
Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos  

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklių                                        

1 priedas 

          
ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 
 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 

Vilkyčiai  

Būdamas _________________________________________________________, pasižadu: 
                   (pirkimo pavadinimas ir  pareigų komisijoje pavadinimas/pirkimų organizatorius) 

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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ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 
 

20__ m.________________ d. 

 

Vilkyčiai  

 

 

Būdamas ______________________________________________________________,  
                        (pirkimo pavadinimas ir  pareigų komisijoje pavadinimas/pirkimų organizatorius) 

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 komisijoje pavadinimas, pirkimų organizatorius) 

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) 

________________________ 
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           TVIRTINU 

           _______________________________        
                (perkančiosios organizacijos vadovo arba jo  

                įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 

                _____ 

                                          (parašas) 

                _____ 

                                   (vardas ir pavardė) 

                                                                                                 _______________________________ 
                                                                                                                                               (rezoliucija) 

 

PIRKIMO PARAIŠKA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 
Nr. Kriterijus Reikšmė 

1. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai, 

kiekis ir apimtys 

 

2. BVPŽ kodas  

3. Orientacinė planuojamos sudaryti sutarties vertė Eur 

be PVM  

 

4. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į 

visus galimus pratęsimus 

 

5. Siūlomos sutarties tipas  žodinė 

 rašytinė (reikalinga pažymėti) 

6. Reikalavimai tiekėjams  Taip, taikomi (pridedama) 

 Ne 

7. Pasiūlymų vertinimo kriterijus  

8. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jeigu apie pirkimą 

nebus skelbiama) 

 

9. Pirkimo vykdymas per CPO 

(punktas netaikomas, jeigu vykdomas neskelbiamas 

pirkimas, kurio Maksimali planuojamos sudaryti 

sutarties vertė yra iki 10 000 Eur) 

 Pirkimas vykdomas per CPO 

 Pirkimas nebus vykdomas per CPO 

(pagrindimas) 

10. Pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis Taip    Ne 

        

11. Pirkimų iniciatoriaus siūlymas: Taip   Ne 

Ar pirkimą pavedama vykdyti Pirkimų 

organizatoriui? 

       

Ar pirkimą pavedama vykdyti Viešųjų pirkimų 

komisijai? 

       

              PRIDEDAMA: 

1. Techninė specifikacija, ______ psl. 

2. Reikalavimai tiekėjams, _____ psl. 

  ____________   
(Pirkimo iniciatoriaus pareigos)        (parašas)                    (vardas ir pavardė) 

________________________                    ____________                 _________________________ 
(Pirkimų organizatoriaus pareigos)                                (parašas)                                              (vardas, pavardė) 

_____________________________                       _______________                   _____________________________ 

(Finansininko pareigos)                                                 (parašas)                                               (vardas, pavardė)  
____________________________ 
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           TVIRTINU 

           _______________________________        
                (perkančiosios organizacijos vadovo arba jo  

                įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 

                _____ 

                                          (parašas) 

                _____ 

                                   (vardas ir pavardė) 

                                                                                                  
 

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

 

20___ m._________________ d. Nr. ______ 

 

 

Nr. Kriterijus Reikšmė 

1. Pirkimas įvykdytas pagal paraišką (nuoroda į paraišką) 

2. Pirkimo objekto pavadinimas  

3. Informacija apie pirkimą  Neskelbiama apklausa (žodžiu) 

 Neskelbiama apklausa (raštu) 

 Neskelbiama apklausa (raštu per CVP IS) 

 Skelbiama apklausa 

4. Pirkimo pradžia 

(skelbimo paskelbimo data arba 

kvietimo patekimo data) 

 

 

Apklausti tiekėjai 

Nr. Tiekėjo pavadinimas Kontaktai Pastabos 

    

    

    

 

Pasiūlymus pateikę tiekėjai 

Nr. Pasiūlymo pateikimo 

data 

Tiekėjo pavadinimas Kaina Laimėtojas 

     

     

     

 

                                                 

_______________ 

   

(Pirkimų organizatoriaus pareigos)                        (parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

 

___________________________      _______________                            __________________ 
  (Finansininko pareigos)                                            (parašas)                                               (vardas, pavardė) 

 

_________________________
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20_____ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ 

SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

nr. 

Prekės, 

paslaugos ar 

darbo 

pavadinimas 

Ketvirtis, 

kurio 

metu turi 

būti 

įsigyta 

prekė, 

suteikta 

paslauga 

ar atliktas 

darbas 

Preliminari 

prekės, 

paslaugos ar 

darbo 

numatomos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties vertė 

Eur./kiekis 

Prekės, 

paslaugos ar 

darbo trumpas 

apibūdinimas 

BVPŽ kodas Sutarties 

galiojimas 

        

        

 

Pastabos: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Sąrašą parengė   

 

______________________                    __________________ ______________________________ 
              (pareigos)                                    (parašas) (vardas, pavardė, data) 

 

Už pirkimų planavimą atsakingo asmens pastabos: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

_____________________________
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                                                                                                                                                                                      TVIRTINU   
                                                                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (pareigų pavadinimas) 

                                                                                                                                                                                      _______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                         (parašas) 

                                                                                                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                  (vardas ir pavardė)                    
 

 

20____ BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI 

 REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ  PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

BVPŽ kodas Numatoma 

pirkimų 

vertė, € su 

PVM 

Planuojama 

pirkimų 

pradžia (data 

arba ketvirtis) 

Pirkimų 

iniciatorius 

Pirkimo 

būdas 

Vykdytojas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
___________________________ 
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ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

20_____ BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRAS 

 

 
Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas/Sutarties 

pavadinimas 

Pagrindinis 

pirkimo 

objekto kodas 

pagal BVPŽ, 

papildomi 

BVPŽ kodai 

(jei yra) 

Sutarties/sąskaitos 

faktūros Nr. 

Tiekėjo pavadinimas 

 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros 

vertė, € 

Sutarties / 

sąskaitos 

faktūros 

sudarymo 

data 

Kita su 

pirkimu 

susijusi 

informacija 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

        

       

 

___________________________ 
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20____ M.  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO KEITIMO PROCEDŪROS  

PATIKROS LAPAS 

 

20___ m._____________________ d.  Nr. ______ 

Vilkyčiai  

   

 

 

I dalis 

1. Patikslinto Pirkimų plano data ir Nr.  

2. Pirkimo objektas  

3. Numatomo pirkimo vertė Eur be PVM  

4. BVPŽ kodas  
 

II dalis 

Eil. 

Nr. 

Tikrinimo objektas Įvertinimas 

Taip/Ne 

1. Metinis Pirkimų planas tikslinamas – tikslinama informacija apie 

įtrauktus į metinį Pirkimų planą pirkimus 
☐      ☐ 

2. Metinis Pirkimų planas tikslinamas – metinis Pirkimų planas papildomas 

naujais pirkimais 
☐      ☐ 

3. Numatomos pirkimų vertės perskaičiuotos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio nuostatomis ir 

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika 

☐      ☐ 

 

Priedai:  

 

 

(Už pirkimų planavimą, 

organizavimą ir organizavimo 

priežiūrą atsakingo asmens 

pareigos) 

 

      (parašas)            ( vardas, pavardė, data) 

 

 
(Finansininko pareigos) 

 

      (parašas)            (vardas, pavardė, data) 

 

 

_______________________ 
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VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES KEITIMO PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS 

 

20___ m._____________________ d.  Nr. ______ 

Vilkyčiai  

 

 

I dalis 

Pirkimo sutarties numeris ir data  

Pirkimo sutarties pavadinimas  

Pirkimo sutarties objektas  

Numatoma sutarties pabaigos data (įskaitant 

visus numatomus pratęsimus) 

 

Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo  

 

II dalis 

 
Tikrinimo objektas Vertinimas 

Taip/Ne 

1. Pirkimo sutarties sąlygų keitimo galimybė numatyta pirkimo sutartyje ☐      ☐ 

2. Pirkimo sutarties sąlygų keitimo galimybė numatyta VPĮ 89 straipsnyje (jei 

Taip – nurodomos VPĮ 89 straipsnio nuostatos (dalis, punktas, papunktis), 

kuriomis vadovaujantis atliekamas sutarties keitimas) 

☐      ☐ 

3. Pakeitus sutarties sąlygas bus pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų 

principai 

☐      ☐ 

4. Pakeitus sutarties sąlygas bus keičiamos esminės sutarties sąlygos ☐      ☐ 

 

Priedai:  

 

(Už sutarties vykdymo 

priežiūrą atsakingas asmuo) 

 

 

 

     (parašas)            (vardas, pavardė, data) 

 

 

(Už pirkimų planavimą, 

organizavimą ir organizavimo 

priežiūrą atsakingo asmens 

pareigos) 

 

 

      (parašas)            (vardas, pavardė, data) 

 

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

 

 

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

_______________________ 


