
PATVIRTINTA 

Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus 

2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V1-80-1 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas nustato Kauno „Santaros“ gimnazijos (toliau 

tekste – Perkančioji organizacija) Viešųjų pirkimų komisijos (toliau - Komisija) funkcijas, teises, 

pareigas ir atsakomybę, taip pat Komisijos darbo organizavimo tvarką.  

 

II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS 

 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais ar įsakymais 

patvirtintais privalomo pobūdžio dokumentais, šiuo Komisijos darbo reglamentu, taip pat 

Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymais ar šiais įsakymais patvirtintais vidaus tvarkomaisiais 

dokumentais. 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Komisiją sudaro 4 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisija veikia 

Perkančiosios organizacijos vardu.  

4. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki sprendimo ją panaikinti 

priėmimo arba nuo ją sudariusios perkančiosios organizacijos rašytinių užduočių jai paskyrimo iki 

visų nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo. 

5. Visi komisijos nariai prieš dalyvaujant pirkimo procedūrose gali tik prieš tai pasirašę 

konfidencialumo pasižadėjimus (1 priedas) ir nešališkumo deklaracijas (pagal Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus patvirtintą formą). Pasirašyti dokumentai galioja iki bus pakeista nuolatinė 

viešųjų pirkimų komisija. 

6. Komisijos posėdis yra laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jei posėdyje 

dalyvauja visi Komisijos nariai. 

7. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja 

ir protokoluoja vienas iš Komisijos narių - Komisijos posėdžių sekretorius.  

8. Komisijos posėdžių sekretorius supažindina Komisijos narius su darbotvarke ir/ar parengtais 

sprendimų projektais. Pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio darbotvarkės papildymo ir/ar pakeitimo 

gali pateikti bet kuris sudarytos Komisijos narys.  

9. Komisijos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali būti keičiama Komisijos posėdžio 

metu, jei už tai balsuoja dauguma Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. 

10. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. 

Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 

Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi 

Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių atskirosios nuomonės. 

Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai. 

11. Komisiją sudaranti perkančioji organizacija turi teisę pasikviesti ekspertų – dalyko žinovų 

konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių ar vertinimo. Ekspertai Komisijos darbe gali 

dalyvauti prieš tai pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Priimant 

sprendimus ekspertai nebalsuoja.  



12. Komisiją sudariusi perkančioji organizacija gali kviesti Komisijos posėdžiuose stebėtojo 

teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus, pateikusius atstovaujamo 

subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai). 

13. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų. Priimdama 

sprendimus Komisija yra savarankiška.  

14. Komisijos posėdžiai gali vykti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. 

 

IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

15. Komisija privalo vykdyti Komisijai raštu nustatytas užduotis, atlikti viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas funkcijas ir procedūras.  

16. Komisijos nariai, ekspertai ar kiti stebėtojai privalo nusišalinti nuo vykdomo pirkimo esant 

interesų konfliktui. 

17. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, stebėtojai negali 

tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Pranešimai tiekėjams, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

kitiems asmenims yra siunčiami (pateikiami) Perkančiosios organizacijos vardu Komisijos priimtų 

sprendimų pagrindu.  

16. Kiekvienas Komisijos narys asmeniškai yra atsakingas už tai, jei balsavo už neteisėtą sprendimą.  

17. Su pirkimais susiję Komisijos sprendimai ir/ar veiksmai skundžiami Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

18. Su atliktomis pirkimo procedūromis susijusių pirkimo dokumentų saugojimą Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Perkančiosios organizacijos Pirkimų organizatorius. 

 

 

 

  



(Konfidencialumo pasižadėjimo forma) 

 

 _______________________________________________________________________________  

(Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 _______________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m. ________________ d. 

Kaunas 

 

1. Būdamas (-a)  __________________________________________ , pasižadu: 
 (viešajame pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu 

susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku (-

e), nariu (-e) ar ekspertu (-e), pirkimo organizatoriumi (-e), atliekant stebėtojo ar kitas funkcijas. 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais 

susipažinti ar pasinaudoti. 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo 

įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nustato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas (-a) pirkimo 

komisijos ar Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią 

informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo irkitų su 

jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, kurios atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių 

komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Perkančiajai organizacijai 

ir tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

  ____________________________   ________________  

  

 (viešajame pirkime atliekamų (parašas) (vardas ir pavardė) 

  pareigų pavadinimas) 

 

 

 


