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KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis) viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas nustato viešųjų pirkimų (toliau – Pirkimai) 

organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kurios apima poreikių 

formavimą, pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, viešojo pirkimo-

pardavimo sutarties (toliau – Pirkimo sutartis) sudarymą, vykdymą ir jos rezultatų įvertinimą (toliau – 

Viešųjų pirkimų procesas). 

2. Planuodami ir atlikdami pirkimus, vykdydami sutartis ir nustatydami pirkimų kontrolės 

priemones, Lopšelio-darželio darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – VPĮ), jį įgyvendinančiaisiais teisės aktais, šiuo Tvarkos aprašu, kitais įstatymais, teisės aktais. 

3. Darbuotojai, dalyvaujantys pirkimų procese ar galintys daryti įtaką jo rezultatams, turi 

užtikrinti, kad vykdant pirkimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti 

skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, 

socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse 

sutartyse, tarptautinėse konvencijose. Pirkimų procese dalyvaujantys asmenys turi laikytis 

konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų, siekti strateginių ir kitų Lopšelio-darželio veiklos planų 

įgyvendinimo ir užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą tretiesiems asmenims. 

4. Tvarkos aprašu privalo vadovautis visi Lopšelio-darželio darbuotojai, dalyvaujantys 

Lopšelio-darželio viešųjų pirkimų procese. 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:  

5.1. Pirkimų iniciatorius – Lopšelio-darželio darbuotojas, kuris nurodo poreikį pirkimo būdu 

įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą; 

5.2. Pirkimų organizatorius – Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, 

kuris Lopšelio-darželio nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės viešuosius pirkimus, kai 

tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešųjų pirkimų komisija. 

5.3. Pirkimo paraiška – Lopšelio-darželio nustatytos formos dokumentas, kuriame Pirkimų 

iniciatorius nurodo pagrindines pirkimo sąlygas ir kitą informaciją, kuri pagrindžia jo priimtų sprendimų 

atitiktį VPĮ ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (Tvarkos aprašo 1 priedas); 

5.4. Pirkimų planas – Tvarkos apraše nustatyta tvarka parengtas ir Lopšelio-darželio 

direktoriaus patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir (ar) 

darbų pirkimų sąrašas. 

5.5. Pirkimų žurnalas – nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje 

laikmenoje), skirtas registruoti Lopšelio-darželio atliktus pirkimus. 

5.6. Tiekėjų apklausos pažyma – Lopšelio-darželio nustatytos formos dokumentas, pildomas 

Pirkimų organizatoriaus vykdant mažos vertės neskelbiamus pirkimus, pagrindžiantis jo priimtų 

sprendimų atitiktį VPĮ ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (Tvarkos aprašo 2 

priedas). 

6. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registras – elektroninis 

registras, kuriame registruojamos Lopšelio-darželio darbuotojų, Pirkimų iniciatorių, Pirkimų 
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organizatorių, Viešųjų pirkimų komisijos narių, ekspertų, stebėtojų pasirašytos nešališkumo deklaracijos 

ir konfidencialumo pasižadėjimai (Tvarkos aprašo 3 ir 4 priedas). 

 

II. PIRKIMŲ PROCESE DALYVAUJANTYS ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

7. Lopšelio-darželio darbuotojai, dalyvaujantys pirkimų ir vidaus kontrolės procese: 

8.  Lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo:  
8.1.  atsako už VPĮ ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi 

užtikrinimą; 

8.2. tvirtina Tvarkos aprašą, nustatantį atsakingus asmenis ir pirkimų organizavimo tvarką 

Lopšelio-darželio nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo arba, jeigu pirkimo 

sutartis nebuvo sudaryta – iki pirkimo procedūros pabaigos; 

8.3.  nustato pirkimų procese dalyvaujančius asmenis, apibrėžia jų funkcijas, teises, pareigas 

ir atsakomybę; 

8.4.  tvirtina standartines dokumentų (konfidencialumo pasižadėjimo, biudžetiniais metais 

reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų plano, tiekėjų apklausos pažymos, sutarčių ir kt.), 

susijusių su pirkimų vykdymu, formas; 

8.5. už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

9. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 
9.1. teikia pirkimų organizatoriui informaciją apie poreikį įsigyti prekes, paslaugas ar darbus 

einamaisiais biudžetiniais metais (Pirkimų sąrašą), kaip numatyta šių Tvarkos apraše 16 p.; 

9.2. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo Pirkimo paraišką (Tvarkos aprašo 1 priedas); 

9.3. esant poreikiui tikslinti Pirkimų planą ar įtraukti naujus pirkimus, apie tai laiku informuoja 

Pirkimų organizatorių; 

9.4. už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

10.  Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

10.1. vykdo pirkimų procedūras Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše ir šiose Tvarkos apraše 

nustatytais atvejais ir tvarka; 

10.2. pagal iš Pirkimų iniciatoriaus gautą pirkimų poreikį, rengia, tikslina ir teikia Lopšelio-

darželio direktoriui tvirtinti Lopšelio-darželio einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą; 

10.3. CVP IS pildo metines pirkimų ataskaitas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 2 

dalies 2 punkto ir 3 dalies reikalavimus, teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai; 

10.4. teikia Pirkimų iniciatoriaus teikiamas Pirkimo paraiškas Lopšelio-darželio direktoriui 

tvirtinti / vizuoti; 

10.5. registruoja kiekvieną atliktą pirkimą pirkimų žurnale; 

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

10.7. atlieka Lopšelio-darželio vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašo atitikties galiojantiems teisės aktams, stebėseną ir, esant poreikiui, rengia 

jų pakeitimus; 

10.8. vykdo pirkimų iniciavimo, sutarčių galiojimo pabaigos terminų, kitos informacijos, 

privalomos skelbti VPĮ nustatyta tvarka, paskelbimo procedūras; 

10.9. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos narių nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo 

pasižadėjimų pasirašymus ir ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri nešališkumo deklaracijų ir 

konfidencialumo pasižadėjimų registro duomenis, pateiktas privačių interesų deklaracijas ir patikrina, ar 

visi Viešųjų pirkimų komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme; 

10.10. už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

11. Viešųjų pirkimų komisijos funkcijos ir atsakomybė: 
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11.1. vykdo pirkimų procedūras VPĮ, Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše ir šiame Tvarkos 

apraše nustatytais atvejais ir tvarka; 

11.2. dirba pagal Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą ir yra atskaitinga Lopšelio-

darželio direktoriui; 

11.3. funkcijos ir atsakomybė nustatyta Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente. 

12. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 
12.1. prižiūri (organizuoja priežiūrą) Lopšelio-darželio sudarytose pirkimo sutartyse numatytų 

jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir 

darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi; 

12.2. pasirašo prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo-perdavimo aktus, taip patvirtindamas, 

kad neturi pretenzijų dėl gautų prekių ar suteiktų paslaugų ar darbų, ir vizuoja gautas sąskaitas faktūras 

(PVM sąskaitas faktūras) ar kitus teisės aktuose ar pirkimo sutartyje numatytus apskaitos dokumentus; 

12.3. esant poreikiui, rengia sutarčių pratęsimo, keitimo ir nutraukimo projektus; 

12.4. pasibaigus sutarčiai, perduoda visus dar neperduotus dokumentus, susijusius su pirkimo 

sutarties vykdymu, pirkimų organizatoriui (pvz., raštai tiekėjams dėl vėlavimo, delspinigių ir baudų 

taikymo, kitas susirašinėjimas). 

 

III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS PAGAL 

ETAPUS 

 

Prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo etapas 

 

13.  Lopšelio-darželio reikmėms reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikį 

formuoja Pirkimų iniciatoriai, kurie iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 1 d. elektroniniu paštu 

pirkimų organizatoriui pateikia informaciją. 

14. Pirkimų iniciatorius, prieš teikdamas privalo: 

14.1. peržiūrėti galiojančias pirkimo sutartis, įvertinti galimybę ir tikslingumą pratęsti 

pasirašytų sutarčių galiojimą (jei tokia galimybė numatyta pirkimo sutartyje), užtikrindamas 

nepertraukiamą Lopšelio-darželio funkcijoms atlikti būtinų prekių tiekimą ar paslaugų teikimą. 

 

Pirkimų planavimo etapas 

 

15. Pirkimų organizatorius pagal iš Pirkimų iniciatorių gautą pirkimų poreikį, rengia Lopšelio-

darželio Pirkimų plano projektą: 

15.1. priskiria prekėms, paslaugoms ir darbams kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 

(toliau – BVPŽ); 

15.2. įvertina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu; 

15.3. įvertina galimybę pirkimą atlikti CVP IS priemonėmis; 

15.4. suderina parengtą Pirkimų plano projektą su už finansus atsakingu asmeniu (toliau – 

Vyriausiuoju buhalteriu) ir teikia jį lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti. 

16. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti patvirtintą Pirkimų planą, 

Pirkimų iniciatorius, pateikia Pirkimų organizatoriui informaciją dėl Pirkimų plano keitimo. 

17. Pirkimų planas gali būti nekeičiamas, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač 

skubiai vykdyti Pirkimų plane nenurodytą pirkimą, arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi 

informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta Pirkimų plane.  

 

Pirkimo vykdymo etapas 
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18. Lopšelio-darželio direktoriui priėmus sprendimą pavesti pirkimo procedūras atlikti Viešųjų 

pirkimų komisijai, ji dirba pagal Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą. 

19. Lopšelio-darželio direktoriui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės pirkimo procedūras 

atlikti Pirkimų organizatoriui, jis: 

19.1. parenka pirkimo būdą; 

19.2. rengia pirkimo dokumentus ir suderina juos su pirkimų iniciatoriumi ir Vyriausiuoju 

buhalteriu jų kompetencijos ribose; 

19.3. atliekant mažos vertės neskelbiamus pirkimus, pildo Tiekėjų apklausos pažymą (Tvarkos 

aprašo 2 priedas), ją suderina su Vyriausiuoju buhalteriu ir teikia tvirtinti Lopšelio-darželio direktoriui. 

20. Paraiška gali būti nepildoma įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus jų prekybos vietoje, kai 

numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 500 Eur be PVM, taip pat jei pirkimas bus 

vykdytas per CPO elektroninį katalogą. Tiekėjų apklausos pažyma pildoma tik tuo atveju, kai 

apklausiama du ir daugiau tiekėjų. 

21. Įvykęs pirkimas užregistruojamas pirkimų registracijos žurnale, o jį pagrindžiantis 

dokumentas – prekių paslaugų ar darbų priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita faktūra ar kiti buhalterinės 

apskaitos dokumentai arba pirkimo sutartis – saugomi prekių, paslaugų ir darbų pirkimų dokumentų 

byloje. 

22. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Pirkimų organizatorius arba pirkimą atliekanti Viešųjų pirkimų 

komisija. Atskirais atvejais Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu pretenzijoms nagrinėti gali būti 

sudaryta atskira komisija.  

23. Jei vykdomas mažos vertės pirkimas žodžiu ir apklausiamas vienas tiekėjas bei sudaroma 

žodinė sutartis ir ji neviršija 5000,00 Eur be PVM, pirkimo dokumentu laikoma PVM sąskaita faktūra. 

24. Viešųjų pirkimų komisija vykdo pirkimus, kai numatomos sudaryti prekių ir paslaugų  

pirkimo sutarties vertė lygi arba didesnė kaip 10 000 Eur be PVM. 

25. Lopšelis-darželis prekes, paslaugas ir darbus, vadovaujantis VPĮ 82 straipsniu, privalo 

įsigyti naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) atlikta pirkimo procedūra ar 

valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariąja sutartimi kai: 

25.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė lygi arba didesnė kaip 10 000 Eur. be PVM, o 

darbų – 58000,00 Eur be PVM; 

25.2. numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lopšelio-darželio poreikius ir nėra 

galimybės prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 

26. Siūlymą pirkti per CPO arba iš jos, Lopšelio-darželio direktoriui gali teikti Pirkimų 

iniciatorius, Pirkimų organizatorius arba Viešųjų pirkimų komisija, tačiau nusprendus pirkimo nevykdyti 

per / iš CPO, siūlymą teikiantis subjektas privalo motyvuoti savo sprendimą pirkimo paraiškoje. 

27.  Prieš pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, Lopšelio-darželio darbuotojai, 

Pirkimų iniciatorius, Pirkimų organizatorius, Viešųjų pirkimų komisijos nariai, dalyvaujantys pirkimo 

procedūrose ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir 

konfidencialumo pasižadėjimą (Tvarkos aprašo 3 ir 4 priedai). 

28. Pirkimų iniciatoriai, Pirkimų organizatorius, Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir viešųjų 

pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, prieš pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, o taip 

pat ir pirkimų vykdytojo vadovas turi užpildyti arba atnaujinti privačių interesų deklaracijas, kaip tai 

nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme. 

 

Pirkimo sutarties sudarymo etapas 

 

29. Atlikus viešojo pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pirkimo 

sutarties sudarymas organizuojamas priklausomai nuo to, ar pirkimo sutartis sudaroma raštu, ar žodžiu, 

taip pat ar pirkimo procedūras vykdė Pirkimų organizatorius, Komisija. 
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30. kai pirkimo procedūras vykdė pirkimų organizatorius ir pirkimo sutartis sudaroma 

žodžiu: 
32.1. pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė 

kaip 5 000 Eur be PVM; 

32.2. jeigu pirkimo iniciatoriaus pateiktoje paraiškoje nebuvo nurodyta, kad bus sudaroma 

rašytinė pirkimo sutartis, pirkimų iniciatorius praneša tiekėjui, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, kad 

pagal jo pasiūlymą sudaroma žodinė pirkimo sutartis ir nurodo vykdyti sutartį pagal pateiktą pasiūlymą. 

31. kai pirkimo procedūras vykdė pirkimų organizatorius arba Viešųjų pirkimų komisija 

ir pirkimo sutartis sudaroma raštu: 

33.1. pirkimų organizatorius užpildo sutartį (rekvizitai, kaina / įkainis, asmenys, atsakingi už 

sutarties vykdymą ir kt. informacija), prideda kitus sutartį lydinčius dokumentus ir derina su vyriausiuoju 

buhalteriu. Sutartį pasirašo Lopšelio-darželio direktorius. Sutartyse prie šalių parašo rekvizito nurodoma 

pasirašymo data. 

33.2. Pirkimo sutartyje numatyti, kad paslaugų suteikimo, prekių pristatymo ar darbų atlikimo 

faktas ir turinys yra grindžiamas priėmimo-perdavimo aktu ir (ar) kitais teisės aktuose ar pirkimo 

sutartyje numatytais dokumentais. 

32. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, Pirkimų 

organizatorius, nedelsiant skelbia VPĮ nurodytą informaciją (laimėjusį pasiūlymą ir (ar) sudarytą pirkimo 

sutartį ir jos pakeitimus). 

33. Pirkimų organizatorius užregistruoja pirkimo sutartį. 

 

Pirkimo sutarties vykdymo etapas 

 

34.  Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo – Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu 

paskirtas ir pirkimo sutartyje nurodytas darbuotojas, kurio funkcijos nustatytos. 

35. Visais atvejais, kai vykdant sudarytą sutartį atsiranda poreikis keisti tam tikras pirkimo 

sutartyje nustatytas sąlygas, tokį pakeitimą inicijuoja atsakingas už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą 

darbuotojas. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Už viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų originalų bei kitų pirkimų dokumentų saugojimą 

atsakingi darbuotojai, pasibaigus sutarčiai, organizuoja pirkimų dokumentų bylų ir sutarčių perdavimą į 

archyvą. 

37. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi VPĮ 

97 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

 

__________________ 
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Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

PARAIŠKA PREKĖMS, PASLAUGOMS AR DARBAMS PIRKTI 

 

202... m ..................... d. Nr.  

Kretinga 

SUDERINTA: 

 

Vyriausiasis buhalteris 

___________________________________________________________________________________ 

TVIRTINU: 

 

Direktorius 
___________________________________________________________________________________________ 
  

Struktūrinis padalinys (grupė)  

Pirkimo objekto pavadinimas  

Eil. Nr. Prekės pavadinimas Kiekis Kaina Suma 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Planuojama sutarties vertė    

Planuojama pirkimo pradžia (pirkimo poreikio pradžia)    

Planuojamas sutarties galiojimo terminas    

Trumpas pirkimo aprašymas:  

 

Paraišką parengė:  
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Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

 

202... m ....................... d. Nr.  

Kretinga 

1. Pirkimo pavadinimas:  

2. Trumpas pirkinio (pirkimo objekto) aprašymas:  

3. Pirkimą tiekėjų apklausos būdu 

atliko 

Pirkimo vykdytojas: (vardas, pavardė) 

 

4. Tiekėjų apklausos forma (žodžiu, 

raštu, pagal tiekėjų viešai skelbiamą 

informaciją, kita) 

 

5. Duomenys 

apie tiekėją  

5.1. Pavadinimas    

 

 

5.2. Adresas    

 

 

5.3. Telefonas    

 

 

5.4. Kita informacija 

(pasiūlymo kaina, kitos 

pasiūlymo sąlygos) 

   

6. Duomenys apie pasirinktą tiekėją, 

būsimos pirkimo sutarties sąlygos 

(trumpai, esminės) 

 

 

7. Sprendimo pasirinkti nurodytą tiekėją laimėtoju motyvai, kitos su tiekėjų apklausa susijusios 

aplinkybės:  

 

Pirkimo vykdytojas  

 

  

SUDERINTA 

 

Vyriausiasis buhalteris 

 

TVIRTINU 

 

Direktorius 
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Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašo 

3 priedas 
 

(Konfidencialumo pasižadėjimo tipinė forma) 

 __________________________________________________________________________  

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 __________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 
20__ m._____________ d. Nr. ____ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

 
Būdama __________________________________, 
 (pareigybių 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; 
                                                                                                                     (pareigybių 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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Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 __________________________________________________________________________  

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 __________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

Būdama ________________________________, 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, nedelsdama 

raštu pranešti apie tai mane ______________________ paskyrusios 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 ir pavardė) 

 

 


