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Alytus 
 

Posėdis įvyko 2022-12-13. 
Posėdžio pradžios laikas 12.15 val. 
Komisijos pirmininkas Tomas Valatka. 
Posėdžio sekretorė Dalia Žilinskienė. 
Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos nariai: Giedrius Čereškevičius, Rita Kvedaravičiūtė, 

Asta Liupševičienė, Regimantas Rimkus. 
2. SVARSTYTA. Gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų pirkimas 2023 metų 

sausio mėn. iš CPO (centrinės perkančiosios organizacijos) katalogo. 
Komisijos pirmininkas Tomas Valatka informavo komisijos narius, kad atsižvelgiant į 2017 

m. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 90 str. nuostatas, perkantieji subjektai privalo įsigyti prekių, 
paslaugų ir darbų iš CPO, jeigu siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiojo subjekto 
poreikius ir perkantysis subjektas negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu 
racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas. 

Peržiūrėjus CPO LT katalogą nustatyta, kad gamtines dujas, jų perdavimo ir skirstymo 
paslaugas 2023 metų sausio mėn. galima įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), 
tačiau norint įsigyti gamtines dujas nuo 2023 m. sausio 1 d., užsakymai CPO kataloge buvo priimami 
tik iki 2022-11-17. Todėl vėliau pateikus užsakymą CPO kataloge, paslaugų teikimas galimas tik nuo 
2023 metų vasario mėn.  

Komisijos pirmininkas Tomas Valatka priminė komisijos nariams, kad gamtinių dujų sutartis 
galioja iki 2022-12-31. Kadangi gamtinių dujų 2023 metų sausio mėn. įsigyti per Centrinę perkančiąją 
organizaciją (toliau – CPO) nėra galimybės, komisijos nariai pasiūlė šį pirkimą atlikti įprasta tvarka, 
vadovaujantis bendrovės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo reikalavimais. 

NUTARTA: 
1. Gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų 2023 metų sausio mėn. įsigyti per 

Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) nėra galimybės, nes norint įsigyti gamtines dujas 
nuo 2023 m. sausio 1 d., užsakymai CPO kataloge buvo priimami tik iki 2022-11-17. 

2. Gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų pirkimą 2023 metų sausio mėn. atlikti 
įprasta tvarka, vadovaujantis bendrovės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo reikalavimais. 
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