
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 

2008 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. 2-281 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. sausio 2 d. Nr. 2-3 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 

m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2-281 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2-196, 

2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 2-270, 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-367, 2012 m. 

sausio 6 d. įsakymu Nr. 2-7, 2012 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2-291, 2013 m. gruodžio 27 d. 

įsakymu Nr. 2-365 ir 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 26-6): 

1.1. Išdėstau 13 punktą taip: 

,,13. Mažos vertės pirkimus vykdo pirkimų organizatorius, kai konkrečių prekių, paslaugų 

ar darbų pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 29 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), o mažos 

vertės pirkimus, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė yra nuo 29 001 Eur (be 

pridėtinės vertės mokesčio), vykdo Komisija.“ 

1.2. Išdėstau 70 punktą taip: 

„70. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, 

išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės 

vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti 

dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo 

nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Taip pat turi būti nurodytos 

priežastys, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą ar 

dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.“ 

1.3. Išdėstau 74.3 punktą taip: 
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„74.3. pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) arba 

kai pirkimo sutartis sudaroma atlikus mažos vertės pirkimą.“ 

1.4. Išdėstau 80 punktą taip: 

,,80. Pirkimo sutartis STT direktoriaus ar jo įgaliotų STT darbuotojų sprendimu gali būti 

sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė 

kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra 

užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Sudarant pirkimo sutartį 

žodžiu Komisija ar pirkimo organizatorius parengia raštą prekių, paslaugų ar darbų tiekėjui dėl 

perkamų prekių, paslaugų ar darbų užsakymo ir pateikia pasirašyti STT Finansų skyriaus 

viršininkui ir STT direktoriui arba STT direktoriaus pirmajam pavaduotojui, arba STT direktoriaus 

pavaduotojui.“ 

1.5. Išdėstau 81 punktą taip: 

,,81. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų 

pirkimų įstatyme nustatyti principai, tikslai ir dėl šių pirkimo sutarties sąlygų pakeitimų yra gautas 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus 

supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės 

mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Gali būti kreipiamasi tik 

dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys 

negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos 

neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių.“  

1.6. Išdėstau 83 punktą taip: 

,,83. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu ne ilgesniam kaip 4 metų 

laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant 

supaprastintus pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės 

vertės mokesčio), STT direktoriaus ar jo įgaliotų STT darbuotojų sprendimu gali būti sudaroma 

žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 86–90 punktuose nustatytas 

bendravimas su tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu.“ 

1.7. Išdėstau 98.1.4.2 punktą taip: 

,,98.1.4.2. sudaromos prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 29 000 

Eur;“. 

1.8. Išdėstau 121.1 punktą taip: 

,,121.1. Atliekant mažos vertės pirkimus, vadovaujantis 98.1.4.2 punktu, darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 14 500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);“.  

1.9. Išdėstau 121.2 punktą taip: 
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,,121.2. Pirkimo sutarties vertė viršija 14 500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) ir:“. 

1.10. Išdėstau 171.1 punktą taip: 

,,171.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);“. 

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. 

3. Į p a r e i g o j u ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo pasirašymo dienos: 

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Pirkimų 

poskyrį paskelbti šį įsakymą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį 

įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.  

 

Direktorius                                  Saulius Urbanavičius  


