
 

 

JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2021 M. 

GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. VP-13 „DĖL JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR 

SPORTO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO  IR VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 

 

2022 m. sausio 31 d.  Nr. VP-2 

Jonava 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 15 punktu, 

i š   d a l i e s   k e i č i u Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 

3 d. įsakymo Nr. VP-13 „Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro viešųjų pirkimų organizavimo  

ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 43 punktą ir išdėstau jį taip:  

„43. Mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo procedūras pavesta vykdyti pirkimų 

organizatoriui ir pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, asmuo, atsakingas už sutarties, sutarties pakeitimų 

paskelbimą informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 

kalendorinių dienų nuo konkrečios žodžiu sudarytos sutarties sudarymo. Kai pirkimo sutartis 

sudaroma raštu, pirkimų organizatorius:  

43.1. parengia pirkimo sutarties projektą;  

43.2. du pirkimo sutarties egzempliorius kartu su perkančiosios organizacijos vadovo arba jo 

įgalioto asmens patvirtinta mažos vertės pirkimo pažyma (kai ją pildyti privaloma), pateikia 

perkančiosios organizacijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pasirašyti. Galutinį sprendimą dėl 

sutarties pasirašymo priima perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo; 

43.3. Pasirašius sutartį, už sutarties paskelbimą atsakingas asmuo paviešina sutartį ir 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymą CVP IS Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalyje nustatyta tvarka, 

išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 

pagal ją pradžios. Šis reikalavimas netaikomas laimėjusio dalyvio pasiūlymui, kai pasiūlymas 



pateikiamas žodžiu, arba sudarytai pirkimo sutarčiai, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, 

pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie 

pirkimą) esant Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 

5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, 

ir esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio 

dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių 

galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti 

galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties dalimis“. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  Dalia Venckevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Matulienė 
 


