
 

 

 

 

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO DIREKTORĖS 2008 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 7 

„DĖL LKI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

 2012 m. liepos 2 d. Nr. V-19 

Vilnius 

 

 P a k e i č i u Lietuvių kalbos instituto direktorės 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 7 „Dėl LKI 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 6) 

patvirtintas Lietuvių kalbos instituto supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles: 

1. Taisyklių 5.9 punktą išdėstau taip: 

„5.9. Tiekėjų apklausos pažyma – perkančiosios organizacijos nustatytos formos pirkimo 

procedūras aprašantis dokumentas, perkančiosios organizacijos vadovo nustatytais mažos vertės pirkimo 

atvejais pildomas pirkimo vykdytojaus.“; 

 2. Taisyklių 5.10 punktą išdėstau taip: 

 „5.10. Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas perkančiosios 

organizacijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir kuris 

koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų 

vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir 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.”; 

 3. Taisyklių 5.10 punktą laikau 5.11 punktu; 

 4.  Taisyklių 9.1 punktą išdėstau taip: 

 „9.1. Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo kasmet patvirtina perkančiosios 

organizacijos reikmėms reikalingų viešųjų pirkimų planą ir  ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir papildomai perkančiosios organizacijos interneto 

tinklalapyje, skelbia Pirkimų suvestinę. Pirkimų suvestinėje informacija nurodoma ir Pirkimų suvestinė 

skelbiama, vadovaujantis Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396, 

Nr. 129-5633; 2010, Nr. 37-1770).”; 

 5. Taisykles papildau 9.3 punkto: 

„9.3. Pirkimus iniciuoja perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas 

Pirkimo vykdytojas.“; 

6. Taisyklių 10.3. punktą išdėstau taip:          

„10.3. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki 

pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo 

galima numatyti, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo procedūros nutraukimo teisė yra ar nėra numatyta 

vykdomo pirkimo dokumentuose. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos 

vertės pirkimo procedūras.“; 

7. Taisyklių 14.4. punktą išdėstau taip:          

„14.4. Mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens 

įsakymu paskirtas Pirkimo vykdytojas (-ai). Mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 100 000 Lt, atlieka Komisija.“; 

8. Taisyklių 19.2.4.1 punktą išdėstau taip: 

              „19.2.4.1. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;“; 

            9. Taisyklių 19.2.4.2 punktą išdėstau taip: 

             „19.2.4.2. sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 100 000 Lt (be pridėtinės 

vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė – 300 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);“; 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344542
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356428
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368529
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            10. Taisykles papildau 19.2.4.3 punktu: 

             „19.2.4.3. sąlygoms, nustatytoms šių Taisyklių 19.2.1.-19.2.2, 19.2.5, 19.2.6-19.2.20 punktuose;“; 

            11. Taisyklių 19.2.4.4 punktą išdėstau taip: 

„19.2.4.4. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie 

pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių Pirkimo vykdytojaus arba 

Komisijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;“; 

12. Taisyklių 19.4 punktą išdėstau taip: 

„19.4. Reikalavimas paskelbti informacinį pranešimą netaikomas, jei apie pirkimą viešai 

neskelbiama esant Taisyklių 19.3.1-19.3.10. punktuose nurodytoms priežastims, jei atliekamas pirkimas yra 

laikomas mažos vertės pirkimu ir jis bus vykdomas Tiekėjų apklausos būdu. Perkančioji organizacija 

neprivalo skelbti informacinio pranešimo ir tuo atveju, kai vykdomas supaprastintas pirkimas dėl Viešųjų 

pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu 

yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba ir perkančioji organizacija paskelbia pranešimą dėl savanoriško 

ex ante skaidrumo.“; 

13. Taisykles papildau 19.5 punktu: 

        „19.5. Perkančioji organizacija savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai 

pranešimai“ informuoja apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą 

laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį, vadovaudamasi Skelbimų teikimo valstybės įmonei Seimo 

leidyklai „Valstybės žinios“ tvarka, patvirtinta VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“ direktoriaus 2011 m. 

gruodžio 27 d. įsakymu 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 formų tvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7736).“; 

14. Taisyklių 22.1 punktą išdėstau taip: 

       “22.1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir 

pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ir/ar kituose pirkimo 

dokumentuose nustatyti minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma 

tikrinti, kai: 

       22.1.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų 

reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo 

sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į supaprastintų neskelbiamų derybų būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi 

pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus; 

        22.1.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali 

patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos; 

        22.1.3. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių 

arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis 

prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia 

prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su 

ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų 

prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių 

nuostolių; 

       22.1.4. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės; 

        22.1.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami 

laikraščiai ir žurnalai; 

        22.1.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar 

sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų; 

        22.1.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) 

bazėmis; 

        22.1.8. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai 

arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo 

sutarties vykdymo; 

       22.1.9. perkamos perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos; 

       22.1.10. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos; 

       22.1.11. vykdomi mažos vertės pirkimai ir supaprastintos neskelbiamos derybos.”; 

15. Taisyklių 22.8 punktą išdėstau taip: 
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„22.8. Kai supaprastintas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas atliekamas supaprastinto atviro konkurso ar 

tiekėjų apklausos būdu, perkančioji organizacija vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų gali prašyti tiekėjų 

pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties 

deklaraciją, išskyrus atvejus, kai taikomas elektroninis aukcionas, naudojama dinaminė pirkimo sistema.“; 

16. Taisyklių 22.9 punktą išdėstau taip: 

„22.9. Kai vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų Perkančioji organizacija prašo tiekėjų 

pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų 

atitikties deklaraciją, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų 

reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu 

(tokia procedūra atliekama iki pasiūlymų eilės sudarymo).“; 

17. Taisyklių 28.1 punktą išdėstau taip: 

„28.1. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose 

pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Atliekant supaprastintus pirkimus, techninė specifikacija rengiama 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija, atlikdama 

mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, 

tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų 

laikymąsi.“; 

18. Taisyklių 34.1.6 punktą išdėstau taip: 

„34.1.6. reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos 

formos tiekėjo sąžiningumo deklaraciją.“; 

19. Taisyklių 35.2 punktą išdėstau taip: 

„35.2. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie 

pirkimą paskelbimo CVP IS dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į 

pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į pirkimo objektą bei keliamus reikalavimus tiekėjams ir 

pateikiamiems dokumentams, įvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlymams parengti ir pateikti.“; 

20. Taisyklių 38.1 punktą išdėstau taip: 

„38.1. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo 

skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo 

atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti 

kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir informacijos apimtį, įvertinti realų laiką, reikalingą paraiškoms parengti 

ir pateikti.“; 

21. Taisyklių 41.4.2 punktą išdėstau taip: 

„41.4.2. reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos 

formos tiekėjo sąžiningumo deklaraciją.“; 

22. Taisyklių 48.2 punktą išdėstau taip: 

„48.2. Perkančioji organizacija Taisyklių nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, nurodydama savo 

poreikius ir reikalavimus pačiame skelbime ir (ar) aprašomajame dokumente. Paraiškų dalyvauti pirkime 

pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP 

IS dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, 

atsižvelgdama į keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir 

informacijos apimtį, įvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą paraiškoms parengti ir pateikti.“; 

23. Taisyklių 49.3 punktą išdėstau taip: 

„49.3. Mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens 

įsakymu paskirtas Pirkimo vykdytojas (-ai). Mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 100 000 Lt, atlieka Komisija.“; 

24. Taisyklių 49.8 punktą išdėstau taip: 

       “49.8. Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Žodžiu gali būti bendraujama, kai: 

       49.8.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio); 

49.8.2. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant tiekėjų apklausą raštu prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų 

įsigyti laiku.“; 

25. Taisyklių 49.11 punktą išdėstau taip: 

       “49.11. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau 

tiekėjų. Mažiau tiekėjų gali būti apklausiama šiais atvejais: 

             49.11.1. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali 

patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos; 

            49.11.2. būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 
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             49.11.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių 

arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis 

prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia 

prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė negali viršyti 30 procentų 

pradinės pirkimo sutarties vertės; 

             49.11.4. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba 

paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. 

Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, 

o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo 

sutarties kainos; 

            49.11.5. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai; 

            49.11.6. perkami meno kūriniai, dovanos, suvenyrai; 

             49.11.7. numatomos sudaryti prekių ar paslaugų sutarties kaina neviršija 15 tūkst. Lt be PVM, darbų 

pirkimo sutarties vertė – 30 tūkst. Lt be PVM; 

             49.11.8. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga apklausti 

daugiau tiekėjų, pavyzdžiui, apklausa reikalautų neproporcingai didelių Pirkimo vykdytojaus/Komisijos 

pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų.“; 

26. Taisyklių 49.15 punktą išdėstau taip: 

„49.15. Tuo atveju, kai pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Pirkimo vykdytojas, atliktos pirkimo 

procedūros prieš sudarant rašytinę ar žodinę sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, yra aprašomos Tiekėjų 

apklausos pažymoje (Taisyklių 3 priedas), o tiekėjų apklausos pažyma suderinama su Perkančiosios 

organizacijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu. Pirkimo procedūros tiekėjų apklausos pažymoje gali būti 

neaprašomos tuo atveju, kai pirkimas tiekėjų apklausos būdu buvo vykdytas apklausiant vieną tiekėją žodine 

ar rašytine forma. Šiuo atveju pirkimas dokumentuojamas tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos 

tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – tai yra PVM sąskaitoje-faktūroje, sąskaitoje-faktūroje ar kitame 

buhalterinės apskaitos dokumente.“; 

27. Taisyklių 49.16 punktą išdėstau taip: 

„49.16. Kai viešąjį pirkimą atlieka Pirkimų vykdytojas, Perkančiosios organizacijos vadovas turi 

teisę reikalauti, kad tiekėjų apklausos pažyma būtų užpildyta nepriklausomai nuo 49.15. punkte numatytos 

išimties.“.  

 

 

  

Direktorė         Jolanta Zabarskaitė 

 

 

 

 

 

 


