
 

 

 

 

 

Atsižvelgdamas į Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu 

Nr. 1S-174 ,,Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų ir vidaus kontrolės rekomendacijų 

patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais) n u s t a t a u, kad:  

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus, STT 

direktoriaus pirmojo pavaduotojo, STT direktoriaus pavaduotojo pavedimu reikalavimus viešiesiems 

pirkimams rengia STT padalinių (valdybų, skyrių, poskyrių) vadovai ar, atitinkamo padalinio vadovo 

laikinai nesant, kiti atitinkamo STT padalinio darbuotojai (pirkimų iniciatoriai), pasirašę nešališkumo 

deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.   

2. Supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kurių vertė neviršija 29000 Eur (be 

pridėtinės vertės mokesčio), ir jei pirkimą atlikti nėra pavedama viešųjų pirkimų komisijai, STT 

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

atlikti šie STT darbuotojai (pirkimų organizatoriai), pasirašę nešališkumo deklaracijas ir 

konfidencialumo pasižadėjimus: 

2.1. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio viršininkas; 

2.2. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio vyresnieji specialistai; 

2.3. STT Administravimo valdybos vyriausiasis specialistas; 

2.4. STT Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus viršininkas; 

2.5. STT Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas; 

2.6. STT Kauno valdybos jaunesnysis specialistas; 

2.7. STT Klaipėdos valdybos jaunesnysis specialistas; 

2.8. STT Šiaulių valdybos jaunesnysis specialistas; 

2.9. STT Panevėžio valdybos jaunesnysis specialistas; 

2.10. STT Vilniaus valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus specialistas (darbo sutartis); 

2.11. STT Vilniaus valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus jaunesnysis specialistas (darbo 

sutartis). 
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3. Šio įsakymo 2.1 punkte nurodytas pirkimų organizatorius atlieka pirkimus, šio įsakymo 

2.2, 2.3 punktuose nurodytų pirkimų organizatorių atostogų, laikinojo nedarbingumo ar tarnybinės 

komandiruotės metu. 

 4. Šio įsakymo 2.3 punkte nurodytas pirkimų organizatorius atlieka pirkimus gėlių, vainikų, 

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

priėmimui, atminimo dovanų pirkimus, jeigu jų reikia nevėliau kaip kitą darbo dieną. 

 5. Šio įsakymo 2.4 – 2.11 punktuose nurodyti pirkimų organizatoriai atlieka pirkimus, esant 

STT supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 103.1.3 punkte nurodytoms aplinkybėms (avarijų atveju 

ir pan.). 

 6. Šio įsakymo 2.4 punkte nurodytas pirkimų organizatorius atlieka pirkimus, šio įsakymo 

2.5 – 2.9 punktuose nurodytų pirkimų organizatorių atostogų, laikinojo nedarbingumo ar tarnybinės 

komandiruotės metu. 

 7. Šio įsakymo 2.4 – 2.11 punkte nurodyti pirkimų organizatoriai, atlikę pirkimą (žodžiu), 

raštu informuoja STT direktoriaus pavaduotoją arba direktoriaus pirmąjį pavaduotoją, nurodant 

pirkimo priežastis, pasiūlymo kainą ir tiekėjo duomenis (pavadinimą, įmonės kodą ir kitą būtiną 

informaciją). Atlikti pirkimai nustatyta tvarka registruojami Supaprastintų pirkimų registre. 

8. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrio viršininkas, o jam laikinai nesant – STT 

Administravimo valdybos viršininkas, patvirtina pirkimo organizatoriaus parengtą supaprastinto 

pirkimo pažymą, kai numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 3000 Eur (be pridėtinės vertės 

mokesčio), išskyrus šio įsakymo 2.1 punkte nurodyto pirkimų organizatoriaus parengtą supaprastinto 

pirkimo pažymą. 

9. STT Administravimo valdybos viršininkas patvirtina supaprastinto pirkimo pažymą, kai 

numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 14500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), ir šio 

įsakymo 2.1 punkte nurodyto pirkimų organizatoriaus parengtą supaprastinto pirkimo pažymą. 

10. STT direktoriaus pavaduotojas arba direktoriaus pirmasis pavaduotojas patvirtina 

parengtą supaprastinto pirkimo pažymą, kai numatomos sudaryti sutarties vertė viršija 14500 Eur (be 

pridėtinės vertės mokesčio). 

11. Prieš pradėdami vykdyti šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nurodytas funkcijas, pirkimų 

iniciatoriai ir pirkimų organizatoriai privalo susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose 

mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu 

Nr. 1S-135 ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.vpt.lt, taip pat 

Centriniame viešųjų pirkimų portale www.cvpp.lt. 

12. T vi r t i n u: 

12.1. STT pirkimų iniciatoriaus, pirkimų organizatoriaus nešališkumo deklaracijos formą (1 

priedas); 

12.2 STT pirkimų iniciatoriaus, pirkimų organizatoriaus konfidencialumo pasižadėjimo 

formą (2 priedas). 

13. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios 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 vėlesniais pakeitimais). 

14. Į p a r e i g o j u: 

14.1. STT Administravimo valdybos Bendrąjį skyrių supažindinti su šiuo įsakymu 

darbuotojus, dokumentų valdymo ir užduočių tvarkymo sistema „Doclogix“. 

14.2. STT Administravimo valdybos Pirkimų poskyrį paskelbti šį įsakymą Centrinėje 
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viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o STT Viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą STT 

interneto svetainėje. 

 

 

Direktorius                                              Saulius Urbanavičius 
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Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus  

2016 m. rugsėjo    d. įsakymo Nr.   

1 priedas  

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA 

 

________________________________________________________________________________ 

(Viešojo pirkimų iniciatoriaus, pirkimų organizatoriaus vardas ir pavardė, asmens kodas) 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PIRKIMŲ 

INICIATORIAUS, PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________d. Nr. ______ 

Vilnius 

 

  

Būdamas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ____________ (toliau –  

__________________________________ , pasižadu: 

  (pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius) 

  

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 

atlikti pirkimų  _______________________________ pareigas. 
                                                                    (iniciatoriaus, organizatoriaus) 

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos 

giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,  

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba 

turtinį įnašą jame, 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų,  

nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane _____________________________ paskyrusios 

perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti. (pirkimų iniciatorumi, pirkimų organizatorumi) 

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, 

yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys 

ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai. 

  

       (Parašas)                                                         (Vardas ir pavardė) 

______________ 

  



5 

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus  

2016 m. rugsėjo d. įsakymo Nr.  

2 priedas  

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA 

 

________________________________________________________________________ 
(pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius) 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PIRKIMŲ 

INICIATORIAUS, PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS  

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

Vilnius 

  

Būdamas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų 

______________________________________,  
        (iniciatorius, organizatorius) 

1. Pasižadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu 

susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant pirkimų iniciatoriumi, pirkimų organizatoriumi; 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais 

susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo 

įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms 

arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios 

organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 

su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių 

komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 

  

       (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė) 

______________ 

  

 

 

 

 

 


