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Atn-3 tipinė forma 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu 
Nr. 1S-80
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Viešųjų pirkimų tarnybai

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA
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T eisin is  pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(toliau -  Viešųjų pirkimų įstatymas)

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2022

II. PERKANČIO!! ORGANIZACIIA ARBA PERKANTYSIS SUBIEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija 
191715588
V. Druskio g. 11/7, Vilniaus m., LT-04306 Vilniaus
Vilnius
04306
LT
Adam Blaškevič 
+370 52444504 
adam.blaskevic@vilnius.lt 
http://www.jp2.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/Companylnformation/lndex/2888 

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
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Ar perkančioj! 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 perkančiqjq organizacijų), 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 perkančiųjų organizacijų)

Pirkimo objekto 

rūšis

Bendra sudarytų 

sutarčių vertė 

(Eur, nurodoma 

suma įskaitant 

visus privalomus 

mokesčius)

Bendras pirkimų 

skaičius

Iš 2 stulpelyje 

nurodytos vertės 

-įvykd ytų  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 26469,38 3 0,00 0

Paslaugos 53993,17 4 0,00 0

Darbai 19979,46 2 0,00 0

Iš viso 100442,01 9 0,00 0

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI. NURODYTI VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 23  
STRAIPSNIO 2 DALYIE

1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) (tik pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymų)

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

0,00

V. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI. NURODYTI VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 25  
STRAIPSNIO 3 ir 4  d a lyse  (tik  pagal Viešųjų p irk im ų  įstatym ą)

1. Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje 
numatytus v iešuosius pirkimus
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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 VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 8 6  STRAIPSNIO 9 DALĮ 
ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 9 4  STRAIPSNIO 9 
DALĮ (išskyrus  pirkim us, atliktus iš ar per centrinę perkančiąją  
organizaciją) BEI VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 25  STRAIPSNIO S DALYJE 
ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 37  STRAIPSNIO 4  
DALYĮE NUMATYTI PIRKIMAI (tais atvejais, kai perkančioj! organizacija  
arba p erk an tvsis  subjektas per  ataskaitin ius  f inansin ius m etu s  prekėm s.  
p aslaugom s ar darbam s Įsigyti sudarė sutarčių, kurių b endra  vertė  neviršijo  
30  0 0 0  eurų fbe PVM; Įskaitant p irk im us iš ar per cen tr inę  perkančiąją  
organizaciją) p ild om as tik VI da lies  3 stu lpelis)

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 0,00

Bendras pirkimų skaičius Bendras pirkimų skaičius Bendras pirkimų skaičius

0 0 0

VII. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNYIE ARBA KOMUNALINIO 
SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNYTE NURODYTI VIDAUS 
SANDORIAI
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Perkančiosios Bendra

Perkančiosios organizacijos arba sudarytos

organizacijos arba perkančiojo sutarties

perkančiojo subjekto, kuris yra vertė (Eur,

subjekto, kuris yra perkančioj! nurodoma

perkančioj! organizacija suma

organizacija kontroliuojamo Numatoma iškaitant

kontroliuojamo subjekto Pirkimo Sutarties sutarties visus

Eil. subjekto kodas. pavadinimo objekto sudarymo jvykdymo privalomus

Nr. pavadinimas patikslinimas pavadinimas data data mokesčius) Grupė

1

Iš viso 0,00

VII1. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ {STATYMO 72 
STRAIPSNIO 3 DALYTE ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ 
ĮSTATYMO 80  STRAIPSNIO 2 DALYIE (n esk e lb ia m o s  d eryb os  Viešųjų  
pirkim ų įs ta tym o 71  stra ipsn io  1 dalies  2 ir 3 p unktuose . 3 da lies  2. 3 ir 4  
punktuose. 5 ir 6 dalyse  nustatytom is są lvgom is l

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur, nurodoma suma iškaitant visus privalomus mokesčius) Bendras pirkimų skaičius

0,00 0

VIII. KITA INFORMACIIA

1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas: Renata Tučkovska 

Telefono numeris: +370 52444504

Elektroninio pašto adresas: rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt

2. Papildoma informacija 

Papildoma informacija:
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<!cU.ua bÛ joOcT
(Vardas, pavardė)
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