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1 .  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. 

rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 2-283 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų 

organizatorių paskyrimo“ (kartu su 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 2-6, 2010 m. vasario 11 d. 

įsakymu Nr. 2-65, 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 2-272 ir 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 

2-55):  

1.1. Išdėstau 1 punktą taip: 

,,1. Supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kurių vertė neviršija 29 000 Eur (be 

pridėtinės vertės mokesčio), ir jei pirkimą atlikti nėra pavedama viešojo pirkimo komisijai, STT 

direktoriaus, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo, STT direktoriaus pavaduotojo pavedimu gali 

atlikti šie STT darbuotojai (pirkimo organizatoriai): 

1.1. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio viršininkas; 

1.2. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas; 

1.3. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio vyresnysis specialistas; 

1.4. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio specialistas; 

1.5. STT Administravimo valdybos specialistas; 

1.6. STT Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus viršininkas; 

1.7. STT Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus energetikas; 

1.8. STT Kauno valdybos jaunesnysis specialistas; 

1.9. STT Klaipėdos valdybos jaunesnysis specialistas; 

1.10. STT Šiaulių valdybos jaunesnysis specialistas; 

1.11. STT Panevėžio valdybos jaunesnysis specialistas.“ 

1.2. Papildau 1
1
 punktu ir jį išdėstau taip: 

,,1
1
. Šio įsakymo 1.1 punkte nurodytas pirkimo organizatorius atlieka pirkimus šio 

įsakymo 1.2–1.4 punktuose nurodytų pirkimų organizatorių atostogų, laikinojo nedarbingumo ar 

tarnybinės komandiruotės metu.“ 

1.3. Išdėstau 2 punktą taip: 

 ,,2. Šio įsakymo 1.5 punkte nurodytas pirkimo organizatorius atlieka pirkimus gėlių, 

vainikų, vainikų juostų, užuojautų spausdinimo paslaugų, maisto produktų darbo susitikimams bei 

svečių priėmimui, atminimo dovanų pirkimus, jeigu jų reikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną.“ 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 

2008 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. 2-283 „DĖL PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ 

PASKYRIMO“ PAKEITIMO 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS  

DIREKTORIUS 

Nr. 2-2  2014 m. sausio 2 d. 

Vilnius 



2 

  

1.4. Išdėstau 3 punktą taip: 

 ,,3. Šio įsakymo 1.7–1.11 punktuose nurodyti pirkimo organizatoriai atlieka pirkimus STT 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 98.1.3 punkte nurodytomis aplinkybėmis (avarijų atveju ir 

pan.).“ 

1.5. Išdėstau 4 punktą taip: 

 ,,4. Šio įsakymo 1.6 punkte nurodytas pirkimo organizatorius atlieka pirkimus šio įsakymo 

1.7–1.11 punktuose nurodytų pirkimų organizatorių atostogų, laikinojo nedarbingumo ar tarnybinės 

komandiruotės metu.“ 

1.6. Išdėstau 7 punktą taip: 

,,7. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio viršininkas patvirtina pirkimo 

organizatoriaus parengtą supaprastinto pirkimo pažymą, kai numatomos sudaryti sutarties vertė 

neviršija 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), išskyrus šio įsakymo 1.1 punkte nurodyto 

pirkimo organizatoriaus parengtą supaprastinto pirkimo pažymą.“ 

1.7. Išdėstau 8 punktą taip: 

,,8. STT Administravimo valdybos viršininkas patvirtina supaprastinto pirkimo pažymą, 

kai numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 14 500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), ir šio 

įsakymo 1.1 punkte nurodyto pirkimo organizatoriaus parengtą supaprastinto pirkimo pažymą.“ 

1.8. Išdėstau 9 punktą taip: 

,,9. STT direktoriaus pavaduotojas arba direktoriaus pirmasis pavaduotojas patvirtina 

parengtą supaprastinto pirkimo pažymą, kai numatomos sudaryti sutarties vertė viršija 14 500 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: 

3.1. STT Administravimo valdybos Bendrąjį skyrių supažindinti su šiuo įsakymu 

darbuotojus, einančius jame nurodytas pareigas, pasirašytinai. 

3.2. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrį paskelbti šį įsakymą Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o STT Viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą STT 

interneto svetainėje. 

 

Direktorius                                              Saulius Urbanavičius 

 


