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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus apygardos teismo (toliau – Teismo) supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2013, 112-5575) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymu), kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Taisyklės nustato Teismo supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimų 

planavimo iki pirkimų sutarčių įvykdymo bei atsakingus asmenis. 

3. Pirkimus planuoja, organizuoja ir atlieka Teismo kanclerio įsakymu arba pagal pareiginius 

nuostatus paskirti asmenys, jie atsako už paskirtų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku.  

4. Planuodami, organizuodami ir atlikdamas pirkimus, vykdydami pirkimo sutartis, Teismo 

atsakingi asmenys vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir įstatymo 

įgyvendinamaisiais teisės aktais, Teismo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, šiomis Taisyklė-

mis ir kitais Teismo vidaus teisės aktais.  

5. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

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

nešališkumo reikalavimų. 

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

6.1. mažos vertės pirkimų pažyma – Teismo nustatytos formos dokumentas mažos vertės 

pirkimų atvejais pildomas pirkimų organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį 

Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;  

6.2. pirkimų iniciatorius – Teismo kanclerio įsakymu patvirtinti skyriai ar kitokie 

struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, kurie nurodė poreikį įsigyti reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų; 

6.3. pirkimų organizatorius – Teismo kanclerio įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas ar 

darbuotojas, kuris organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti 

nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija); 

6.4. pirkimų planas – Teismo parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais 

planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas; 

6.5. pirkimų suvestinė – Teismo parengta informacija apie visus biudžetiniais metais 

planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant mažos vertės pirkimus, kuri privalo būti skelbiama Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 

6.6. pirkimų žurnalas – Teismo nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje 

laikmenoje), skirtas registruoti Teismo atliktus pirkimus; 

6.7. už pirkimus atsakingas asmuo – Teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris 

pagal pareiginius nuostatus yra atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti Teismo reikmėms 

reikalingų prekių, paslaugų ir darbų plano sudarymą ir jo paskelbimą, visų per kalendorinius metus 

atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, visų per 

kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų, kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo 

sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitų rengimą, teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai ir skelbimą, 

nuolatinę viešuosius prikimus reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, taip pat kitų su pirkimais 

susijusių funkcijų vykdymą arba kuriam šios funkcijos yra priskirtos Teismo kanclerio įsakymu. 



 3 

7. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

8. Teismo pirkimus vykdo vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu sudaryta 

Komisija. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba pirkimų organizatorius. Komisijos 

pirmininku, jos nariais, pirkimų organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. 

9. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai: 

9.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 14 500 Eur (be pridėtinės vertės 

mokesčio); 

9.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 43 500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio). 

10. Teismo kancleris turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą vykdyti 

Komisijai arba pirkimų organizatoriui neatsižvelgdamas į Taisyklių 9 punkte nustatytas pirkimo 

sutarties vertės ribas. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį ir nomenklatūrą, Komisija gali būti sudaroma 

vienam pirkimui, keliems tam tikros rūšies pirkimams, atliekamiems tam tikru laikotarpiu arba 

nuolatiniams pirkimams. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems pirkimams gali būti paskirti keli 

pirkimų organizatoriai. Komisija arba pirkimų organizatorius turi teisę kviesti ekspertus. 

11. Komisija veikia Teismo vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal 

Teismo kanclerio įsakymu patvirtintą darbo reglamentą ir yra atskaitinga Teismo kancleriui. 

Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, 

Teismo kanclerio įsakymu paskirtas atlikti prevencinę pirkimų kontrolę, kuris informuoja Teismo 

kanclerį apie pirkimų procesų procedūras, pastebėtus trūkumus ir teikia siūlymus jiems šalinti. 

12. Prieš pradėdami darbą, Komisijos nariai, ekspertai, pirkimų organizatorius, už pirkimus 

atsakingas asmuo, prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo turi pasirašyti nešališkumo 

deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formos pateiktos Taisyklių 1 ir 2 prieduose. Taip 

pat šie asmenys turi susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 ir 

paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.vpt.lt, taip pat Centriniame viešųjų 

pirkimų portale www.cvpp.lt. 

13. Teismas viešojo pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti 

kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai Teismas 

nustato užduotis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka suteikia visus įgaliojimus 

toms užduotims vykdyti. 

14. Teismas privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios įstaigos CPO LT, 

atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo CPO.lt (toliau – 

elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka 

Teismo poreikius ir Teismas negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas 

lėšas. 

15. Siūlymą pirkimą atlikti per CPO, įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo 

procedūras Teismo kancleriui gali teikti pirkimų iniciatorius, už pirkimus atsakingas asmuo, Komisija 

ar pirkimų organizatorius. 

  

http://www.cvpp.lt/
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II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 

16. Už pirkimus atsakingas asmuo ateinantiems biudžetiniams metams numatomus pirkimus 

planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Pirkimų iniciatorius iki kiekvienų metų gruodžio 

15 d. elektroniniu paštu pateikia už pirkimus atsakingam asmeniui pagal Taisyklių 3 priede pateiktą 

formą parengtą informaciją apie ateinančiais biudžetiniais metais Teismo reikmėms reikalingas pirkti 

prekes, paslaugas ar darbus. Pateikdamas informaciją, jis nurodo konkrečias prekes, paslaugas ir 

darbus, kuriuos planuojama įsigyti, planuojamą pirkimo vertę, numatomą kiekį ir apimtį, pirkimo 

pradžią.  

17. Už pirkimus atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimų iniciatoriaus Taisyklių 16 punkte 

nurodytą informaciją, ją patikrina ir: 

17.1. pirkimų iniciatoriaus pateiktoje informacijoje nurodytiems prekėms, paslaugoms ir 

darbams priskiria Bendrajame Viešųjų pirkimų žodyne, patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 

2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro Viešųjų pirkimų žodyno (OL 

2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 

Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro Viešųjų pirkimų žodyno (CVP) ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl Viešųjų pirkimų tvarkos, 

kad CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1), (toliau – BVPŽ) nurodytus kodus, o paslaugoms 

papildomai priskiria Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje nurodytas paslaugų kategorijas; 

17.2. gavęs iš Teismo kanclerio informaciją apie ateinantiems biudžetiniams metams 

galimus skirti maksimalius asignavimus, suderina su Teismo kancleriu būtinų lėšų Teismo pirkimams 

poreikį ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo 

metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2013, Nr. 135-6910), (toliau – 

Numatomo pirkimo vertės nustatymo metodika) nuostatomis, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes; 

17.3. pagal Taisyklių 4 priede pateiktą formą rengia ir suderinęs su Teismo finansininku bei 

pirkimų iniciatoriumi, Teismo kancleriui teikia įsakymu tvirtinti ateinančiais biudžetiniais metais 

numatomų pirkti Teismo reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą (toliau – pirkimų 

planas); 

17.4. Teismo kancleriui patvirtinus pirkimų planą, rengia ir ne vėliau kaip iki kovo 15 d. 

CVP IS ir papildomai Teismo interneto tinklalapyje skelbia tais metais planuojamų vykdyti visų, tarp 

jų ir mažos vertės, Viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – suvestinė). Suvestinėje informacija nurodoma ir 

suvestinė skelbiama, vadovaujantis Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus 

skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų 

pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu 

Nr. 1S-49 (Žin., 2011, Nr. 157-7462) (toliau – Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus 

skelbimo CVP IS tvarkos aprašas); 

18. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų planą, pirkimų 

iniciatorius rengia tarnybinį pranešimą dėl prekių, paslaugų ir darbų įtraukimo į pirkimų planą, 

kuriame pateikiama Taisyklių 16 punkte nurodyta informacija, ir suderinęs su Teismo finansininku, 

jį teikia Teismo kancleriui tvirtinti. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206032
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19. Suderintas ir patvirtintas tarnybinis pranešimas teikiamas už pirkimus atsakingam 

asmeniui pirkimo plano ir suvestinės pakeitimams atlikti. Už pirkimus atsakingas asmuo tarnybinį 

pranešimą dėl prekių, paslaugų ir darbų įtraukimo į pirkimų planą gali rengti savo iniciatyva. Pirkimo 

plano tikslinti bei suvestinės keisti nereikia, jeigu dėl Teismo nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis 

ypač skubiai vykdyti suvestinėje nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi 

informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimo plane arba suvestinėje. Technines ar gramatines 

klaidos pirkimo plane ir suvestinėje gali būti taisomos visais atvejais užtikrinant, kad šie pakeitimai 

nepakeis informacijos turinio.  

20. Už pirkimus atsakingas asmuo CVP IS pildo Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 

dalyje nurodytą visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų 

sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų 

ataskaitą, ir, ją pasirašius Teismo kancleriui, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ir skelbia Teismo 

interneto tinklapyje. Už pirkimus atsakingas asmuo tvarko šių ataskaitų registrą. 

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

21. Pirkimų iniciatorius dėl kiekvieno pirkimo, išskyrus mažos vertės iki 29 Eur (dvidešimt 

devynių eurų) pirkimus, parengia paraišką pagal Taisyklių 5 priede pateiktą formą, kurioje turi 

nurodyti šią informaciją ir pridėti reikalingus dokumentus: 

21.1. pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, perkamų prekių, paslaugų ar darbų 

reikalingą kiekį ar apimtis, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais; 

21.2. maksimalią planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę; 

21.3. jeigu reikia, siūlomus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; 

21.4. siūlymus dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, o kai siūloma vertinti ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir parametrus; 

21.5. prekių pristatymo ar paslaugų ir darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę; 

21.6. jeigu paraiška paduodama dėl papildomo pirkimo, motyvuotą specialisto išvadą ir 

Teismo kanclerio patvirtintą apžiūros aktą dėl reikalingų papildomų darbų objekte; 

21.7. kitą reikalingą informaciją. 

22. Su Teismo finansininku suderinta paraiška teikiama Teismo kancleriui tvirtinti, kuris 

priima sprendimą dėl leidimo vykdyti pirkimą. Sprendime dėl leidimo vykdyti pirkimą, įformintame 

rezoliucija, gali būti nurodyta: suformuoti Komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir pavesti jai atlikti pirkimo 

procedūrą (pavesti jau suformuotai Komisijai atlikti pirkimo procedūrą), pavesti pirkimo 

organizatoriui atlikti mažos vertės pirkimo procedūrą.  

23. Teismo kancleriui patvirtinus paraišką ir leidus vykdyti pirkimą, pirkimų iniciatorius 

arba Teismo kanclerio įsakymu paskirtas Teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas Teismo 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatytais atvejais rengia pirkimo techninės specifikacijos 

projektą, jį perduoda už pirkimus atsakingam asmeniui ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 

numatomo pirkimo pradžios paskelbti Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus skelbimo 

CVP IS tvarkos apraše nustatyta tvarka.  

24. Tiekėjų pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimo techninės specifikacijos projekto nagrinėja 

ir išvadas rengia pirkimo techninės specifikacijos projektą parengęs pirkimų iniciatorius arba Teismo 

kanclerio įsakymu paskirtas Teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Sprendimą dėl tiekėjų 
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pastabų ir pasiūlymų Teismo kancleris priima ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios. Apie priimtą 

sprendimą Komisija ar pirkimų organizatorius privalo nedelsiant raštu informuoti pastabas ir 

pasiūlymus pateikusius tiekėjus. 

25. Komisija ar pirkimų organizatorius, priklausomai nuo to, kas atlieka pirkimą, pagal 

Teismo kanclerio patvirtintą paraišką parenka pirkimo būdą ir parengia pirkimo dokumentus.  

26. Komisija ar pirkimų organizatorius, rengdami pirkimo dokumentus, turi teisę gauti iš 

Teismo valstybės tarnautojų ar darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams 

parengti ir pirkimo procedūroms atlikti.  

27. Komisija ar pirkimų organizatorius, parengtus ir su pirkimo iniciatoriumi suderintus 

pirkimo dokumentus tekia Teismo kancleriui tvirtinti. 

28. Jei vykdomas skelbiamas pirkimas, Teismo kancleriui patvirtinus pirkimo dokumentus, 

Komisija ar pirkimų organizatorius pirkimo dokumentus kartu su skelbimu apie pirkimą skelbia CVP 

IS ir Teismo tinklapyje Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, prireikus taiso Viešųjų pirkimų 

tarnybos nurodytus netikslumus ir pirkimo dokumentus.  

29. Komisija ar už pirkimus atsakingas asmuo visais supaprastintų pirkimų atvejais, 

nedelsiant informuoja leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Teismo 

tinklapyje (mažos vertės pirkimų atveju – tik Teismo tinklalapyje), apie pradedamą bet kurį pirkimą, 

nurodydama pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis. 

30. Pirkimų procedūrų vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima 

numatyti, Komisija ar pirkimų organizatorius gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą. 

Sprendimą dėl mažos vertės pirkimo ir neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo procedūrų 

nutraukimo priima Teismo kancleris. Kitais supaprastintų pirkimų atvejais Komisija parengia 

prašymo Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sutikimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras projektą ir teikia 

jį Teismo kancleriui pasirašyti. Viešųjų pirkimų tarnybai priėmus atitinkamą sprendimą, Komisija 

nutraukia arba tęsia pirkimo procedūras. 

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

vykdo pirkimų organizatorius, jis pildo mažos vertės pirkimo pažymą pagal Taisyklių 6 priede 

pateiktą formą ir teikia ją Teismo kancleriui tvirtinti. 

32. Teismo kancleris tvirtina Komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimą dėl pirkimo 

sutarties sudarymo. 

33. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, Komisija 

visais supaprastintų pirkimų atvejais privalo: 

33.1. nedelsdama informuoti Teismo tinklapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede 

„Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik Teismo tinklalapyje), apie nustatytą 

laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, 

laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties 

įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar suteikėjus; taip pat 

apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio 

pavadinimą, ir jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;  

33.2. Viešųjų pirkimų įstatymo ir Teismo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių atvejais 

skelbia pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, CVP 

IS ir savo tinklapyje. 
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34. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, jei vykdomas 

supaprastintas neskelbiamas pirkimas, Komisija ar pirkimų organizatorius Viešųjų pirkimų įstatymo 

ir Teismo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių atvejais skelbia informacinį pranešimą apie 

ketinimą sudaryti sutartį CVP IS ir Teismo tinklapyje; 

341. Teismas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties 

sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba 

teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau 

kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS. 

35. Galutinį pirkimo sutarties projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, išskyrus, 

kai pirkimo sutarties sudaroma žodžiu, rengia Komisija ar pirkimų organizatorius. Pirkimo sutarties 

projektas teikiamas Teismo kancleriui pasirašyti. Teismo kancleris gali pavesti pirkimo procedūrose 

dalyvaujantiems asmenims pateikti detalesnę informaciją ir paaiškinimus dėl pirkimo sutarties. 

36. Jei pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, Teismas turi turėti išlaidas pagrindžiančius 

dokumentus, kuriuos pasirašo pirkimų organizatorius ir juose įrašo prekių, paslaugų ar darbų kodą 

pagal BVPŽ ir Teismo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktą, kuriuo vadovaujantis 

pasirinktas pirkimo būdas.  

37. Komisija ar pirkimų organizatorius kiekvieną atliktą pirkimą registruoja pirkimų žurnale 

(toliau – Žurnalas) pagal Taisyklių 7 priede pateiktą formą. Žurnale turi būti šie rekvizitai: pirkimo 

pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ, pirkimo sutarties arba sąskaitos faktūros 

numeris ir sudarymo data bei prikimo sutarties trukmė (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), 

tiekėjo pavadinimas, Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas ir (ar) Teismo supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas, informacija, ar 

pirkimas atliktas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus, pirkimų iniciatorius, 

pirkimų organizatorius ir, jei reikia, kita su pirkimu susijusi informacija.  

38. Komisija ar pirkimų organizatorius teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus Teismo kanclerio pasirašytą Viešųjų 

pirkimų įstatymo 19, 22, 86 straipsniuose ir 92 straipsnio 2 dalyje (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 

19 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas ataskaitas) nurodytą informaciją Viešųjų pirkimų tarnybai. 

39. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja ir sprendimus dėl tiekėjų pretenzijų priima Komisija arba 

pirkimų organizatorius. 

40. Įvykdžius pirkimą, Komisija ar pirkimų organizatorius perduoda visus su pirkimu 

susijusius dokumentus saugoti už pirkimus atsakingam asmeniui.  

41. Už pirkimus atsakingas asmuo atlieka nuolatinę viešuosius pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų stebėseną, rengia Teismo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir kitus su pirkimais 

susijusius Teismo vidaus dokumentus, tikrina šių dokumentų atitiktį galiojantiems aktams, ir esant 

poreikiui, rengia jų pakeitimus ir teikia tvirtinti Teismo pirmininkui arba Teismo kancleriui, Teismo 

pirmininko patvirtintas Teismo supaprastintų pirkimų taisykles ir jų pakeitimus skelbia Viešųjų 

pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir vykdo kitų Teismo dokumentų, privalomų 

skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą. 
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IV. PIRKIMO SUTARČIŲ VYKDYMAS 

 

42. Pirkimo sutarčių vykdymą (organizuoja Teismo įsipareigojimų vykdymą, kontroliuoja 

pristatymo (atlikimo, teikimo), terminus, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį sutartyse numatytiems 

kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekėjo finansinių įsipareigojimų (baudos, netesybos) 

vykdymą kontroliuoja ir koordinuoja Teismo kanclerio įsakymu patvirtinti Teismo skyriai ar kitokie 

struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Jie kreipdamiesi raštu į Teismo kanclerį 

inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo ar nutraukimo jose numatytais pagrindais, 

pirkimo sutartyje numatytų prievolių užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui. 

43. Už pirkimus atsakingas asmuo teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus patvirtintą formą ir reikalavimus ir skelbia Teismo interneto tinklapyje Teismo 

kanclerio pasirašytą Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nurodytą kiekvienos įvykdytos 

ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą. Už pirkimus atsakingas asmuo 

tvarko šių ataskaitų registrą.  

44. Teismo finansų skyrius tvarko galiojančių pirkimo sutarčių registrą. 

45. Jei pateiktoms prekėms, suteiktoms paslaugoms ar atliktiems darbams priimti turi būti 

sudaroma komisija, įsakymų projektai dėl prekių ar paslaugų ar darbų priėmimo komisijų sudarymo 

rengiami už pirkimus atsakingo asmens iniciatyva. 

46. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo pirkimų iniciatorius arba 

prekių pristatymo, paslaugų ar darbų priėmimo komisija. 

47. Teismo kancleris pagal poreikį paveda Taisyklių 42 punkte nurodytiems subjektams 

sutarties vykdymo laikotarpiu teikti detalią informaciją apie jų kuruojamos pirkimo sutarties 

vykdymą:  

47.1. jei buvo reikalauta, ar tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateikė pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimą; 

47.2. ar laikomasi pirkimo sutartie sąlygose nustatytų pirkimo sutarties vykdymo terminų, 

jeigu šie terminai pažeisti – ar pareikalauta netesybų; 

47.3. ar laikomasi pirkimo sutartyje nustatytos apmokėjimo už prekių, paslaugų ir darbų 

tvarkos ir įkainių; 

47.4. ar pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatytus 

reikalavimus, ar buvo keičiamos pirkimo sutarties sąlygos; 

47.5. kitą informaciją ar siūlymus, kuri Teismo kanclerio nuomone yra reikalinga. 

48. Taisyklių 42 punkte nurodyti subjektai Teismo kancleriui privalo nedelsiant pranešti, jei: 

48.1. pažeidinėjami pirkimo sutarties sąlygose nustatyti pirkimo sutarties vykdymo terminai; 

48.2. numatomi keisti arba papildomai pirkti prekės, paslaugos ir darbai; 

48.3. numatoma keisti pirkimo sutarties sąlygas;  

48.4. kitą informaciją ir (ar) siūlymus, kurie pirkimo iniciatoriaus nuomone yra reikalingi. 

49. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių 

tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas Teismo funkcijoms atlikti, už pirkimus atsakingas asmuo 

Taisyklėse nustatyta tvarka numato jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais. 

50. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, už pirkimus 

atsakingas asmuo įvertina sutarties pratęsimo tikslingumą. Nustatęs, kad nėra tikslinga pratęsti 

pirkimo sutartį, Taisyklėse nustatyta tvarka numato prekių ir paslaugų pirkimą ateinančiais 
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biudžetiniais metais. Nustatęs, kad yra tikslinga pratęsti pirkimo sutartį, rengia susitarimo dėl pirkimo 

sutarties pratęsimo projektą ir teikia jį Teismo kancleriui pasirašyti. Teismo kancleris gali nepasirašyti 

susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo ir pavesti už pirkimus atsakingam asmeniui Taisyklėse 

nustatyta tvarka numatyti naują pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

51. Už pirkimus atsakingas asmuo informaciją apie mažos vertės pirkimus skelbia Teismo 

internetiniame tinklalapyje pasibaigus metų ketvirčiui, nurodydamas informaciją apie pradedamą pir-

kimą, nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis bei apie sudarytas sutartis. 

52. Pirkimo paraiškas, pasiūlymus, pirkimo dokumentus, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo 

bei vertinimo dokumentus, negaliojančias pirkimo sutartis, kitus su pirkimu susijusius dokumentus, 

nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos už pirkimus atsakingas asmuo saugo Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; Žin., 2012, Nr. 44-2147) 

nustatyta tvarka ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

53. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Taisyklių 

nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

___________________ 
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Vilniaus apygardos teismo 

supaprastintų Viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklių 

1 priedas 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS 

 

________________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m. ____________d. Nr. _____ 

Vilnius 

 

Būdamas ____________________________________ , pasižadu: 

  (pareigų pavadinimas)   

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 

atlikti _________________________ pareigas. 

        (pareigų pavadinimas) 

2. 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, nedelsdamas 

raštu pranešti apie tai mane ________________________ paskyrusios perkančiosios organizacijos 

vadovui ir nusišalinti.                     (pareigų pavadinimas) 

Man išaiškinta, kad 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. 

 

 

 

______________________                                ______________________________ 
           (parašas)                                                              (vardas, pavardė) 
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Vilniaus apygardos teismo 

supaprastintų Viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklių 

2 priedas 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS 

 

________________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m. ____________d. Nr. _____ 

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, dirbant ______________________________; 

                                                                                                  (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, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Vilniaus apygardos teismo 

supaprastintų Viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklių 

3 priedas 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI 

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI  

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS 

 

20__ m. ____________d. Nr. _____ 

Vilnius 

 

 
E

Eil. 

Nr. 

Prekės, paslau-

gos ar darbo pa-

vadinimas 

Prekės, paslaugos 

ar darbo trumpas a-

pibūdinimas 

Preliminari viene-

rių finansinių 

metų prekės, pas-

laugos ar darbo 

numatomos suda-

ryti pirkimo sutar-

ties apimtis (Eur) 

Ketvirtis, kurio 

metu turi būti į-

sigyta prekė, su-

teikta paslauga 

ar atliktas dar-

bas 

Informacija apie tai, ar 

yra poreikis pirkti tą pa-

čią prekę, paslaugą ar 

darbą ilgiau nei  

1 finansiniams metams 

(jeigu taip, nurodyti 

konkretų laikotarpį ir 

kiekvienų finansinių 

metų apimtį Eur) 

      

      

 

 

 

 

 

Pastabos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Sąrašą parengė: 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 
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Vilniaus apygardos teismo 

supaprastintų Viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklių 

4 priedas 
 

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI  

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ 

IR PASLAUGŲ PLANAS 

 

20__ m. ____________d. Nr. _____ 

Vilnius 

 
E

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Pagrindinis pir-

kimo objekto ko-

das pagal BVPŽ, 

papildomi BVPŽ 

kodai (jei jų yra) 

Numatoma pir-

kimo vertė 

Numatomas 

pirkimo būdas 

ir pirkimo pra-

džia 

Ketinamos sudaryti pir-

kimo sutarties trukmė 

(su pratęsimais) 

      

      

      

      

 

 

 

Pastabos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Parengė: 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

 

Suderinta: 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 
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Vilniaus apygardos teismo supaprastintų 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 

5 priedas 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS 

________________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

PARAIŠKA 

 

20__ m. ____________d. Nr. _____ 

Vilnius 

 

1. Pirkimo objekto pavadinimas: 

2. Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratę-

simais: 

3. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė Eur: 

 

4. Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:  

5. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti mažiausios kainos/ekonominio naudingumo vertinimo kri-

terijumi                                                                                            (reikiamą pabraukti) 

6. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo pasirinkimo atveju siūlomi 

 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: 

 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus 

parametrai: 

 

7. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus:  

 

 (nurodyti trukmę dienomis/mėnesiais/metais arba numatomą sutarties pradžios ir pabaigos datą) 

8. Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai: 

 

(nurodyti terminus dienomis/mėnesiais/metais arba datą) 

8. Kita reikalinga pirkimo informacija: 

9. Pridedama: 

 

Rengėjas: 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

Suderinta: 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 



 15 

Vilniaus apygardos teismo supaprastintų 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 

6 priedas 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS 

 

________________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

 

20__ m. ____________d. Nr. _____ 

Vilnius 

Pirkimo objekto pavadinimas: 

 

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindas (nustatytas, vadovaujantis perkančiosios organizacijos 

supaprastintų pirkimų taisyklėmis): 

 

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai): 

 

BVPŽ kodas:  

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: 

 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:   taip  ne   

 

Vykdomas skelbiamas pirkimas:          Skelbimo paskelbimo data:  

      

Vykdytas neskelbiamas pirkimas:         Kvietimo išsiuntimo data:  

      

Tiekėjai apklausti:             žodžiu  raštu    

 

Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Tiekėjo kodas 

Adresas, interneto svetai-

nės, el. pašto adresas, tele-

fono, fakso numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio asmens pa-

reigos, vardas, pavardė 

     

     

Tiekėjų siūlymai: 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Pasiūlymo charakteristikos 

Pasiūlymo kaina Pasiūlymo data Kita (nurodyti) 

     

     

 

Laimėjusiu pripažintas pasiūlymas: (tiekėjo pavadinimas)  

 
Pastabos: (gali būti nurodyta, ar: sudaryta pasiūlymų eilė, taikytas atidėjimo terminas, tiekėjai informuoti apie pirkimo rezultatus, gautos pretenzijos ir 
į jas atsakyta, priežastys, dėl kurių apklausta mažiau negu trys tiekėjai ir kita aktuali informacija priklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo) 

 

 

Pirkimo organizatorius: 

______________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 
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Vilniaus apygardos teismo supaprastintų 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 

7 priedas 

 

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO  

20 __ METŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas/ 

Sutarties pavadi-

nimas 

Pagrindinis 

pirkimo ob-

jekto kodas 

pagal BVPŽ, 

papildomi 

BVPŽ kodai 

(jei yra) 

Pirkimo bū-

das/Pirkimo 

būdo pasirin-

kimo priežas-

tys, jei apie 

pirkimą ne-

buvo skelbta 

Pirkimo 

Nr, jei a-

pie pir-

kimą 

buvo 

skelbta 

Pirkimo 

sutarties 

Nr./ sąs-

kaitos 

faktūros 

Nr.* 

Tiekėjo pava-

dinimas, įmo-

nės kodas* 

Sutar-

ties su-

darymo 

data* 

Sutarties 

trukmė/ 

Numa-

toma su-

tarties į-

vykdymo 

data* 

Sutarties 

kaina, Lt 

(atsižvelgus 

į numatytus 

sutarties 

pratęsimus 

su visais 

privalomais 

mokesčiais) 

Numa-

toma su-

tarties 

vertė, 

Eur 

Kita infor-

macija 

            

            

            

            

            
 

*Nepildoma, jei sutartis nesudaryta 

 

 


