
 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V- 213 

         

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Stakliškių gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų (toliau– pirkimai) 

organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią Prienų r. Stakliškių gimnazijos (toliau – Gimnazija)  

poreikių nustatymą, pirkimų planavimą ir iniciavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo 

sutarties sudarymą ir įgyvendinimą. 

2. Gimnazija, organizuodama ir vykdydama pirkimus, turi užtikrinti racionalų biudžeto 

ir kitų lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir nešališkumo 

reikalavimų laikymąsi. 

3. Viešieji pirkimai  Gimnazijoje vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, 

ir šiuo Aprašu. 

4. Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose, išskyrus 

atvejus, kai šiame Apraše yra apibrėžta kitaip. 

                   5. Tvarkos aprašas nustato Gimnazijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo 

planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo, atsakingus asmenis. 

6. Pirkimus organizuoja Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, jie atsako 

už paskirtų funkcijų atlikimą tinkamai, kokybiškai ir laiku. 

7. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

7.1 Galutiniai pirkimo dokumentai – Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantys bei 

nustatyta tvarka suderinti pirkimo dokumentai, kuriuos rengia Viešojo pirkimo komisija (toliau – 

Komisija) arba viešąjį pirkimą atliksiantis pirkimų organizatorius. 

7.2. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijos – Gimnazijos 

Pirkimų iniciatorių, Pirkimų organizatorių, Viešųjų pirkimų komisijos narių, ekspertų, stebėtojų, 

dalyvaujančių pirkimo procedūrose ar galinčių daryti įtaką jos rezultatams, pasirašytos nešališkumo 

deklaracijos (forma patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. 

įsakymu Nr. 1S-93 „Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“) ir konfidencialumo 

pasižadėjimai ( 1 priedas).  

7.3. Mažos vertės pirkimo pažyma (3 priedas) – forma, mažos vertės pirkimo atvejais 

pildoma pirkimą vykdžiusio pirkimų organizatoriaus ar Komisijos sekretoriaus ir pagrindžianti jo 

priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimams. 

7.4. Viešąjį pirkimą kuruojantis asmuo – Komisijos narys (Komisijos posėdžių 

sekretorius), kuris seka viešojo pirkimo eigą (viešojo pirkimo procedūras, jų eiliškumą, teisės 

aktuose nustatytus terminus, Komisijos posėdžius, pirkimo dokumentuose ar tiekėjų pateiktuose 

pasiūlymuose pastebėtus netikslumus), vykdo susirašinėjimą su tiekėjais ir teisės aktuose nustatyta 

tvarka juos informuoja apie Komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus, teikia ataskaitas Viešųjų 



 

 

pirkimų tarnybai, pagal galiojančius teisės aktus rengia bei derina viešojo pirkimo – pardavimo 

sutarties projektą, atlieka kitus veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu, neprieštaraujančius 

galiojantiems teisės aktams) ir apie tai nedelsdamas informuoja Komisijos pirmininką ir kitus 

Komisijos narius, vykdo kitus Komisijos pavedimus.  

Viešąjį pirkimą kuruojantis asmuo skiriamas pirmame Komisijos posėdyje. Viešąjį 

pirkimą kuruojančiam asmeniui nesant, Komisija nedelsdama, paskiria kitą viešąjį pirkimą 

kuruojantį asmenį. Viešąjį pirkimą kuruojantis asmuo veikia nuo jo paskyrimo iki viešojo pirkimo 

pabaigos ir iki padarys visas reikalingas ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai dėl kuruoto viešojo 

pirkimo. Viešąjį pirkimą kuruojančio asmens funkcijas taip pat atlieka Pirkimų organizatorius, 

vykdantis atitinkamą pirkimą.  

7.5. Pirkimo iniciatorius – Gimnazijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. Turi būti parirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo 

pasižadėjimą ir elektroninėmis priemonėmis pateikę privačių interesų deklaraciją. 

7.6.  Pirminiai pirkimo dokumentai – Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantys 

pirkimo dokumentai, kuriuos pirkimų iniciatorius pateikia ūž pirkinų planavimą atsakingam 

asmeniui Apraše nustatyta tvarka ir terminais. 

7.7. Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė (4 priedas) – už pirkimus 

atsakingo asmens pateikta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais 

reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, parengta pirkimų iniciatoriaus. 

7.8.  Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraiška (2 priedas) – Gimnazijos nustatytos 

formos dokumentas, kuriame pirkimo iniciatorius nurodo informaciją, pagrindžiančią jo priimtų 

sprendimų atitiktį Įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir nurodo 

pagrindines pirkimo sąlygas. 

7.9. Rinkos tyrimas – kiekybinės ir kokybinės informacijos apie realių ir galimų 

prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą, tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, atliekamus 

darbus ir kainas rinkimas, analizė ir apibendrinamųjų išvadų (įskaitant ir žodinių) rengimas, skirtas 

sprendimams dėl pirkimų priimti. 

7.10. Viešųjų pirkimų žurnalas (5 priedas) – dokumentas, skirtas registruoti 

Gimnazijoje atliktus pirkimus. 

7.11. Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – perkančiosios organizacijos arba 

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

19 straipsniu, sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. 

Visi komisijoje esantys asmenys turi būti parirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo 

pasižadėjimą ir elektroninėmis priemonėmis pateikę privačių interesų deklaraciją. 

7.12. Už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo –  Gimnazijos direktoriaus įsakymu 

paskirtas darbuotojas, kuris organizuoja pirkimus, rengia einamaisiais biudžetiniais metais 

numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planą, rengia ir skelbia šių pirkimų 

suvestinę, pildo ir tvarko viešųjų pirkimų registrus, užtikrina nešališkumo deklaracijų ir 

konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą laiku, įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų ir melagingą 

informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus, saugo perduotas pasibaigusių pirkimų bylas ir organizuoja jų 

perdavimą į archyvą, kaupia ir rengia statistinę informaciją apie atliekamus pirkimus, teikia 

ataskaitas. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje administruoja pirkimus, teikia 

informaciją ir ataskaitas. Už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo turi būti parirašęs nešališkumo 

deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą ir elektroninėmis priemonėmis pateikęs privačių interesų 

deklaraciją. 



 

 

7.13. Už sutarčių vykdymą priežiūrą ir saugojimą atsakingas asmuo – Gimnazijos 

direktoriaus sprendimu paskirtas ir sutartyje nurodytas darbuotojas, kuris prižiūri (organizuoja) 

Gimnazijos sudarytose sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) 

terminų laikymąsi, prekių, paslaugų, darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems 

reikalavimams, taip pat inicijuoja ir teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, 

nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam arba netinkamai vykdančiam sutartyje 

nustatytus įsipareigojimus, taikymo, skelbia sutartis ir jų pakeitimus; 

7.14. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Įstatyme. 

7.15. Pakeitus Apraše minimus teisės aktus, taikomos juos pakeitusių teisės aktų 

nuostatos tiek, kiek jos yra susijusios su šio Aprašo reguliavimo dalyku. 

 

II SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 

8. Kiekvienas pirkimo iniciatorius ateinantiems biudžetiniams metams numatomus 

pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Pirkimo iniciatorius (prieš tai atlikęs 

rinkos tyrimą) iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 15 d. raštu pateikia Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu paskirtam už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui (toliau – asmuo, 

atsakingas už pirkimų planavimą), informaciją apie ateinančiais biudžetiniais metais Gimnazijos 

reikmėms reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus. Kartu pateikiamas ir laisvos formos prekių, 

paslaugų ir darbų pagrindimas (pagrindžiamas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į pirkimo 

iniciatoriaus veiklos uždavinius ir tikslus) ir jų orientacinė vertė.  

9. Asmuo, atsakingas Už viešuosius pirkimus iš Gimnazijos vyr. buhalterio informaciją 

apie atitinkamiems metams galimus skirti maksimalius asignavimus pirkimams ir pirkimo 

iniciatorių informaciją: 

9.1. suderina su Gimnazijos direktoriumi pirkimams būtinų lėšų poreikį; 

9.2. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo ir  Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. IS-94 patvirtinta Numatomos viešojo pirkimo ir 

pirkimo vertės skaičiavimo metodika, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes; 

10. teikia Gimnazijos direktoriui tvirtinti pagal Tvarkos 4 priede pateiktą formą 

parengtą ir suderintą su pirkimo iniciatoriais ir Gimnazijos vyr. buhalteriui planuojamų atlikti 

einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą (toliau – pirkimų planas). 

11. Asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbia tais metais planuojamų 

atlikti visų, išskyrus mažos vertės pirkimus, viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – suvestinė).  

12. Asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus, ne rečiau kaip kiekvieną ketvirtį peržiūri 

patvirtintą pirkimų planą ir, esant reikalui, jį tikslina. Patikslinus pirkimų planą, asmuo, atsakingas 

už pirkimų planavimą, skelbia nedelsiant pakeitimus paskelbtoje suvestinėje. 

13. Pirkimą galima vykdyti, nekeičiant pirkimų plano, jeigu dėl nenumatytų, objektyvių 

aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane nenurodytą pirkimą arba kai 

konkretaus pirkimo metu keičiasi pirkimų plane nurodyta informacija apie šį pirkimą, tačiau tokiu 

atveju numatomo pirkimo vertė turi būti suderinama su asmeniu, atsakingu už pirkimų planavimą. 

Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas turi būti nepažeistas.  

14. Gimnazijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 

Gimnazijos direktoriaus patvirtintu Komisijos darbo reglamentu, parenka pirkimo būdą. Komisija, 



 

 

parinkusi pirkimui vykdyti kitokį, negu nurodyta pirkimų plane pirkimo būdą, motyvus nurodo 

Komisijos posėdžio protokole bei nedelsiant (iki pirkimo pradžios) apie tai informuoja asmenį, 

atsakingą už pirkimų planavimą.  

15. Asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus, įvertina motyvus ir viešųjų pirkimų 

vertes ir pritardamas Komisijos sprendimui, nedelsiant (iki pirkimo pradžios) paruošia įsakymą dėl 

pirkimų plano pakeitimo. Nesant asmens, atsakingo už pirkimų planavimą pritarimo ir pirkimų 

plano pakeitimo, pirkimas negali būti vykdomas Komisijos parinktu pirkimo būdu.  

 

III SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS 

 

16. Kiekvienas pirkimo iniciatorius dėl kiekvieno pirkimo parengia prekių, paslaugų ar 

darbų užsakymo paraišką. Pirkimų iniciatoriai, atlikę rinkos tyrimą, reikalingą galimiems tiekėjams 

ir numatomai pirkimo vertei nustatyti (įskaitant Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį 

katalogą), parengia Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką, pagal 2 priede pateiktą formą, 

kurioje turi būti (kai taikoma): 

16.1. tikslus pirkimo objekto pobūdžio aprašymas bei pavadinimas ir šio pirkimo 

objekto maksimali orientacinė rinkos vertė; 

16.2. pateikiami perkamų prekių, paslaugų ar darbų pageidaujami techniniai, estetiniai, 

funkciniai bei kokybės reikalavimai, planai, brėžiniai, projektai, prekių, darbų ir 

paslaugų sudėtis ir 

apimtis, ypatumai, charakteristikos ir t.t.; 

16.3. siūlomų galimų kviesti tiekėjų sąrašas jei numatoma, kad pirkimas bus vykdomas 

neskelbiamos apklausos būdu;  

16.4. sutarties projektas arba siūlomos sutarties sudarymo sąlygos (kai konkrečių prekių 

ir paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra didesnė kaip 3000 eurų be PVM), parengtos 

vadovaujantis Įstatymo nuostatomis. 

17. Jei Gimnazija nusprendžia vykdyti pirkimą kuriuo nors iš pirkimo būdų ar 

priemonių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimas vykdomas vadovaujantis atitinkamą 

pirkimo būdą ar priemonę reglamentuojančiomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.  

18. Komisija sudaroma organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus (kai prekių ir paslaugų 

numatomo pirkimo vertė yra didesnė kaip 10 000 eurų be PVM, darbų – 20 000 eurų be PVM); 

19. Pirkimų už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo, turintis teisę organizuoti ir atlikti 

supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kai konkrečių prekių ir paslaugų numatomo 

pirkimo vertė yra mažesnė kaip 10 000 eurų be PVM , o konkrečių darbų numatomo pirkimo vertė 

yra mažesnė kaip 20 000 eurų be PVM. 

20. Neskelbiama apklausa žodžiu iš vieno tiekėjo gali būti atliekama (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų 

ar darbų kainą ir kitaip,)  kai sutarties suma neviršija 3000 eurų be PVM. Išskirtiniais atvejais 

pirkimas gali būti atliekamas  apklausos būdu iš vieno tiekėjo, kai numatoma pirkimo sutarties vertė 

yra mažesnė kaip 10000 eurų be PVM ir jei nėra konkurencijos dėl techninių priežasčių.  

21. Gimnazijos direktoriaus sprendimu (pavedimu, rezoliucija ar kt.) pirkimas gali būti 

pavestas atlikti Komisijai ar pirkimų organizatoriui, neatsižvelgiant į Aprašo 18 ir 19 punkuose 

numatytas vertes ir aplinkybes. 

22. Pirkimus, atliekamus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau CVP 

IS) ir Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroninėmis priemonėmis vykdo už 



 

 

viešuosius pirkimus atsakingas asmuo, ar Gimnazijos direktoriaus įsakymu  paskirti CVP IS bei 

CPO naudotojai. 

23. Paraiška derinama su Gimnazijos vyr. buhalteriu bei asmeniu atsakingu už 

viešuosius pirkimus ir teikiama tvirtinti Gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Pirkimo 

dokumentus rengia Komisija ar už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo.  

24. Galutinius pirkimo dokumentus  rengia už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo 

pagal pirkimų iniciatoriaus parengtus ir pateiktus pirminius pirkimo dokumentus, vadovaudamasis 

Įstatymo, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), ir šio Aprašo nuostatomis. 

25. Kiekvienas atliekamas viešasis pirkimas registruojamas pirkimų žurnale (toliau – 

Žurnalas) už kurio pildymą ir saugojimą atsakingas  už viešųjų pirkimų priežiūrą atsakingas asmuo.  

26. Rengdami pirkimo dokumentus, Komisija, Komisijos nariai ar už viešuosius 

pirkimus atsakingas asmuo, kuris turi teisę gauti iš pirkimo iniciatoriaus ir kitų Gimnazijos 

darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms 

atlikti. Pirkimo iniciatorius ar kiti Gimnazijos darbuotojai privalo geranoriškai bendradarbiauti su 

Komisija, Komisijos nariais ar už viešuosius pirkimus atsakingu asmeniu ir suteikti visą 

reikalaujamą informaciją.   

 

IV SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS 

 

27. Gimnazijos viešuosius pirkimus vykdo pirkimų organizatorius arba vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu sudaryta Komisija. Komisijos pirmininku, jos nariais, už 

viešuosius pirkimus atsakingu asmeniu skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.  

28. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį ir pobūdį, gali būti sudaroma Komisija vienam ar 

keliems pirkimams arba nuolatinė Komisija Gimnazijos direktoriaus nustatytam laikotarpiui. 

29. Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. 

Komisija dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą ir yra atskaitinga 

Gimnazijos direktoriui.  

30. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymams nagrinėti ir vertinti reikia 

specialių žinių, į darbo grupę Gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti įtraukti ekspertai – dalyko 

žinovai, nesantys Komisijos nariais, kurie gali ir neatlikti pasiūlymų ekspertinio vertinimo, tačiau 

konsultuoti Komisijos narius su pirkimu susijusiais klausimais (ekspertų funkcijos apibrėžiamos 

Gimnazijos direktoriaus įsakyme).  

31. Prieš pradėdami darbą iniciatoriai, už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo, 

Komisijos nariai, ekspertai, taip pat kiti asmenys Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės 

aktuose nustatyta tvarka galintys stebėti pirkimo procedūras, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją 

ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurių forma pateikta 1 priede, kartą į metus teikti privačių interesų 

deklaracijas. 

32. Gimnazija iki pirkimo sutarties sudarymo viešojo pirkimo procedūroms atlikti gali 

įgalioti kitą perkančiąją organizaciją, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsniu. 

33. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Gimnazijos viešųjų pirkimų komisija. Pretenzijas 

nagrinėjantys asmenys gali būti viešojo pirkimo, dėl kurio gauta pretenzija, Komisijos nariai ar 

pirkimų organizatoriai.  



 

 

34. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis pretenzijos nagrinėjimo išvada, priima 

Gimnazijos direktorius. 

35. Gimnazijos direktoriui patvirtinus pretenzijos nagrinėjimo išvadą, Komisijos nariai 

parengia atsakymą pretenziją pateikusiam tiekėju 

36. Gimnazijos direktoriaus, bet kurio metu gali pavesti už viešuosius pirkimus 

atsakingam asmeniui, Komisijai, pirkimo iniciatoriui pateikti jam detalesnę informaciją ir (ar) 

paaiškinimus dėl vykdyto, vykdomo ar vykdytino pirkimo. 

 

V SKYRIUS 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ VYKDYMAS 

 

37. Pirkimo sutarčių vykdymą koordinuoja viešąjį pirkimą kuruojantis asmuo ar 

Gimnazijos vadovo paskirtas asmuo. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai 

supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM. 

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

ar už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo parengia galutinį pirkimo sutarties projektą pagal 

pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pirkimo sutarties sąlygas bei suderina jį su Komisijos 

nariais (kai pirkimą vykdo Komisija), pirkimų organizatoriumi ir buhalterija  (kai pirkimo vertė yra 

didesnė nei 3 000 eurų be PVM), pirkimo iniciatoriumi ar/ir už sutarties vykdymą paskirtu asmeniu. 

Vieną sutarties egzempliorių minėti asmenys vizuoja. 

39. Pirkimą įvykdęs už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo ar Komisijos sekretorius 

yra atsakingas už laimėjusių dalyvių pasiūlymų, pirkimo sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą CVP 

IS pagal Įstatymo nuostatas. 

40. Sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo 

sutarties sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus 

atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo 

būtina pailginti šį laikotarpį (Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, 

terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo–

pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais 

gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka). 

41. Viešojo pirkimo laimėtojas jam pateiktus du sutarties egzempliorius turi pasirašyti 

bei grąžinti Gimnazijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties išsiuntimo iš Gimnazijos 

dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms, Komisija arba už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo 

gali nustatyti ir kitą sutarties pasirašymo terminą ar dokumentus pasirašyti el. būdu DVS. Per 

nustatytą terminą nepateikus pasirašytų minėtų dokumentų, laikoma, kad pirkimo laimėtojas 

atsisakė sudaryti sutartį. 

42. Gimnazija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti 

pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, 

paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų už jas apmokėti ir pan.). 

43. Už administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakingas 

asmuo turi, paskelbti Cintrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje  laimėjusio dalyvio 

pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį. 

44. Pasirašytas sutartis registruoja už sutarčių vykdymą, priežiūrą ir saugojimą 

atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų grąžinimo. 



 

 

45. Gimnazijos direktoriaus sprendimu sutartyje paskirtas ar  atsakingas už sutarties 

vykdymą asmuo, kontroliuoja pristatymo (atlikimo, teikimo) terminus, prekių, paslaugų ir darbų 

atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams. 

46. Už sutarčių vykdymą, priežiūrą ir saugojimą atsakingas asmuo vykdo sistemingą 

sutarčių kontrolę, nuolat stebi pirkimo sutarčių galiojimo terminus, inicijuoja ar teikia siūlymus dėl 

šių sutarčių pratęsimo, sąlygų keitimo 7 priedas, ar nutraukimo. 

47. Viešąjį pirkimą atlikęs už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo ar Komisijos 

sekretorius per 3 darbo dienas po sutarties užregistravimo ar sąskaitos faktūros gavimo dienos (bet 

ne vėliau kaip iki mokėjimo pagal ją), parengia bei Gimnazijos direktoriaus tvirtinimui pateikia 

Mažos vertės pirkimo pažymą bei su įvykdytu viešuoju pirkimu susijusią informaciją registruoja 

Viešųjų pirkimų žurnale. 

 

VI SKYRIUS 

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 

48. Už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo visus dokumentus: pirkimo planus, 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimų paraiškas, Mažos vertės pirkimo pažymas, Komisijos posėdžių 

protokolus, viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymus ir visus 

atitinkamai vizuotus, pasirašytus, patvirtintus dokumentus registruoja ir archivuoja pagal 

Gimnazijos dokumentacijos planą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Privalo 

Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per kalendorinius 

metus atliktų pirkimų ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus 

ataskaitiniams kalendoriniams metams. 

        49. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus patvirtintomis tipinėmis formomis bei reikalavimais ir skelbiamos CVP IS 

priemonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V- 213 

 

                            1 priedas 

 

Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

__________________________________________________________________________

_ 

(padalinio pavadinimas, pasižadėjimą pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė) 

 

 KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS  

 

20___ m._____________________ d. 

Stakliškės 

Būdamas ______________________________________,  

               (pareigų, atliekant pirkimo procedūras, pavadinimas) 

1. Pasižadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su 

pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant pavestas pareigas (užduotis); 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės 

su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Viešųjų 

pirkimų įstatymo (VPĮ) reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose 

pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) Prienų r. Stakliškių gimnazijos interesus; 

1.4. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią VPĮ  ir kitų su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba 

nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas Viešųjų pirkimų komisijos ar Prienų r. 

Stakliškių  gimnazijos 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 VPĮ  ir kitų su jo 

įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms 

arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarautų VPĮ  reikalavimams, visuomenės 

interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) Prienų r. 

Stakliškių  gimnazijos interesus arba trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją; 

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Prienų r. Stakliškių  

gimnazijos ir tiekėjams padarytus nuostolius. 

___________________ 

                                                                                                                                   (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 



 

 

Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

 

 __________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

  m.   d. Nr.  

Stakliškės 

(vietovės pavadinimas) 

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 man artimas asmuo arba juridinis asmuo, 

kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba man artimas asmuo: 

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. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai; 

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 perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams, 

perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams, perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, 

perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriams nuo 2020 m. sausio 1 d 

 

____________________                           ____________________                    _______________ 
(Viešajame pirkime ar pirkime                                     (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė) 

atliekamų pareigų pavadinimas)        

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-213 

 

                           2 priedas 

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 

 

PARAIŠKA 

Nr. ______ 

Stakliškės 

 

1. Pirkimo objekto pavadinimas:  

2. Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti prekių paslaugų ar darbų savybės, kokybės 

reikalavimai, techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai ir teiktos pastabos (informacija apie 

šių projektų paviešinimą):  

3. Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais 

pratęsimais:  

 

4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė Eur:  

5. Numatomos pirkimo objekto eksploatavimo išlaidos Eur:  

 

6. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus  

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

 

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

(nurodyti terminus dienomis/mėnesiais/metais arba datą) 

 

8. Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos (gali būti pateikiamas pirkimo sutarties projektas) 

 

9. Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:  

10. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas:  

11. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti mažiausios kainos/ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijumi (reikiamą pabraukti):  

12. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo pasirinkimo atveju siūlomi 

 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: 

- 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus 

parametrai: - 

 

13. Planuojama pirkimo pradžia:  

(nurodyti datą arba mėnesį) 



 

 

 

14. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas, jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus 

paskelbta:  

 

15. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir įmones):  

16. Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar: pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą, jeigu ne – nuo 

perkančiosios organizacijos nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba; 

keliami techniniai, estetiniai, funkciniai, kokybės ir kt. reikalavimai; taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai; taikytini energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai; atsisakoma pirkti iš CPO 

(pateikiamas pagrindimas); teikiamas siūlymas vykdyti elektroninį pirkimą CVP IS priemonėmis). 

 

17. Pridedama:  

-  

 

 

 
(pirkimo iniciatoriaus 

pareigos) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

 

(perkančiosios organizacijos 

finansininko pareigos) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-213 

 

3 priedas 

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 

 

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

Stakliškės 

 

Nr. Kriterijus Reikšmė 

1. Pirkimas įvykdytas pagal paraišką 
 

2. Pirkimo objekto pavadinimas  

3 Bvpž kodas  

4. Informacija apie pirkimą  Neskelbiama apklausa (žodžiu) 

 Neskelbiama apklausa (raštu) 

 Neskelbiama apklausa (raštu per CVP IS) 

 Skelbiama apklausa 

5. BVPŽ kodas  

6. 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 

     

     

     

 

     

(pirkimo organizatoriaus pareigos)    (Vardas ir pavardė) 
 

SUDERINTA 

(už einamąją finansų kontrolę 

atsakingo asmens pareigos) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

(data) 

  

 

 

 



 

 

 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-213  

 

                                4 priedas 
 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS  20__   METAMS 

  

Nr. 
Pirkimo objekto 

pavadinimas 
BVPŽ  

Numatomas 

kiekis 

(apimtis) 

Numatomo 

pirkimo 

pradžia 

Sutarties 

trukmė 

Pirkimo 

būdas 
Pastabos 

        

 

___________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-213 

 

                               5 priedas 

       

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

 

2020 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo 

objekto 

pavadinimas 

BVPŽ 

kodas* 

Pirkimo 

būdas** 

Nuoroda į 

pirkimą*** 

Pirkimo 

sutarties 

numeris 

ir data 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Sutarties 

kaina su 

PVM, 

Eur 

 

         

   
* Nurodomi tik pirmi trys BVPŽ kodo skaitmenys 

** MVP SK – skelbiama apklausa, MVP R – neskelbiama apklausa (raštu), MVP Ž – neskelbiama apklausa (žodžiu), 

AK – Atviras konkursas, RK – ribotas konkursas, SKD – skelbiamos derybos, KD – konkurencinis dialogas, NED – 

neskelbiamos derybos, IP – inovacijų partnerystė, PK – projekto konkursas. 

*** Mažos vertės viešojo pirkimo pažymos numeris (jeigu buvo vykdyta apklausa) arba viešojo pirkimo komisijos 

protokolo numeris ir data (kuriame buvo nustatytas laimėtojas) 

      

     
(pareigų pavadinimas)               (parašas)        (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-213 

 

6 priedas 

 
PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 

20____ M.  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO KEITIMO PROCEDŪROS  

PATIKROS LAPAS 

 

20___ m._____________________ d.  Nr. ______ 

Stakliškės 

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. Viešųjų pirkimų suvestinė tikslinama – tikslinama informacija apie įtrauktus į 

suvestinę pirkimus 
☐      

☐ 

4. Viešųjų pirkimų suvestinė tikslinama – suvestinė papildoma naujais pirkimais ☐      

☐ 

5. Numatomos pirkimų vertės perskaičiuotos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio nuostatomis ir Numatomos 

viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika 

☐      

☐ 

 

Priedai: (nurodomi pridedami dokumentai ir lapų skaičius) 

 

 
(Už pirkimų planavimą, 

organizavimą ir organizavimo 

priežiūrą atsakingo asmens 

pareigos) 

 

 (parašas, data)  (vardas, pavardė) 

 

(Finansininko pareigos) 

 

 (parašas, data)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PATVIRTINTA  

Prienų r. Stakliškių gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-213  

 

7 priedas 

 
PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES KEITIMO PROCEDŪROS  

PATIKROS LAPAS 

 

20___ m._____________________ d.  Nr. ______ 

Stakliškės  

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: (nurodomi pridedami dokumentai ir lapų skaičius) 

 
(Už sutarties vykdymo 

priežiūrą atsakingas asmuo) 

 

 

 

(parašas, data)  (vardas, pavardė) 

 

 

(Už pirkimų planavimą, 

organizavimą ir organizavimo 

priežiūrą atsakingo asmens 

pareigos) 

 

 

 (parašas, data)  (vardas, pavardė) 

 

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

 

 

     

 


