
 
 

 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS “ŽILVITIS“ 

 DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr.V1 - 70 

Kretinga 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo  Nr. I-1491  2,  9, 18, 22, 

24 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymu: 

1. P a k e i č i u  Kretingos lopšelio - darželio ,,Žilvitis” supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisykles, patvirtintas Kretingos lopšelio - darželio direktorės 2014 -01-06 įsakymu Nr.V1-3 „Dėl 

Kretingos lopšelio - darželio  „Žilvitis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ ; 

1.1.Išdėstau 8.12. punktą taip: 

„8.12. mažos vertės pirkimai – supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš sąlygų: 

1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) 

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra 

suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), 

jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų 

pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o 

perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir 

mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“; 

1.2. Išdėstau 14 punktą taip: 

„14. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai: 

14.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 15 000 eurų (be PVM); 

14.2. darbų pirkimo vertė viršija 24 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“; 

1.3. Išdėstau 15 punktą taip: 

„15. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą 

vykdyti Komisijai ar Pirkimo organizatoriui, neatsižvelgdamas į Taisyklių 14.1. ir 14.2. punktuose  

nustatytas aplinkybes. Kai numatomo prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertė neviršija 3 

000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“; 

1.4 Išdėstau 21.4 punktą taip: 

 „21.4. atliekami mažos vertės pirkimai, kai sudaromų prekių ar paslaugų pirkimo sutarties 

vertė neviršija 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo sutarties vertė – 145 

000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“; 

1.5. Išdėstau 52.12. punktą taip: 

„52.12. vykdant mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė 

neviršija 15 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo sutarties vertė – 58 000 eurų 

(be pridėtinės vertės mokesčio)“; 



1.6. Išdėstau 77 punktą taip: 

„77. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas,  kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įstatyme nustatyti 

principai bei tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas.  Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo sutarties sąlygų keitimui nereikalaujama, 

kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be 

pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta mažos vertės pirkimo pagrindu. 

Perkančioji organizacija, keisdama pirkimo sutarties sąlygas, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 

patvirtintomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.“; 

1.7. Išdėstau 79.2. punktą taip: 

„79.2. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) 

arba kai pirkimo sutartis sudaroma mažos vertės pirkimo pagrindu“; 

1.8. Išdėstau 81. Punktą taip: 

„81. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. 

Preliminarios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, 

kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų, gali būti sudaroma žadžiu. Tuo atveju, 

kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 88-89 punktuose nustatytas bendravimas su 

tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu.“; 

1.9. Išdėstau 124.1. punktą taip: 

„124.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų (be 

pridėtinės vertės mokesčio)“; 

1.10. Išdėstau 125.1 punktą taip: 

„125.1 preliminari numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 9 000 eurų (be pridėtinės 

vertės mokesčio)“; 

1.11. Išdėstau 126 punktą taip: 

„126. Taisyklių 125 punkte nenumatytais atvejais ir, kai preliminari numatomos sudaryti 

prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 43 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o 

darbų pirkimo sutarties vertė – 116 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), galima vykdyti 

apklausą raštu, neskelbiant viešai, apklausiant ne mažiau nei tris tiekėjus. Mažesnį tiekėjų skaičių 

galima apklausti tik tokiu atveju, jeigu nėra žinoma trijų tiekėjų, tiekiančių analogiškas prekes, 

paslaugas ar darbus“; 

1.12. Išdėstau Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių priedą Nr. 2 nauja redakcija 

(pridedama) 

2. N u s t a t a u, jog šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. 

3. N u s t a t a u, jog iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos supaprastintų pirkimų procedūros 

tęsiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusios Kretingos lopšelio- darželio „Žilvitis“ 

direktorės 2014 m. sausio 6 d. įsakymu nr. V1-3 „Dėl Kretingos lopšelio- darželio  „Žilvitis“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Kretingos lopšelio- darželio „Žilvitis“ 

supaprastintų viešųjų taisyklių nuostatas. 

 

Direktorė                                                                                              Birutė Ėvaltienė  

 

 

Virginija Litvinienė 

 


