
Atn-3 

Teisinis pagrindas 

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų 

pirkimų įstatymas) 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI 

2022 

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS 

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas: 

Jurdaičių socialinės globos namai 

190793267 

Dvaro g. 25, Jurdaičių k. 

Joniškio rajonas 

84377 

LT 

Vilija Sargiūnienė 

+370 42660912 

vilija.sargiuniene@jurdaiciai.lt 

+370 42660912 

http://WWW.jurdaiciai.lt 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7479 

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas: 

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – 

Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas 

Ar perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas per ataskaitinius finansinius metus 

prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudarė sutarčių, kurių bendra vertė neviršijo 30 000 

eurų (be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant pirkimus iš ar per centrinę perkančiąją organizaciją), 

t. y. ar perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 25 straipsnio 5 dalies arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 

dalies nuostatas netaikoma pareiga pirkimus vykdyti laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo arba 

Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo? 

ne 

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI 

1. 

Mažos vertės pirkimai, po kurių sudarytas sutartis ir (ar) pasiūlymus privaloma paskelbti 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo 94 straipsnio 9 dalį  (išskyrus tokius, kurie atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, taip pat, kai pirkimai atlikti iš ar per centrinę perkančiąją 

organizaciją) 



Pirkimo 

objekto 

rūšis 

Bendra 

sudarytų 

sutarčių 

vertė (Eur, 

nurodoma 

suma 

įskaitant 

visus 

privalomus 

mokesčius) 

Bendras 

pirkimų 

skaičius 

Iš 2 stulpelyje 

nurodytos 

vertės – 

įvykdytų 

žaliųjų 

pirkimų 

sudarytų 

sutarčių vertė 

(Eur, 

nurodoma 

suma įskaitant 

visus 

privalomus 

mokesčius) 

Iš 3 

stulpelyje 

nurodyto 

skaičiaus – 

įvykdytų 

žaliųjų 

pirkimų 

skaičius 

1. 2. 3. 4. 5. 

Prekės 10125,71 2 0,00 0 

Paslaugos 19515,00 14 0,00 0 

Darbai 6622,11 2 0,00 0 

Iš viso 36262,82 18 0,00 0 

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 23 

STRAIPSNIO 2 DALYJE 

1. 

Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 

reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) 

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur, nurodoma suma įskaitant visus privalomus mokesčius) 

0,00 

V. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 25 

STRAIPSNIO 3 ir 4 dalyse (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) 

1. 



Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatytus 

viešuosius pirkimus 

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur, nurodoma suma įskaitant 

visus privalomus mokesčius) 

Bendras pirkimų 

skaičius 

0,00 0 

2. 

Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatytus 

viešuosius pirkimus 

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur, nurodoma suma įskaitant 

visus privalomus mokesčius) 

Bendras pirkimų 

skaičius 

0,00 0 

VI. PIRKIMAI, PO KURIŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ NEREIKALAUJAMA PASKELBTI 

PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 86 STRAIPSNIO 9 DALĮ ARBA 

KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 94 STRAIPSNIO 9 DALĮ (išskyrus 

pirkimus, atliktus iš ar per centrinę perkančiąją organizaciją) BEI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 5 DALYJE ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS 

PIRKIMŲ ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUMATYTI PIRKIMAI (tais atvejais, 

kai perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas per ataskaitinius finansinius metus 

prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti sudarė sutarčių, kurių bendra vertė neviršijo 30 000 

eurų (be PVM; įskaitant pirkimus iš ar per centrinę perkančiąją organizaciją) pildomas tik 

VI dalies 3 stulpelis) 

Bendra sudarytų 

sutarčių, atlikus 

tarptautinius 

pirkimus, vertė (Eur, 

nurodoma suma 

įskaitant visus 

privalomus 

mokesčius) 

Bendra sudarytų 

sutarčių, atlikus 

supaprastintus (išskyrus 

mažos vertės) pirkimus, 

vertė (Eur, nurodoma 

suma įskaitant visus 

privalomus mokesčius) 

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus 

mažos vertės pirkimus, arba bendra 

perkančiosios organizacijos ar 

perkančiojo subjekto, kuriam 

taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 

25 straipsnio 5 dalies arba 

Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 

išimtis, sudarytų sutarčių vertė 

(Eur, nurodoma suma įskaitant 

visus privalomus mokesčius) 

0,00 0,00 58722,70 



Bendra sudarytų 

sutarčių, atlikus 

tarptautinius 

pirkimus, vertė (Eur, 

nurodoma suma 

įskaitant visus 

privalomus 

mokesčius) 

Bendra sudarytų 

sutarčių, atlikus 

supaprastintus (išskyrus 

mažos vertės) pirkimus, 

vertė (Eur, nurodoma 

suma įskaitant visus 

privalomus mokesčius) 

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus 

mažos vertės pirkimus, arba bendra 

perkančiosios organizacijos ar 

perkančiojo subjekto, kuriam 

taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 

25 straipsnio 5 dalies arba 

Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 

išimtis, sudarytų sutarčių vertė 

(Eur, nurodoma suma įskaitant 

visus privalomus mokesčius) 

Bendras pirkimų 

skaičius 

Bendras pirkimų 

skaičius Bendras pirkimų skaičius 

0 0 75 

VII. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNYJE ARBA KOMUNALINIO 

SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNYJE NURODYTI VIDAUS 

SANDORIAI 

Ei

l. 

Nr

. 

Perkančiosio

s 

organizacijos 

arba 

perkančiojo 

subjekto, 

kuris yra 

perkančioji 

organizacija 

kontroliuoja

mo subjekto 

kodas, 

pavadinimas 

Perkančiosi

os 

organizacijo

s arba 

perkančiojo 

subjekto, 

kuris yra 

perkančioji 

organizacija 

kontroliuoja

mo subjekto 

pavadinimo 

patikslinima

s 

Pirkimo 

objekto 

pavadini

mas 

Sutartie

s 

sudary

mo data 

Numato

ma 

sutarties 

įvykdym

o data 

Bendra 

sudaryto

s 

sutarties 

vertė 

(Eur, 

nurodom

a suma 

įskaitant 

visus 

privalom

us 

mokesči

us) 

Gru

pė 

1 
        

Iš viso 0,00 



VII¹. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 72 

STRAIPSNIO 3 DALYJE ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 

80 STRAIPSNIO 2 DALYJE (neskelbiamos derybos Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 

dalies 2 ir 3 punktuose, 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis) 

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur, nurodoma suma įskaitant 

visus privalomus mokesčius) 

Bendras pirkimų 

skaičius 

0,00 0 

VIII. KITA INFORMACIJA 

  1. 

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ 

Vardas: Vilija Sargiūnienė 

Telefono numeris: +370 42660912 

Elektroninio pašto adresas: vilija.sargiuniene@jurdaiciai.lt 

2. 

Papildoma informacija 

Papildoma informacija: 

 


