
 

 
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS  

2022 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V1-55 „DĖL PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠO“ DALINIO PAKEITIMO 

 

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. V1-408 

Palanga 

 

Vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Įsakymo Nr. IS-97 15 p. „Pirkimų organizavimo tvarką 

perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose“,  

I š d ė s t a u: 

1. I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 5 punktą papildyti taip: 

„5. Pirkimų organizatorius- Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris Centro nustatyta 

tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės viešuosius pirkimus, kai numatoma prekių, paslaugų ar 

darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 15000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės 

mokesčio). 

2. III skyriaus „Viešųjų pirkimų inicijavimas ir organizavimas“ 14.2 punktą pakeisti taip: 

„14.2. Pirkimus, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be 

pridėtinės vertės mokesčio), atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 

ir 2  dalyse nurodytu būdu, t. y. pirkimams organizuoti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją.  

3. III skyriaus „Viešųjų pirkimų inicijavimas ir organizavimas“ 15, 19, 20, 21,22 punktus 

pakeisti taip: 

              „15. Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu 

Nr. T2-155 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“, suteikti teisę 

Palangos miesto savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau-

Palangos miesto CPO) funkcijas. 

              „19. Vykdant mažos vertės neskelbiamas apklausas nuo 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) 

(be pridėtinės vertės mokesčio) iki 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be (pridėtinės vertės 

mokesčio), su apklausa kreipiamasi į tiekėją (-jus) raštu (elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Apklausus tiekėją (-jus), pildoma Tiekėjų apklausos pažyma ( išskyrus pirkimus, 

kurių vertė neviršija 150 Eur be PVM)  (Tvarkos aprašo 4 priedas). Pirkimas įforminamas pagal 

tiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą ir registruojamas Supaprastintų pirkimų registracijos žurnale 

(Tvarkos aprašo 5 priedas). 

              „20. Sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 

 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio). 

               „21. Sutartis, kurios vertė viršija 5 000 Eur ( penki tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės 

mokesčio), sudaroma raštu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymo „Dėl 

mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97“ punktais 

21.4.6.1 - 21.4.8. 



 

                „22. Pirkimo dokumentai rengiami Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymu „Dėl 

mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97“, punktais 21.3.1 

– 21.3.18 (pasirinktinai vykdant pirkimus, kurių vertė neviršija 15 000 Eur be PVM). 

                  4. III skyriaus „Viešųjų pirkimų inicijavimas ir organizavimas“ 23 punktą panaikinti. 

                  5. IV skyriaus „ Pirkimo vykdymas“ 29 punktą panaikinti. 

      6. III skyriaus „Viešųjų pirkimų inicijavimas ir organizavimas“ 18 punktą pakeisti taip: 

 „18.1.   Vykdant neplaninius ir skubius mažos vertės pirkimus paraiška nėra pildoma, 

apklausus tiekėją (-jus) žodžiu pildomas Aprašo 7 priedas: 

 18.1.1. Neplaniniai ir skubūs pirkimai yra tokie pirkimai, kurie vykdomi avarinėms ir 

kitoms ekstremalioms situacijoms skubiai likviduoti ir sutarties vertė neviršija 150,00 Eur be PVM: 

 18.1.1.1.     šilumos tiekimo, vandens nuotekų, elektros tiekimo sistemų avarijoms, 

transporto priemonių remontui; 

 18.1.1.2.     ekstremalių situacijų atvejais, kai susiklosčiusios pasekmės gali sukelti pavojų 

paslaugų gavėjų ir personalo gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai. 

 18.1.2. Kai pirkimo sutarties vertė ne didesnė kaip 50,00 Eur su PVM per mėnesį. 

 

 

 

 

                N u s t a t a u,  kad šio įsakymo punktai: 1, 2, 3, 4, 5 įsigalioja  nuo 2023 m.  sausio 2 d.; 

 6 punktas įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 15 d. 

 

 

 

 

Direktorė      Daiva Dekontaitė 


