
 

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“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 

2017 m. birželio  27 d. Nr. 2-235 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo 

įstatymą Nr. XIII-327, 

 1. 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. 2-281 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais).  

 2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos supaprastintų pirkimų 

procedūros tęsiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias 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 

vėlesniais pakeitimais). 

 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 

skyrių paskelbti šį įsakymą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

              3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrąjį 

skyrių supažindinti su šiuo įsakymu STT darbuotojus per darbo su dokumentais ir užduočių 

tvarkymo sistemą „Doclogix“.  

  4. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.  
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Pasirašomieji metaduomenys 

  

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys  

   

El. dokumento pavadinimas: Įsakymas dėl LR STT direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-281 „Dėl Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

  

Sudarytojai 

   

Sudarytojas  

    

Sudarytojas: STT 

    

Kodas: 188659948 

    

Adresas: A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, Lietuva 

    

Statusas: Juridinis asmuo 
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Pasirašantis asmuo 

     

Vardas ir pavardė: Saulius Urbanavičius 
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Pasirašymo data : 2017.06.26 17:56:52 
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Pasirašantis asmuo 

     

Vardas ir pavardė: Marija Tarasevičienė 

     

Pareigos: Vyresnysis specialistas 

    

Pasirašymo data : 2017.06.27 08:09:32 
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El. dokumento naudojimo metaduomenys 

   

Techninė informacija 

    

El. dokumento specifikacijos ID: ADOC-V1.0 

    

Elektroninio dokumento grupė: GeDOC 

    

eDVS pavadinimas ir versija: DocLogix v11.0.0.0 

    

Operacinės sistemos pavadinimas ir versija: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 
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