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LITUANISTINIŲ LEIDINIŲ PIRKIMO IR PERDAVIMO BIBLIOTEKOMS IR KITOMS 

INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠAS 

      

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis aprašas reglamentuoja iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) 

koordinuojamų kalbos programų (toliau – programos) leidžiamų ar perkamų išleistų lituanistinių 

knygų, kompaktinių plokštelių, žemėlapių ir kt. (toliau – lituanistiniai leidiniai) pirkimo ir perdavimo 

viešojo sektoriaus subjektams – aukštųjų universitetinių mokyklų, kolegijų, valstybinės reikšmės, 

apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms (toliau – bibliotekos), valstybiniams mokslo 

institutams ir valstybinėms institucijoms – tvarką. 

 2. Iš programų lėšų lituanistiniai leidiniai perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu 

nutarimu Nr. PN-10 patvirtintu Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu (su vėlesniais 

pakeitimais).  

 3. Iš programų lėšų pirktinus lituanistinius leidinius, skirtus visuomenės kalbinio švietimo, 

ugdymo, mokymo(si) ir mokslo reikmėms, atrenka ir tvirtina Kalbos programų koordinavimo taryba 

(toliau – Koordinavimo taryba).  

Nustatant pirktinus išleistus lituanistinius leidinius pirmenybė teikiama valstybinių mokslo ir 

leidybos institutų bei aukštųjų mokyklų lituanistiniams leidiniams. 

4. Lituanistinių leidinių pirkimą ir perdavimą koordinuoja Kalbos komisijos Programų skyrius. 

  

II. LITUANISTINIŲ LEIDINIŲ PIRKIMO TVARKA 

 

 5. Kalbos komisijos Programų skyrius dėl Koordinavimo tarybos patvirtintų leistinų ar pirktinų 

išleistų lituanistinių leidinių raštu (dažniausiai el. paštu) apklausia bibliotekas ir valstybinius mokslo 

institutus. Koordinavimo tarybos sprendimu valstybės institucijos gali būti apklausiamos tik dėl 

Kalbos komisijos parengtų ir (ar) išleistų lituanistinių norminamųjų leidinių. Apklausos rezultatai 

aptariami Koordinavimo tarybos posėdžiuose, nustatomas ir tvirtinamas leistino lituanistinio leidinio 

tiražas ar galutinis pirktinų išleistų lituanistinių leidinių kiekis. 

  6. Viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius, remdamasis Koordinavimo tarybos 

priimtu sprendimu dėl leistinų ar pirktinų išleistų lituanistinių leidinių, parengia viešojo pirkimo 

dokumentus ir atlieka viešojo pirkimo procedūras.  

 7. Pirkimo paraiška, prireikus viešojo pirkimo dokumentai ir lituanistinių leidinių pirkimo 

vertės, tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymu. 

 

III. LITUANISTINIŲ LEIDINIŲ PERDAVIMAS 

 

 8. Šio aprašo 1 punkte išvardytoms įstaigoms lituanistiniai leidiniai perduodami nemokamai 

Kalbos komisijos pirmininko įsakymu, kuriame nurodomi jų pavadinimai, kiekis ir kainos.  

9. Bibliotekoms skirti lituanistiniai leidiniai perduodami tiesiogiai arba per platintoją, atrinktą 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

10. Lituanistinius leidinius priimantis bibliotekos atstovas privalo patikrinti, ar perduodami 

leidiniai ir jų faktinis kiekis atitinka nurodytą perdavimo–priėmimo akte, ir pasirašyti perdavimo–



priėmimo aktą dviem egzemplioriais (Lituanistinių leidinių pirkimo ir perdavimo bibliotekoms ir 

kitoms institucijoms tvarkos aprašo priedas). 

11. Lituanistiniai leidiniai įtraukiami į Kalbos komisijos Sąskaitų plano atsargų klasę ir 

pajamuojami 2010001 sąskaitoje. 

12. Bibliotekoms perduoti lituanistiniai leidiniai yra nurašomi Kalbos komisijos pirmininko 

įsakymu patvirtintos Materialinių vertybių nurašymo komisijos pagal Atsargų nurašymo aktą. 

13. Bibliotekoms nemokamai perdavus lituanistinius leidinius Kalbos komisijos apskaitos 

registruose registruojamas gautų finansavimo sumų ir atsargų sumažėjimas.  

14. Knygų perdavimo–priėmimo aktai registruojami perdavimo–priėmimo aktų registracijos 

byloje, esančioje Kalbos komisijos Programų skyriuje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Aprašas gali būti keičiamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lituanistinių leidinių pirkimo  

ir perdavimo bibliotekoms ir 

kitoms institucijoms tvarkos 

aprašo priedas 

 

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 

 

LEIDINIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

  

20___-___-___    Nr.  

   Vilnius 

 

 

Šiuo perdavimo–priėmimo aktu pažymime, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 

vadovaudamasi 20__-__-__ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko įsakymu Nr. V-__, 

nemokamai perduoda, o ________________________ biblioteka priima Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos iš valstybės biudžeto lėšų nupirktus lituanistinius leidinius (___ vnt. už ___ Eur). 

 
Eil. 

Nr. 

Autoriaus vardas, pavardė, leidinio 

pavadinimas 

Leidykla Perduo-

damų vnt. 

skaičius 

Vieneto 

kaina 

(Eur) 

Suma 

(Eur) 

 
     

      

      

      

      

Iš viso 
 

 –   

 

 

Perdavė Priėmė 

_______________________ _______________________ 
                     (pareigų pavadinimas) (pareigų pavadinimas) 

  

_______________________ _______________________ 
                         (vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas) 

  

20__-__-__ 20__-__-__ 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija  

Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius _______________________________ 

Įm. k. 188780533    (bibliotekos, kuriai perduodami leidiniai, rekvizitai) 

  

                                                                                              

 

Perduodami lituanistiniai leidiniai yra įtraukti į Kalbos komisijos sąskaitų plano atsargų klasę 

(atsargos 2010001 sąskaita). Derinama VSAKYJE. Prašytume vieną akto egz. perduoti savo įstaigos 

buhalterijai pajamuoti, antrą – grąžinti Kalbos komisijai (Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius).  

 

 


