.1. stabdomos pirkimo procedūros, kaip tą numato Viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. 

nuostatos, kol nebus pateiktas kompetentingas ir motyvuotas atsakymas į pretenziją; 
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22.2. nagrinėjama tiekėjų pateikta pretenzija, ruošiamas atsakymo į pretenziją projektas ir 

teikiamas atsakymas į pretenziją tiekėjui. 

23. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė:  

23.1. atsako už duomenų apie ŽRVVG aktualumą ir teisingumą, administruoja ŽRVVG 

darbuotojams suteiktas teises; 

23.2. vykdydamas ŽRVVG vadovo 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 ŽRVVG vadovo ar jo įgalioto asmens nurodymus, CVP IS pašalina esamus 

naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS.  

24. Už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu 

katalogu atsakingas asmuo – ŽRVVG vadovo 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 

 

25. Pirkimų organizavimo sistema skirstoma į šiuos etapus: 

25.1. pirkimų planavimas; 

25.2. pirkimų organizavimas ir vykdymas; 

25.3. pirkimo sutarties sudarymas; 

25.4. pirkimo sutarties vykdymas. 

Pirkimų planavimas 

26. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, prekių, paslaugų 

ir darbų pirkimo verčių apskaitą ir pirkimo būdo nustatymą, ŽRVVG pirkimo planą suderina su 

ŽRVVG vadovu. 

27. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo suderintą pirkimų planą (pirkimų suvestinę) ne 

vėliau negu iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 d. paskelbia CVP IS.  

28. Atsiradus poreikiui einamaisiais kalendoriniais metais patikslinti pirkimų planą, už pirkimų 

planavimą atsakingas asmuo patikslintą planą suderina su ŽRVVG vadovu ir ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas pirkimų planą (pirkimų suvestinę) paskelbia CVP IS. 

29. Pirkimų planas/pirkimų suvestinė gali būti nekeičiami, jeigu dėl ŽRVVG 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. 



 7 

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas 

30. Pirkimui, kurio sutarties vertė viršija 10 000 Eur be PVM, skiriamą sumą tvirtina ŽRVVG 

vadovas atskiru įsakymu prieš pradedant pirkimo procedūras.  

31. Pirkimo vykdytojas nustatomas pagal Taisyklių 17 punkte nurodytas pirkimo sutarties vertes. 

Atskiru ŽRVVG vadovo įsakymu Komisija gali būti paskirta pirkimo vykdytoju ir 

neatsižvelgiant į Taisyklių 17.1. punkte nurodytas pirkimo sutarties vertes. 

32. Pirkimo vykdytojas, jei nustato esant būtinu, turi atlikti rinkos tyrimą, reikalingą pirkimo vertei 

ir realių tiekėjų (įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytas įstaigas ir 

įmones) skaičiui nustatyti, bei tiekėją parinkti taip, kad būtų racionaliai naudojamos ŽRVVG 

lėšos. Jeigu vykdomas neskelbiamas pirkimas, tyrimu yra nustatomi siūlomų kviesti tiekėjų 

sąrašai ir ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės, 

aplinkos apsaugos reikalavimai, tiekėjo kvalifikacijai bei kompetencijai keliami reikalavimai. 

Rinkos tyrimas gali būti neatliekamas, esant nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančioms 

ypatingos skubos aplinkybėms ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais 

atvejais. 

33. Pirkimo procedūras vykdant Komisijai, ši pirkimą vykdo Komisijos darbo reglamente nustatyta 

tvarka. 

34. Kai pirkimo procedūras vykdo pirkimų organizatorius, šis: 

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

34.2. pildo Tiekėjų apklausos pažymą (4 priedas); 

34.3. pirkimų, kurių vertė viršija 10 000 Eur be PVM, metu gautiems pasiūlymams įvertinti 

rengia pažymą, kurioje užfiksuoja pasiūlymų nagrinėjimo eigą, nustatytą pasiūlymų eilę, 

laimėtoją ir kitą pirkimo organizatoriaus nuomone svarbią informaciją; 

34.4. parengia pirkimo sutartį ir teikia pasirašyti ŽRVVG vadovui; 

34.5. atlikęs pirkimą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios 

sutarties, vidaus sandorio ar jų pakeitimų sudarymo, bet ne vėliau nei iki pirmojo 

mokėjimo pagal jį pradžios (išskyrus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 29 punkte numatytus atvejus) 

paskelbia CVPIS:  

34.5.1. laimėjusio dalyvio pasiūlymą;  

34.5.2. sudarytą sutartį visa apimtimi su sutartyje nurodytais priedais arba pagrindinę 

sutartį, kai ji sudaroma įvykdžius pirkimą naudojantis CPO elektroniniu katalogu. 

35. Kiekvieną atliktą pirkimą pirkimų organizatorius registruoja pirkimų žurnale (3 priedas). 

Pirkimo sutarties sudarymas 

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

organizatorius arba Komisija skelbia privalomą viešinti informaciją Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyta tvarka. 
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Pirkimo sutarties vykdymas 

37. Pirkimų vykdytojas atlieka ŽRVVG 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.  

38. 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 perdavimo-priėmimo aktu arba kitais lygiaverčiais 

dokumentais.  

39. Jei pirkimo sutartyje numatyta pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, pirkimų vykdytojas 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.  

40. Jei pirkimų vykdytojas neturi pretenzijų dėl pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, 

perduoda ŽRVVG vadovui pasirašyti perdavimo- priėmimo aktą arba kitą lygiavertį dokumentą.  

41. Jei pirkimų vykdytojas nustato, kad pirkimo objektas arba jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, 

kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, raštu reikalauja iš tiekėjo 

tinkamo prievolių įvykdymo.  

42. Visais atvejais, kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį prireikia keisti tam tikras pirkimo sutartyje 

nustatytas sąlygas, pirkimo vykdytojas inicijuoja pirkimo sutarties pakeitimą, priskiriamą 

pirkimo sutarties vykdymo koordinavimui (organizavimui). Inicijuodamas sutarties pakeitimą, 

pirkimo vykdytojas nustato, ar: 

42.1. pirkimo sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo numatyta pirkimo sutartyje; 

42.2. nebus pažeisti pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai pakeitus pirkimo sutarties sąlygas. 

43. Nustatęs, kad numatomų keisti nustatytų pirkimo sutarties sąlygų keitimo pasirinkimo galimybė 

nebuvo numatyta pirkimo sutartyje, pakeitus nustatytas pirkimo sutarties sąlygas nebus 

keičiamos esminės sutarties sąlygos ir nebus pažeisti viešųjų pirkimų pagrindiniai principai bei 

tikslai, ir pirkimo sutarties sąlygoms pakeisti nėra reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimas, pirkimo vykdytojas parengtą pirkimo sutarties pakeitimo projektą teikia pasirašyti 

ŽRVVG vadovui.  

44. ŽRVVG vadovas, priėmęs sprendimą pakeisti pirkimo sutartį, pasirašo susitarimą dėl pirkimo 

sutarties pakeitimo. ŽRVVG vadovas gali priimti sprendimą ir nekeisti pirkimo sutarties.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

45. Laimėjusių pirkimo dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jų pakeitimai, taip pat 

pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – 

visų grupės narių) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė 

solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 

straipsnio 5 dalį (jeigu pažeidimas buvo padarytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie 

buvo pasitelkti), sąrašai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje 
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viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu VPT direktoriaus 2017 m. 

birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

46. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis ir 

pagal VPT patvirtintas tipines formas bei reikalavimus. 

47. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su 

pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių  

1 priedas 
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „VILKAUDA“ 

________________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

Vilnius 

 

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. 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 prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

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

tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

 

 

 

___________________    ____________________ 

          (parašas)        (vardas ir pavardė) 
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių  

2 priedas 

 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „VILKAUDA“ 

 __________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

Vilnius 

 

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 asmuo, susijęs su manimi santuokos, 

artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

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. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: 

sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų 

vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai; 

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.* 

 
* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti 

supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. 

____________________                  ____________________      _____________________ 

            (pareigos)                                         (parašas)                                   (vardas ir pavardė) 
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių  

3 priedas  

 

 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „VILKAUDA“ 
 

PIRKIMŲ ŽURNALAS 

____________________________ 

(metai) 

 

Eil 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

BVPŽ kodas/ 

kategorija 

(prekės/darbai/ 

paslaugos) 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Pirkimo vertė 

EUR  

(su PVM) 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros Nr. 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros 

sudarymo data 

Pirkimo 

sutarties 

trukmė 

(galiojimas) 

Pirkimo 

būdas 
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių  

4 priedas 

 

 

 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 
 

1. Pirkimo objekto ar perkamos jo dalies pavadinimas: 

2. Trumpas pirkimo objekto aprašymas: 

 

 

3. Pirkimą organizuoja                            Pirkimų organizatorius  

 

_________________________ 

(Vardas, pavardė) 

Pirkimo komisija 

 4. Kreipimosi į tiekėjus būdas  Žodinis  Rašytinis 

 

Apklausti tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo pavadinimas Adresas, telefonas,  

el. paštas 

Pasiūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas ir 

pavardė 

    

    

    

 

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Siūlymo data Pasiūlymo charakteristikos 

(nurodyti konkrečias charakteristikas) 
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Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas  Nr. _______ 

                                                                (tiekėjo pavadinimas ir pasiūlymo numeris) 

 

Pažymą parengė (pirkimų organizatorius, komisijos pirmininkas): 

                  

(pareigos) (vardas, pavardė) (parašas, data) 

 

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 

                       

(pareigos) (vardas, pavardė) (parašas, data) 
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 

5 priedas 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ PIRKIMŲ PLANAS 

_____________________ 

(metai) 

 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas 

Prekės, paslaugos ar 

darbų kodas (BVPŽ) 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia/ 

ketvirtis 

Pirkimo būdas 
Ketinamos (ų) sudaryti 

sutarties (ų) trukmė 

Numatomas kiekis ir 

apimtis 

       

       

       

       

       

       

 

 

 


