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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu (TAR 
2014, Nr.2014-04875) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 9, 18, 22, 24 
ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymu (TAR 2014, Nr. 2014-13566), 
1. P a k e i č i u  supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VI-86 „Dėl 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“: 
1.1. 8. 3. punktą išdėstau taip: 
„8.3. apklausa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai preliminari pirkimo sutarties vertė 

neviršija 3 000,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir Perkančiojo organizacija 
žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą 
laimėjusio tiekėjo;“; 

1.2. 14 punktą išdėstau taip: 
„14. Pirkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 9 000,00 

eurų be PVM, vykdo pirkimų organizatorius, pirkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti 
pirkimo sutarties vertė viršija 9 000,00 Eur be PVM, vykdo pirkimo komisija, jeigu mokyklos 
direktorius nenusprendžia kitaip.“; 

1.3. 16.1. punktą išdėstau taip: 
„16.1. preliminariai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant 9 000,00 Eur be 

PVM;“; 
1.4. 17 punktą išdėstau taip: 
„17. Taisyklių 16 punkte nenumatytais atvejais ir preliminariai numatomos sudaryti prekių ar 

paslaugų pirkimo sutarties vertei neviršijant 15 000,00 Eur be PVM, o darbų pirkimo sutarties 
vertei neviršijant 44 000,00 Eur be PVM, 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, teikiančių analogiškas paslaugas, darbus ar prekes.“; 

1.5. 19.1. punktą išdėstau taip: 
„19.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000,00 Eur be PVM;“; 
1.6. 89.16. punktą išdėstau taip: 
„89.16. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu 

pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos 
centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai 
orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos 



  
banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų 
pateikimo termino dieną;“; 

1.7. 112.9. punktą išdėstau taip: 
„112.9. vykdomi mažos vertės pirkimai, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties 

vertė mažesnė nei 15 000,00 Eur be PVM;“; 
1.8. 138.3. punktą išdėstau taip: 
„138.3. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000,00 Eur be PVM;“; 
1.9. 144 punktą išdėstau taip: 
„144. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 

000,00 Eur be PVM.“; 
1.10. 145 punktą išdėstau taip: 
„145. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus 
supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000,00 Eur be PVM 
arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą, perkančioji organizacija, norėdama 
keisti pirkimo sutarties sąlygas, atsižvelgia į Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo 
rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu 
Nr. 1S-43 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo.“; 

1.11. papildau Taisykles 1451 punktu: 
„1451. Perkančioji organizacija 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 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas 
pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo 
sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar 
perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryto galimybę susipažinti su 
nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.“; 

1.12. 147 punktą išdėstau taip: 
„147. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. 

Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų 
pirkimus, kurių pagrindinės sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000,00 Eur be PVM, gali būti 
sudaroma žodžiu.“; 

1.13. 156 punktą išdėstau taip: 
„156. Pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius suinteresuotiems kandidatams ir 

suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000,00 Eur 
be PVM, nedelsdama (bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą 
sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Taisyklių 157 punkte nurodytos 
atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo 
nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija 
taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar 
preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.“; 
2. P a v e d u  paskelbti šį įsakymą: 

2.1. Aidai Šimkuvienei, Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjai, viešųjų pirkimų organizatorei, – 
Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje; 



2.2. Editai Lopetaitienei, mokyklos interneto svetainės administratorei, - mokyklos interneto 
svetainėje www.jvdm.lt. 
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