
  

  

 

 

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO, PIRKIMŲ INICIATORIŲ, 

PIRKIMO ORGANIZATORIAUS IR KITŲ ATSAKINGŲ ASMENŲ 

          PASKYRIMO 

 

                                  2022 m. vasario 23 d.  Nr. V1-32 

Marijampolė 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija),              

2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, 

P a k e i č i u   2021 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymą Nr. V1-1 „Dėl viešųjų pirkimų 

komisijos sudarymo, pirkimų iniciatorių, pirkimų organizatoriaus ir kitų atsakingų asmenų 

paskyrimo“ su visais jo pakeitimais ir  išdėstau  nauja redakcija: 

1. S k i r i u  atsakingais: 

1.1. už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą – Darių Giraitį, 

viešųjų pirkimų organizatorių; 

1.2. už prevencinę viešųjų pirkimų ir pirkimų sutarčių kontrolę – Viktoriją Petrulienę, 

buhalterę; 

1.3. už sutarčių saugojimą –  Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių. 

2. S u d a r a u  nuolatinę viešųjų pirkimų komisiją: 

2.1. Komisijos pirmininkas – Darius Giraitis, viešųjų pirkimų organizatorius; 

2.2. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rugilė Sveikataitė-Šnekutė, direktoriaus 

pavaduotoja infrastruktūrai; 

2.3. Nariai: 

2.3.1. Rolandas Mikolaitis – buhalteris; 

2.3.2. Povilas Urbonas – Sektorinių praktinio mokymo centrų vadovas; 

2.3.3. Silvija Skrinskaitė, laborantė. 

3. S k i r i u  pirkimų iniciatoriais: 

3.1.1. Romą Šimukauskienę – direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 

3.1.2. Vidą Undzėnienę – Statybos ir mechanikos skyriaus vedėją; 

3.1.3. Ričardą Bagdanavičių – Paslaugų skyriaus vedėją; 

3.1.4. Gražvydą Šliauterį – Vilkaviškio skyriaus vedėją; 

3.1.5. Mariją Jurgilienę – Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėją; 

3.1.6. Valdimantą Kvietkauską – l. e. Gimnazijos skyriaus  vedėjo pareigas; 

3.1.7. Viliją Derliūnienę – Personalo vedėją; 

3.1.8. Kamilę Koncevičiūtę – Projektų vadovę; 

3.1.9. Povilą Urboną – Sektorinių praktinio mokymo centrų vadovą; 

3.1.10. Sigitą Virbicką – padėjėją ūkio reikalams. 

4.  S k i r i u  pirkimo organizatoriumi: 

4.1. Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių, visiems mažos vertės pirkimams; 

5. Atsakingais s k i r i u: 

5.1. už Marijampolės profesinio rengimo centro viešųjų pirkimų organizavimą 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei Centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniame kataloge s k i  r i u  Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių; 



  

 

5.2. už Marijampolės profesinio rengimo centro viešųjų pirkimų administravimą 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniame kataloge – Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių; 

5.3. už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą – Darių Giraitį, 

viešųjų pirkimų organizatorių, įpareigojant sausio mėn. parengti ateinančiais metais planuojamų 

viešųjų pirkimų planą,  einamųjų metų gruodžio mėn. pateikti metinio viešųjų pirkimų plano 

įgyvendinimo ataskaitą; 

5.4. už supaprastintų pirkimų kiekvienais biudžetiniais metais registracijos žurnalo 

vedimą –  Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių; 

5.5.  už prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių skaičiavimą ir apskaitą buhalterį 

Rolandą Mikolaitį ir atitinkamo pirkimo iniciatorių; 

5.6.  už  nešališkumo  deklaracijų  ir  konfidencialumo  pasižadėjimų  registro 

tvarkymą, Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių; 

5.7. už pirkimo sutarčių registrą   – Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių; 

5.8. už ataskaitų teikimo, skelbimo, sutarčių bei kitų dokumentų rengimo priežiūrą 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Rugilę Sveikataitę-Šnekutę, direktoriaus 

pavaduotoją infrastruktūrai,   o už atlikimą ir viešinimą  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje bei Marijampolės PRC svetainėje  Darių Giraitį, viešųjų pirkimų organizatorių. 

6. Į p a r e i g o j u  Rugilę Sveikataitę-Šnekutę, direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai, 

paskutinę einamojo mėnesio dieną pateikti viešųjų pirkimų žurnalą Marijampolės PRC direktoriui,  

žurnalo stebėseną vykdyti    p a v e d u   Anželai Grubienei, vyriausiajai buhalterei. 

7. Vykdomų viešųjų pirkimų paraiškų, pažymų ir sąskaitų prevencinę kontrolę vykdyti             

p a v e d u: 

Išankstinę kontrolę – Rolandui Mikolaičiui, buhalteriui; 

Einamąją kontrolę – Anželai Grubienei, vyriausiajai buhalterei; 

Baigiamąją kontrolę – Anželai Grubienei, vyriausiajai buhalterei. 

8.  N u r o d a u: 

8.1. Komisijai, pirkimų organizatoriams, vykdantiems viešuosius pirkimus,  vadovautis 

Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, Marijampolės 

profesinio rengimo centro direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-32 patvirtintu 

„Marijampolės profesinio rengimo centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, 

atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu“ ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais.  

8.2. Dariui Giraičiui, viešųjų pirkimų organizatoriui,   informuoti komisijos narius, 

pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius ir kitus įsakyme paminėtus asmenis, jog privalo laiku 

pateikti privačių interesų deklaraciją. 

8.3. Laurynui Ambraškai, UAB „Justicija“ teisininkui,   vykdyti viešuosius pirkimus  

reglamentuojančių galiojančių teisės aktų kaitos stebėseną ir  Marijampolės profesinio rengimo 

centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos 

aprašo pakeitimus. 

9. P a v e d u: 

9.1. pretenzijas nagrinėti Viešųjų pirkimų komisijai; 

9.2. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkui ar komisijos pirmininko pavaduotojui, 

nesant komisijos pirmininko, pasirašyti raštus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu,  ant 

Marijampolės PRC  dokumentų ruošinio. 

10. Į p a r e i g o j u  atsakingus asmenis kaupti, saugoti Komisijos ir pirkimo 

organizatoriaus atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus ir užtikrinti jų konfidencialumą bei laiku 

perduoti saugoti  Dariui Giraičiui, viešųjų pirkimų organizatoriui. 

11.  T v i r t i n u pridedamus dokumentus: 

11.1.  Viešųjų pirkimo komisijos darbo reglamentą, kuriuo komisija privalo vadovautis 

vykdydama savo užduotis; 



  

 

11.2. Marijampolės profesinio rengimo centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, 

organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašą. 

12. S k e l b i u  negaliojančiu 2021 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymą Nr. V1-1 „Dėl 

viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, pirkimų iniciatorių, pirkimų organizatoriaus ir kitų atsakingų 

asmenų paskyrimo“ su visais jo pakeitimais. 

13. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

14. P a v e d u  Romualdai  Škarnaitei, sekretorei, su šiuo įsakymu el. ryšio  priemonėmis 

supažindinti šiame įsakyme įvardintus darbuotojus. 

 
 
 
 

Direktorius                                                                                      Gražvydas Juodišius 

 

Parengė: 

 
Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai                                   Viešųjų pirkimų organizatorius 

 

 

Rugilė Sveikataitė-Šnekutė                                                         Darius Giraitis 

2022-02-                                                                                      2022-02-   

 
 


