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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimo įstatymo Nr. I-1491 
2,9,18,22,24 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymu, 
 K e i č i u lopšelio-darželio „Nykštukas“ supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų 
taisyklių: 
 1. 2 punktą ir jį išdėstau taip „Lopšelis-darželis mažos vertės pirkimus (toliau- 
Pirkimai) gali atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje 
nustatytais atvejais, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be 
pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be pridėtinės 
vertės mokesčio)“. 
 2. 3 punktą ir jį išdėstau taip „Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami, kai perkamos 
panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, 
kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė 
yra didesnė kaip 10 proc. prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir 
mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip1,5 
proc. to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be pridėtinės 
vertės mokesčio)“. 
 3. 18 punktą ir išdėstau taip „ Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai 
perkamos tik prekės ar paslaugos, kurių sutarties vertė neviršija 3000 eurų (be pridėtinės vertės 
mokesčio) ir sutartyje nereikia apspręsti garantijos ar kitų pirkimui reikalingų sąlygų“. 
 4. 21 punkto 1 papunktį ir išdėstau taip „ Prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė 
viršija 10000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“. 
 5. 21 punkto 2 papunktį ir išdėstau taip „ Darbų pirkimo sutarties vertė viršija 15000 
eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“. 
 6. 51 punkto 1 papunktį ir išdėstau taip „ Numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 
3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“. 
 7. 54 punktą ir išdėstau taip „Perkant darbus ar kitus objektus kurių pirkimo vertė 
viršija 3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) visais atvejais Tiekėjai turėtų būti apklausiami 
raštu“. 
 8. 61 punkto 17 papunktį ir išdėstau taip  „Kai perkamų prekių, paslaugų ar darbų 
sutarties vertė neviršija 3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“. 
 9. 75 punkto 2 papunktį ir išdėstau taip „ Perkami darbai, prekės ar paslaugos, kurių 
pirkimo sutarties vertė didesnė kaip 3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)“. 
 10. 83 punktą ir išdėstau taip „ Pirkimo iniciatorius užpildo paraišką (1 priedas) ir 
teikia ją tvirtinti lopšelio-darželio direktorei, kai pirkimo vertė viršija 3000 eurų be pridėtinės vertės 
mokesčio ( jei šios sumos pirkimas nesiekia, paraiška nepildoma)“. 
 11. 84 punktą ir išdėstau taip „ Kai pirkimą vykdo apklausos būdu raštu, o jo vertė 
viršija 3000 eurų( be pridėtinės vertės mokesčio), yra pildoma apklausos pažyma (2 priedas) ir 
pirkimas registruojamas pirkimų žurnale; kai pirkimo vertė nesiekia 3000 eurų (be pridėtinės vertės 



mokesčio) ir yra atliekama apklausa žodžiu, pirkimas yra registruojamas pirkimų žurnale, o 
apklausos pažyma nepildoma“. 
 12. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. 
 13. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio 
įsakymo galiojusias Lopšelio-darželio „Nykštukas“ supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų 
taisykles ( patvirtintas 2014 m. balandžio 18 d. direktorės įsakymu Nr. V-14).  
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