
 

 

 
 

 

ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUŠEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-305 

„DĖL ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUŠEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. kovo  10  d.  Nr. V-31  

Krokialaukis 

 

P a k e i č i u Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Viešųjų 

pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2017 

m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-305, II sk. 7.3. p., III sk. 10.1. p., 11 p., 12.11. p., 13. p. ir išdėstau 

juos taip: 

           II sk. 7.3 „pirkimų organizatorius, įvertindamas biudžeto ir kitomis lėšomis numatytų 

vykdyti gimnazijos viešųjų pirkimų poreikį ir finansines sutartinių įsipareigojimų vykdymo galimybes, 

šių duomenų pagrindu parengia  metinio  gimnazijos viešųjų  pirkimų plano (1 priedas) projektą ir teikia  

jį tvirtinti direktoriui.  Šis planas turi būti parengtas ir paskelbtas  Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka  (Centrinėje viešųjų  pirkimų informacinėje sistemoje (toliau  –  CVP IS), gimnazijos tinklalapyje)  

iki kalendorinių metų kovo 15 d., o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais 

pirkimų planą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas“; 

          III sk. 10.1. „pirkimo organizatorius ar jo pavestas asmuo užpildo  pirkimo paraišką (2 

priedas)  prekių, paslaugų  pirkimui  ir  darbų  atlikimui  ir pateikia jį  vyriausiajam  buhalteriui, kuris 

suderinęs pirkimo sumą pateikia direktoriui.  Perkant prekes, paslaugas, darbus  iki 300 eurų  (su PVM) 

galima prašymo nepildyti, susitarti žodžiu“; 

                   III sk.11. „kai pirkimą atlieka direktoriaus įsakymu paskirta viešųjų pirkimų komisija, 

prašymas nepildomas. Komisija užpildo tiekėjų apklausos pažymą (3 priedas)“; 

          III sk. 12.11. „(į pirkimų žurnalą  (4 priedas)  registruoti gautus  prašymus  prekių, paslaugų 

pirkimui ir darbų atlikimui ir jį pildyti)“; 

                   III sk. 13. „direktoriaus  įsakymu paskirti pirkimams vykdyti  komisijos  nariai, ekspertai, 

darbuotojai, privalo pasirašyti  konfidencialumo pasižadėjimą (5 priedas) ir nešališkumo deklaraciją  (6 

priedas),  patvirtintą VPT direktoriaus 2017 m. birželio 23 d.  įsakymu Nr. 1S-93“. 

                   PRIDEDAMA. 7 lapai. 
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