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Povilavičienė 

 

PATVIRTINTA  

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko  

2014 m liepos 25 d. įsakymu Nr. 22.3-132 

Pakeista Valstybinės atominės energetikos  

saugos inspekcijos viršininko 2014 m. 

lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 22.3-206, 

Valstybinės atominės energetikos  

saugos inspekcijos viršininko 2015 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. 22.3-123, 

Valstybinės atominės energetikos  

saugos inspekcijos viršininko 2016 m. sausio 

12 d. įsakymu Nr. 22.3-4 

Valstybinės atominės energetikos  

saugos inspekcijos viršininko 2016 m. 

rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 22.3-149 

 

 

PIRKIMŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

1. Pirkimų valdymo procedūros aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) vykdomų viešųjų pirkimų valdymo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TAIKYMO SRITIS 

 

2. Aprašas taikomas visiems VATESI valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojas) inicijuojantiems, 

organizuojantiems, vykdantiems ar dalyvaujantiems vykdant viešuosius pirkimus. 

 

III SKYRIUS 

SUTRUMPINIMAI IR JŲ PAAIŠKINIMAI 

 

3. Apraše vartojami sutrumpinimai ir jų paaiškinimai: 

3.1. AD TPS – Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius; 

3.2. AD TVVPS – Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius;  

3.3. BVPŽ – Bendras viešųjų pirkimų žodynas; 

3.4. CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; 

3.5. MVVPAGSST – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos mažos vertės 

viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės, patvirtintos VATESI viršininko 

2013 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 22.3-57 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“; 

3.6. SVPT – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės, patvirtintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 
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m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 22.3-48 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“; 

3.7. VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; 

3.8. VPAGSSĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo 

srityje, įstatymas; 

3.9. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

3.10. VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba. 

4. Apraše vartojamos sąvokos nustatytos VPĮ, VPAGSSĮ ir juos įgyvendinančiuose teisės 

aktuose bei SVPT, MVVPAGSST. 

 

IV SKYRIUS 

KITOS BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

5. Visi VATESI pirkimai vykdomi vadovaujantis VPĮ, VPAGSSĮ, šiuo Aprašu ir kitais 1 

lentelėje nurodytais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, išskyrus VPĮ ir 

VPAGSSĮ nurodytus atvejus, kai šie įstatymai yra netaikomi. VATESI supaprastinti viešieji 

pirkimai vykdomi vadovaujantis SVPT arba MVVPAGSST. 

6. Pirkimai, kuriems netaikomi VPĮ ir VPAGSSĮ, vykdomi gavus VATESI viršininko 

raštišką leidimą. Šiuos pirkimus vykdo AD TVVPS. 

 

1 lentelė. Procesui taikomi privalomieji ir kiti reikalavimai 

 

Privalomieji 

reikalavimai 

1. 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies 

keičiantis ir pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2008 L 74, p. 1); 

2. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/81/EB dėl 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios 

organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derimo ir iš 

dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OL 2009 L 216, p. 76); 

3. 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1336/2013, kuriuo iš 

dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 

2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties 

tvarkai (OL 2013 L 335, p. 17); 

4. Komisijos komunikatas Nr. 2013/C 366/01 „Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nustatytų ribų atitinkamos 

vertės“ (OL 2013 C 366, p. 1); 
5. VPĮ; 

6. VPAGSSĮ;  

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1333 

„Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu“; 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 196 

„Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis“; 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 

„Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimų sąrašo patvirtinimo“; 

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1286 

„Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 
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duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo 

taisyklių patvirtinimo“; 

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 50 

„Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“; 

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas 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“;  

13. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 

1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų 

metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“; 

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 

D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, 

kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar 

darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

15. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas 

Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, 

taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos 

privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 

1R-43 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, formų 

patvirtinimo“; 

17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 

16 d. įsakymas Nr. A1-315 „Dėl Socialinių įmonių ir įmonių, kuriose dirba 

daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, neremtinos veiklos rūšių sąrašo 

patvirtinimo“; 

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 

97 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“; 

19. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 4-72 

„Dėl perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“; 

20. VPT direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1S-250 „Dėl Viešųjų 

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

21. VPT direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1S-104 „Dėl Neįprastai 

mažos kainos, vykdant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, 

pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“; 

22. VPT direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1S-92 „Dėl Mažos 

vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vykdymo rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

23. VPT direktoriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 1S-268 „Dėl 

Tarptautinės vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, 

pranešimų rengimo ir teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

24. VPT direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1S-197 „Dėl Elektros 

energijos tiekimo viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“; 

25. VPT direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1S-174 „Dėl 

Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

rekomendacijų patvirtinimo“; 
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26. VPT direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 1S-184 „Dėl Skelbimų 

teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų 

viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir Supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų 

(pranešimų) tipinių formų patvirtinimo“; 

27. VPT direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1S-139 „Dėl 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose 

pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“;  

28. VPT direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1S-173 „Dėl Kultūros 

ir meno prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

29. VPT direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-140 „Dėl 

Konkurencinio dialogo taikymo rekomendacijų patvirtinimo“; 

30. VPT direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Socialinės 

apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

31. VPT direktoriaus 2010 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 1S-54 „Dėl atvejų, 

kada vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija gali 

prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų 

minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, nustatymo“; 

32. VPT direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1S-46 „Dėl Elektroninio 

aukciono taikymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

33. VPT direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1S-132 „Dėl Viešojo 

fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo 

rekomendacijų patvirtinimo“;  

34. VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1S-122 „Dėl 

Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos 

pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“; 

35. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 

d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų 

neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“; 

36. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymas Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir 

nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“; 

37. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 

25 d. įsakymas Nr. 1S-83 „Dėl Perkančiųjų organizacijų registracijos Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

38. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 

d. įsakymas Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius 

pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

39. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 5 

d. įsakymas Nr. 1S-43 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

40. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. 

įsakymas Nr. 1S-86 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros 

protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo patvirtinimo“; 

41. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. 

įsakymas Nr. 1S-83 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

42. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 
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29 d. įsakymas Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo 

sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo 

pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“; 

43. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. lapkričio 

29 d. įsakymas Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos 

organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“; 

44. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. 

įsakymas Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

45. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. birželio 29 

d. įsakymas Nr. 1S-37 „Dėl Tarptautinių viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų 

pildymo rekomendacijų patvirtinimo“; 

46. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 

d. įsakymas Nr. 1S-4 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos ir 

viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“; 

47. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 

d. įsakymas Nr. 1S-46 „Dėl Kompiuterių techninių specifikacijų rengimo 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

48. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 

31 d. įsakymas Nr. 1S-82 „Dėl Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų 

(aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“; 

49. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 

d. įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos institucijų, kompetentingų 

išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje 

nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“; 

50. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. sausio 30 

d. įsakymas Nr. 1S-2 „Dėl Reikalavimų skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai ir 

viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“;  

51. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. 

įsakymas Nr. 1S-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

52. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 

d. įsakymas Nr. 1S-27 „Dėl Pirkimo objektų kodų sąrašo patvirtinimo“; 

53. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 

d. įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo 

metodikos patvirtinimo“; 

54. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 

d. įsakymas Nr. 1S-24 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos 

ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“; 

55. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 

d. įsakymas Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros 

nustatymo metodikos patvirtinimo“; 

56. VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2001 m. balandžio 3 

d. įsakymas Nr. 37 „Dėl pirkimo objekto kodų rodyklės patvirtinimo“; 

57. Valstybės įmonės Seimo leidyklos „Valstybės žinios“ direktoriaus 2011 m. 

gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VĮ-11-22 „Dėl Valstybės įmonei Seimo leidyklai 

„Valstybės žinios“ teikiamų skelbimų apie pradedamą pirkimą, apie nustatytą 

laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį bei apie sudarytą sutartį ir apie pradedamą  

pirkimą, nustatytą laimėtoją bei sudarytą sutartį (kai viešasis pirkimas atliktas 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo56 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 92 

straipsnio 3 dalies 3 punktu) formų tvirtinimo“. 
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Kiti 

reikalavimai 

1. SVPT; 

2. MVVPAGSST; 

3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Viešojo pirkimo 

komisijos darbo reglamentas, patvirtintas VATESI viršininko 2010 m. lapkričio 17 

d. įsakymu Nr. 22.3-87 „Dėl VATESI viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 

tvirtinimo“; 

4. VATESI viršininko 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 22.3-81 „Dėl 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viešojo pirkimo komisijos 

sudarymo“. 

 

2 lentelė. Procesui taikomi standartų reikalavimai 

 

Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos 

sistemos. Reikalavimai“ reikalavimai 

7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 

 

TATENA standarto GS-R-3 „Objektų ir veiklos vadybos 

sistemos“ (angl. „The Management System for Facilities and 

Activities“) reikalavimai 

5.23–5.25 

TATENA standarto GS-G-3.1 „Objektų ir veiklos vadybos 

sistemų taikymas“ (angl. „Application of the Management System 

for Facilities and Activities“) reikalavimai  

5.6, 5.26, 5.50, 5.51 

 

7. Pirkimų valdymo proceso tikslai: 

7.1. vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, laiku ir 

priimtina kaina įsigyti VATESI reikalingas prekes, paslaugas ar darbus, racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas; 

7.2. atliekant viešuosius pirkimus, esant galimybei, taikyti aplinkos apsaugos kriterijus. 

Punktas pakeistas: 

2015-06-26 įsakymu Nr. 22.3-123; 

8. Rizikos, kad Aprašo 7 punkte nurodytas tikslas nebus įgyvendintas, veiksniai ir šios 

rizikos valdymo gairės nurodomos 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. Proceso rizikos veiksniai ir jų valdymo gairės 

 

Rizikos veiksniai Rizikos valdymo gairės 

1. Nepakankama darbuotojų 

kompetencija. 

Mokymų organizavimas. 

2. Išteklių (žmogiškųjų ir finansinių) 

trūkumas. 

Viešųjų pirkimų plano vykdymo kontrolė ir plano 

keitimas. 

Tinkamas strateginis finansų valdymas. 

3. Nekokybiškų prekių, paslaugų ar 

darbų įsigyjimas. 

Bendradarbiavimas su tiekėjais ir grąžinimo ar 

nemokėjimo sąlygų apibrėžimas sutartyse. 

4. Pirkimų procedūrų vėlavimas. Padalinių informavimas apie poreikį inicijuoti pirkimą 

kiek įmanoma anksčiau. 

5. Tiekėjų sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymas. 

Pirkimo sutartyse aiškiai nustatyta tiekėjų atsakomybė ir 

sankcijos dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. 

 

V SKYRIUS 

PROCESO SĄRYŠIŲ SCHEMA 

 

9. Pirkimų valdymo proceso gaviniai (1 schemoje – 1, 4) ir procesai, iš kurių jie gauti (1 
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schemoje – 2, 3), bei rezultatai (1 schemoje – 5) ir procesai, į kuriuos jie patenka (1 schemoje – 6), 

nurodomi 1 schemoje.  

 

1 schema. Pirkimų valdymo proceso sąryšių su kitais procesais schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

APRAŠYMAS 

 

10. VATESI pirkimai vykdomi šiais etapais: 

10.1. pirkimų planavimas; 

10.2. pirkimo dokumentų rengimas; 

10.3. pirkimo skelbimas (jei pirkimą privaloma skelbti); 

10.4. tiekėjų kvalifikacijos vertinimas; 

10.5. pirkimo sutarties sudarymas. 

5) Įvykdytas pirkimas 

 

 

 

 

 

6) Dokumentų ir įrašų 

valdymo procesas 

 

Pirkimų 

valdymas 

2) Infrastruktūros ir darbo 

aplinkos valdymo, Finansų 

valdymo 

3) Dokumentų ir įrašų valdymo 

procesas 

4) Tiekėjų pretenzijos ir užklausos 

1) Pirkimų inicijavimas 
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4 lentelė. VATESI pirkimų valdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

1.  Pirkimų planavimas 1.1. Siekiant tinkamai planuoti VATESI reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimą, vadovaujantis VPĮ ir 

VPAGSSĮ sudaromas planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 

planas (toliau – Pirkimų planas).  

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

Patvirtintas Pirkimų 

planas. 

Už Pirkimų plano parengimą – 

AD TVVPS vedėjas. 

Už sprendimo priėmimą – 

VATESI viršininkas. 

1.2. Pirkimų planas sudaromas šiais etapais: 

1.2.1.  viršininko pavaduotojai (dėl jiems atskaitingų 

padalinių) ir tiesiogiai viršininkui atskaitingų padalinių 

vadovai (dėl jų padalinių) iki kiekvienų kalendorinių metų 

gegužės 1 d. AD TVVPS vedėjo nurodyta forma pateikia 

AD TVVPS vedėjui informaciją apie poreikį įsigyti prekių, 

paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais 

(preliminarų kiekį ir orientacinę kainą);  

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

1.2.2.  Finansų ir apskaitos skyrius be šios lentelės 1.2.1 

papunktyje nurodytos informacijos taip pat teikia ir 

informaciją apie ateinančiais kalendoriniais metams 

numatomus skirti maksimalius asignavimus Finansų 

valdymo procedūros aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 

2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 22.3-158 „Dėl Finansų 

valdymo procedūros aprašo patvirtinimo“ 4 lentelėje 

nustatyta tvarka ir terminais; 

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

1.2.3.  AD TVVPS vedėjas, gavęs šios lentelės 1.2.1 

papunktyje nurodytą informaciją, nurodo prekių, paslaugų 

ar darbų kodus pagal BVPŽ, preliminarų kiekį ir orientacinę 

vertę, suderina su padalinių vadovais būtinų lėšų VATESI 
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Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

pirkimams poreikį; 

1.2.4. Pirkimų plano projektas ateinantiems 

kalendoriniams metams iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. 

suderinamas su padaliniais; 

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

1.2.5. Pirkimų planas, vizuotas viršininko pavaduotojų, 

tiesiogiai viršininkui atskaitingų padalinių vadovų (jei jie 

buvo pateikę informaciją dėl pirkimų poreikio) ir AD 

TVVPS skyriaus vedėjo, teikiamas VATESI viršininkui 

tvirtinti šios lentelės 1.5 papunktyje numatytais terminais, 

prieš tai kalendorinių metų pabaigoje jį peržiūrėjus ir jei yra 

poreikis, patikslinus.  

1.3. Rengiant pasiūlymus pirkimų planui ir rengiant 

pirkimų planą būtina atsižvelgti į Perkančiųjų organizacijų 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

rekomendacijų, patvirtintų VPT direktoriaus 2011 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų 

organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“, 35 punkte 

nurodytus aspektus.  

1.4. Informacija apie poreikį vykdyti Aprašo 6 punkte 

nurodytus pirkimus į Pirkimų planą neįtraukiama. Ši 

informacija, užpildžius Aprašo 1 priede nurodytą formą, 

vizuota viršininko pavaduotojų, tiesiogiai viršininkui 

atskaitingų padalinių vadovų (jei jie buvo pateikę 

informaciją dėl pirkimų poreikio) ir AD TVVPS skyriaus 

vedėjo, pateikiama VATESI viršininkui tvirtinti.  

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 
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Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

1.5. AD TVVPS vedėjas iki kiekvienų einamųjų metų 

gruodžio 31 d. pateikia VATESI viršininkui tvirtinimui 

Pirkimų planą ir iki ateinančiųjų metų kovo 15 d. CVP IS ir 

VATESI interneto svetainėje skelbia tais metais 

planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę (Aprašo 2 

priedas), kurioje nurodo VATESI pavadinimą, adresą, 

kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą 

pagal BVPŽ, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), 

numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos 

sudaryti pirkimo sutarties trukmę.  

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

  1.6. Prireikus Pirkimų planas gali būti tikslinamas. 

Pasiūlymai dėl Pirkimų plano tikslinimo teikiami šios 

lentelės 1.2.1 papunktyje nustatyta tvarka. Suvestinės 

pakeitimus VATESI skelbia nedelsiant CVP IS ir VATESI 

interneto svetainėje.  

Papunkčio pakeitimas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

  

2.  Viešojo pirkimo 

dokumentų rengimas 

2.1. Pirkimo iniciatorius, atlikęs preliminarų rinkos 

tyrimą (preliminarus rinkos tyrimas gali būti neatliekamas 

perkant ne daugiau kaip už 100 Eur, kai nekyla pagrįstų 

abejonių dėl kainos), informaciją apie kurį įrašo į Aprašo 3 

priede nurodytą formą, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas 

(išskyrus atvejus, kai pirkimą reikia atlikti skubiai) prieš 

numatomą pirkimo pradžią parengia ir VATESI viršininkui 

pateikia paraišką-užduotį, joje pagal Aprašo 3 priede 

nurodytą formą nurodydamas pagrindines pirkimo sąlygas 

ir kitą reikalingą informaciją. Paraiška-užduotis turi būti 

pasirašyta paraiškos-užduoties iniciatoriaus, AD TVVPS 

vedėjo ir Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo ir vizuota 

paraiškos-užduoties iniciatoriaus tiesioginių vadovų ir 

Administravimo departamento direktoriaus. Vizuodamas 

Paraiška-užduotis. Pirkimo iniciatorius. 
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Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

AD TVVPS vedėjas įrašo ir BVPŽ kodą. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

  2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

 

2.2. Kai perkamos VATESI darbuotojų mokymo 

(kvalifikacijos kėlimo) paslaugos, paraiška-užduotis turi 

būti vizuojama AD TPS skyriaus darbuotojo, atsakingo už 

mokymų organizavimą, išskyrus, kai šis darbuotojas yra 

pirkimo iniciatorius. Kai perkamos VATESI darbuotojų 

mokymo (kvalifikacijos kėlimo) paslaugos, pirkimo 

iniciatorius yra: 

2.2.1.  kai perkamos VATESI darbuotojų mokymo 

paslaugos, skirtos daugiau nei vieno padalinio 

darbuotojams, – AD TPS darbuotojas, atsakingas už 

mokymų organizavimą arba VATESI darbuotojas, 

atsakingas už tam tikrą sritį, kurios mokymai yra 

organizuojami; 

2.2.2.  kai perkamos VATESI darbuotojų mokymo 

(kvalifikacijos kėlimo) paslaugos, skirtos vienam VATESI 

darbuotojui, – šis darbuotojas. 

  

2.3.  VATESI viršininkas savo rezoliucija paveda pirkimą 

atlikti Viešojo pirkimo komisijai (toliau – Komisija) arba 

Pirkimo organizatoriui (vadovaujantis SVPT, jei atliekamas 

supaprastintas viešasis pirkimas) arba Komisijai 

(vadovaudamasis, MVVPAGSST, jei atliekamas pirkimas 

gynybos ar saugumo srityje), arba, jei pirkimui netaikomi 

VPĮ arba VPAGSSĮ, – AD TVVPS. 

VATESI viršininko 

rezoliucija, kuria 

paskiriamas už 

pirkimo vykdomą 

atsakingas subjektas. 

VATESI viršininkas. 

3.  Pirkimo skelbimas 

(jei pirkimas yra 

skelbiamas) 

3.1. Pirkimai, kuriems taikomi VPĮ ir VPAGSSĮ, skelbiami 

vadovaujantis atitinkamai VPĮ arba VPAGSSĮ ir juos 

įgyvenančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Paskelbta apie 

pirkimą. 

Komisija arba pirkimų 

organizatorius (atsižvelgiant į tai, 

kas vykdys pirkimą) 

 3.2. Apie pirkimus, nurodytus Aprašo 6 punkte, 

neskelbiama. 
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Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

3.3. AD TVVPS vedėjas apie pradedamą bet kurį 

pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei 

sudarytą pirkimo sutartį nedelsdamas, tačiau, jei pirkimas 

skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir (ar) 

CVP IS, ne anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas Europos 

Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas CVP 

IS, informuoja VATESI tinklalapyje bei leidinio „Valstybės 

žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės 

pirkimų atveju – tik VATESI tinklalapyje) nurodydamas: 

3.3.1.  skelbiant apie pradedamą pirkimą – pirkimo 

objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis (tuos 

pirkimus, kurie buvo įrašyti į skelbtą pirkimų planą čia 

galima ir neskelbti); 

3.3.2. skelbiant apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą 

sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą 

pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo 

pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties 

įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus; 

3.3.3. skelbiant apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo 

objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio 

pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties 

įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus; 

3.3.4.  kitą VPT nustatytą informaciją. 

3.4. Visus skelbimus, skirtus skelbti Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje ir CVP IS, AD TVVPS vedėjas 

pateikia VPT.“ 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 
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Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

4.  Tiekėjų kvalifikacijos 

vertinimas (kai 

nustatyti reikalavimai 

tiekėjų kvalifikacijai) 

4.1. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti 

pirkimo sutartį, vykdant pirkimą tikrinamas tiekėjų 

pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimas 

pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams SVPT ar MVVPAGSST nurodyta tvarka.  

Tiekėjų kvalifikacija 

įvertinta 

Komisija arba pirkimų 

organizatorius (atsižvelgiant į tai, 

kas vykdys pirkimą). 

4.2. Jei vykdomas tarptautinės vertės pirkimas, 

kvalifikaciniai reikalavimai tikrinami VPĮ arba VPAGSSĮ 

nurodyta tvarka. 

4.3. Jei vykdomas Aprašo 6 punkte nurodytas pirkimas, 

tiekėjų kvalifikacija nėra vertinama. 

5.  Tiekėjų pretenzijų 

nagrinėjimas 

Punktas pakeistas: 

2015-06-26 įsakymu 

Nr. 22.3-123; 

 

5.1. Gautą tiekėjo pretenziją AD TVVPS vedėjas ar kitas ją 

gavęs asmuo elektroniniu paštu persiunčia kiekvienam 

Komisijos nariui ir Administravimo departamento 

direktoriui nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.  

Raštas tiekėjui Komisija arba Pirkimo 

organizatorius 

5.2. Komisija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti 

motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

pretenzijos gavimo dienos. 

5.3. Apie priimtą sprendimą Komisija ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną raštu praneša pretenziją pateikusiam tiekėjui, 

suinteresuotiesiems kandidatams ir suinteresuotiesiems 

dalyviams, taip pat juos informuoja apie pirkimo 

procedūros terminų, apie kuriuos buvo pranešta anksčiau, 

pasikeitimą, jei jie keičiami. 

6.  Pirkimo sutarties 

sudarymas, keitimas 

ir vykdymo kontrolė 

6.1. Sutarties su laimėjusiu tiekėju projektą (toliau – 

Sutartis) parengia AD TVVPS vedėjas atsižvelgdamas į 

pirkimo dokumentus. 

Pasirašyta pirkimo 

sutartis. 

AD TVVPS vedėjas. 

  

6.2. AD TVVPS vedėjas Sutartį derina su: 

6.2.1. Administravimo departamento direktoriumi; 

6.2.2. AD TPS;  

6.2.3. Finansų ir apskaitos skyriumi, pirkimo iniciatoriumi; 

6.2.4. Komisijos pirmininku (jei pirkimą vykdė Komisija), 

išskyrus atvejus, kai Komisijos pirmininkas pasirašo sutartį. 

Papunktis pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

AD TVVPS vedėjas. 

 



13 

Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

 

6.3. Parengtą sutartį (sutarties paskutinį lapą) vizuoja 

AD TVVPS vedėjas, šios lentelės 5.2.1–5.2.3 papunkčiuose 

nurodyti asmenys, jei pirkimą vykdė Komisija – Komisijos 

pirmininkas (išskyrus tuos atvejus, kai viešojo pirkimo 

komisijos pirmininkas pasirašo sutartį) ir pirkimo 

iniciatoriaus tiesioginis vadovas. 

Papunktis pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

AD TVVPS vedėjas, 

Administravimo departamento 

direktorius, AD TPS, Finansų ir 

apskaitos skyriaus vedėjas, 

pirkimo iniciatorius bei jo 

tiesioginis vadovas. 

6.4. VATESI viršininko pasirašyta sutartis 

registruojama ir saugoma AD TVVPS. 

Papunktis pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

AD TVVPS. 

VATESI darbuotojas, Sutartyje nurodytas kaip kontaktinis 

asmuo, arba pirkimo iniciatorius ir kuris koordinuoja 

(organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose 

viešojo prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo-pardavimo 

sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo 

(teikimo, atlikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir 

(ar) darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems 

kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar 

teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, 

nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar 

netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus 

įsipareigojimus, taikymo. Visais atvejais, kai vykdant 

sudarytą pirkimo sutartį atsiranda poreikis keisti tam tikras 

sutartyje nustatytas sąlygas, pirkimo sutarties pakeitimą 

inicijuoja pirkimų iniciatorius. Pirkimo iniciatorius parengia 

raštą VPT dėl sutarties keitimo, tais atvejais, kai reikalingas 

VPT sutikimas. 

Papunktis pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

VATESI darbuotojas, Sutartyje 

nurodytas kaip kontaktinis 

asmuo, pirkimo iniciatorius. 
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Eil. 

Nr. 

Proceso etapas Aprašymas Rezultatas Atsakingas 

6.5. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas kontroliuoja 

prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo-pardavimo sutartyse 

numatytų finansinių įsipareigojimų vykdymą.  

Finansų ir apskaitos skyriaus 

vedėjas. 

6.6. AD TVVPS vedėjas vykdo sutarčių vykdymo 

kontrolę: nuolat stebi pirkimo sutarčių galiojimo terminus ir 

ne vėliau nei prieš 3 mėnesius iki pirkimo sutarties pabaigos 

informuoja pirkimų iniciatorius, atsakingus už pirkimo 

sutarties vykdymo priežiūrą, apie pirkimo sutarties pabaigos 

datą. 

AD TVVPS vedėjas. 

 

 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.  Prekių, atliktų paslaugų ar darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo VATESI viršininkas, po to, kai priėmimo-perdavimo aktą vizuoja 

pirkimo iniciatorius ir jo tiesioginis vadovas. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

12.  Nupirktų prekių, atliktų paslaugų ar darbų tiekėjo išrašytose sąskaitose-faktūrose pasirašo jas gavęs asmuo, o AD TVVPS vedėjas, 

sutikrinęs visus pirkimo dokumentus, ant sąskaitos-faktūros nurodo viešojo pirkimo paraiškos-užduoties numerį, pirkimo sutarties (jei sudaryta 

pirkimo sutartis) numerį ir pasirašo. Sąskaitą-faktūrą vizuoja Pirkimo iniciatorius, ir (arba) asmuo, kuriam prekė, paslauga ar darbai buvo skirti, arba, 

kuris atsakingas už jų priežiūrą ir Administravimo departamento direktorius. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

 

13.  VATESI darbuotojas priimdamas prekes, darbus ar paslaugas, privalo patikrinti ar prekės, darbai ar paslaugos atitinka sutartyje 

numatytas.  

14.  Tais atvejais, kai priimamos prekės neatitinka sutartyje numatytų prekių, prekes priimantis darbuotojas privalo jas grąžinti tiekėjui ir 

raštu reikalauti tinkamo prievolių įvykdymo ir pateikti atsiliepimą AD TVVPS dėl tiekėjo nekokybiškai pristatytų prekių. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 
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15.  Tais atvejais, kai paslaugos neatitinka sutartyje numatytų paslaugų, paslaugas priimantis darbuotojas privalo informuoti tiekėją apie tai 

raštu, nurodant kokios konkrečiai paslaugos neatitinka sutartyje numatytų reikalavimų ir reikalauti tinkamo prievolių įvykdymo ir pateikti atsiliepimą 

AD TVVPS dėl tiekėjo nekokybiškai teiktų paslaugų. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

16.  Tais atvejais, kai darbai neatitinka sutartyje numatytų darbų arba jie atlikti nekokybiškai, darbus priimantis darbuotojas privalo apie tai 

raštu informuoti tiekėją, nurodydamas trūkumus ir reikalauti tinkamo prievolių įvykdymo ir pateikti atsiliepimą AD TVVPS dėl tiekėjo nekokybiškai 

atliktų darbų. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

17.  Aprašo 14–16 punktuose nurodytus raštus Aprašo 14–16 punktuose nurodytas darbuotojas privalo suderinti su AD TVVPS ir 

Administravimo departamento direktoriumi. Atsiliepimą dėl tiekėjo nekokybiškai pristatytų prekių, teiktų paslaugų ar atliktų darbų kokybės 

darbuotojas pateikia AD TVVPS tam, kad būtų kaupiami duomenys apie tiekėjus dėl nekokybiškų prekių, paslaugų ar atliktų darbų. AD TVVPS 

atsiliepimus registruoja Atsiliepimų dėl tiekėjo nekokybiškai pristatytų prekių, teiktų paslaugų ar atliktų darbų kokybės registre. Jeigu vykdant 

reguliarius prekių, paslaugų ar darbų mažos vertės viešuosius pirkimus (kai iš to paties tiekėjo perkama ne mažiau nei tris kartus per kalendorinius 

metus arba, jeigu su tuo pačiu tiekėju sudaroma viešojo pirkimo sutartis daugiau nei vieną kartą) AD TVVPS negavo Aprašo 14–16 punkte nurodyto 

atsiliepimo dėl tiekėjo nekokybiškai pristatytų prekių, teiktų paslaugų ar atliktų darbų, AD TVVPS tokį tiekėją įtraukia į patikimų tiekėjų sąrašą. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

18.  Pasibaigus pirkimui, Komisija perduoda visus su pirkimu susijusius dokumentus AD TVVPS. 

19.  AD TVVPS sąskaitų-faktūrų ir kitus mokėjimus pagrindžiančių dokumentų originalus perduoda saugoti Finansų ir apskaitos skyriui. 

Priėmimo-perdavimo aktai registruojami ir saugomi AD TVVPS. Mokymo (kvalifikacijos kėlimo) paslaugų sąskaitų-faktūrų kopijos pateikiamos AD 

TPS. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

 

20.  Administravimo departamento direktorius, o tais atvejais, kai viešuosius pirkimus vykdo Administravimo departamento direktorius, – 

VATESI viršininko pavaduotojas radiacinei saugai, atlieka pirkimų prevencinę kontrolę VATESI: 

Punkto preambulė pakeista: 

2016-01-12 įsakymu Nr. 22.3-4; 

 

20.1.  vizuoja Pirkimų planą; 

20.2.  vizuoja pirkimų paraiškas-užduotis; 
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20.3.  tikrina pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus bei pataisymus; 

20.4.  analizuoja informaciją apie VATESI vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą; 

20.5.  vizuoja mažos vertės pirkimo apklausos pažymą; 

20.6.  VATESI viršininko prašymu raštu pateikia jam savo nuomonę dėl vykdomų pirkimų, teikia jam informaciją apie pastebėtus 

trūkumus; 

20.7.  raštu teikia VATESI viršininkui siūlymus, kaip tobulinti VATESI vykdomas pirkimų procedūras; 

20.8.  raštu teikia siūlymus VATESI viršininkui dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymo. 

21.  AD TVVPS vedėjas, atsakingas už nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro tvarkymą. 

22.  AD TVVPS vedėjas yra CVP IS administratorius, kuris: 

22.1.  atsako už duomenų apie VATESI aktualumą ir teisingumą, administruoja VATESI darbuotojams CVP IS suteiktas teises; 

22.2.  sukuria ir registruoja VATESI CVP IS naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, suteikia 

jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas; 

22.3.  CVP IS pašalina esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS; 

22.4.  VATESI CVP IS registruotų naudotojų sąrašus, asmenų, turinčių prieigą prie CVP IS, įgaliojimų ribas peržiūri ne rečiau kaip kartą 

per metus. 

23.  Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir šio Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  

24.  Šis aprašas skelbiamas VATESI interneto svetainėje. 

Punktas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206 

 

_________________ 



Pirkimų valdymo 

procedūros aprašo  

1 priedas 

 

(Planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų, kurių pirkimui netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas, sąrašo forma) 

 

TVIRTINU 

(Pareigos) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

 

PLANUOJAMŲ ĮSIGYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ, KURIŲ PIRKIMUI NETAIKOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ ĮSTATYMAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, 

ĮSTATYMAS, SĄRAŠAS 

 

  

Eil. Nr. Prekių, paslaugų ar darbų 

pavadinimas 

Kiekis Kaina Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo arba Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo 

srityje, įstatymo nuostata, kuria 

vadovaujantis pirkimui 

netaikomos šių įstatymų 

nuostatos 

Pastabos 

      



Pirkimų valdymo 

procedūros aprašo  

2 priedas 

 

(Viešųjų pirkimų plano forma) 

 

20        METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

Perkančioji organizacija: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius 

Kontaktiniai duomenys: telefonas (8 5) 262 4141, faksas (8 5) 261 4487, el. p. atom@vatesi.lt 
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1.             

  

Priedas pakeistas: 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

 



 

Pirkimų valdymo 

procedūros aprašo  

3 priedas 

(Paraiškos-užduoties forma) 

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 

 

 Pavedu  

   pirkimą atlikti pirkimo organizatoriui 

   pirkimą atlikti Viešojo pirkimo komisijai 

  pirkimo neatlikti 

(Pareigos) 

(Parašas) 

 (Vardas ir pavardė) 

 

 

PARAIŠKA-UŽDUOTIS 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

 

1. Pirkimo objekto pavadinimas, Bendro viešųjų 

pirkimų žodyno kodas, ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar 

darbų paskirtis: 

 

2. Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai, galimybė 

pirkime taikyti aplinkos apsaugos kriterijus, keliami 

techniniai, estetiniai, funkciniai, kokybės ir kiti 

reikalavimai, taikytini energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimai (techninė specifikacija):  

 

3. Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą 

pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais: 

 

4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė (be 

pridėtinės vertės mokesčio ir su pridėtinės vertės mokesčiu), jei 

reikia, preliminaraus rinkos tyrimo rezultatai (nuorodos į 

internetinius puslapius ar kitas pagrindimas su kontaktais ir 

kainomis). 

 

5. Numatomos pirkimo objekto eksploatavimo išlaidos 
(be pridėtinės vertės mokesčio ir su pridėtinės vertės 

mokesčiu): 

 

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 (jei nėra 

pateikiamas pirkimo sutarties projektas) 
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9. Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:   

10. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 

sąrašas: 
 

11. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti (reikiamą 

pažymėti) 

11.1. mažiausios kainos vertinimo 

kriterijumi ; 

11.2. ekonominio naudingumo 

vertinimo kriterijumi . 

12. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo 

vertinimo pasirinkimo atveju siūlomi 

 

12.1. ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:  

12.2. ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus 

parametrai: 

 

13. Planuojama pirkimo pradžia: 

(nurodyti datą) 
 

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; jei 

siūlomos kviesti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

91 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir įmonės, tai yra 

pažymima):  

 

16. Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar: pirkimas įtrauktas į 

metinį pirkimų planą, nuo perkančiosios organizacijos 

nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga 

skuba; atsisakoma pirkti iš Centrinės perkančiosios 

organizacijos (pateikiamas pagrindimas); teikiamas siūlymas 

vykdyti elektroninį pirkimą Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis.  

 

17. Pridedama:  

1) techninė specifikacija (jei informacija dėl jos apimties 

nėra ar negali būti pateikta 2–3 punktuose); 

2) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei 

reikalingi – išvardinti).  

 

 

 

 

(pirkimo iniciatoriaus 

pareigos) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

    

     

     

     

(parašas)  (parašas)  (parašas) 

     

(vardas ir pavardė)  (vardas ir pavardė)  (vardas ir pavardė) 

     

(data)  (data)  (data) 
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Priedas pakeistas: 

2014-11-18 įsakymu Nr. 22.3-206; 

2016-09-15 įsakymu Nr. 22.3-149; 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

Pakeitimai: 

 

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 18 d. įsakymas 

Nr. 22.3-206. 

2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. birželio 26  d. įsakymas 

Nr. 22.3-123. 

3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. sausio 12  d. įsakymas 

Nr. 22.3-4. 

4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. rugsėjo 15  d. įsakymas 

Nr. 22.3-149. 

 

 


