
 

 

 

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

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir 

saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais) ir: 

1.1. Išdėstau 3 punktą taip: 

,,3. Mažos vertės pirkimus galima atlikti, kai numatoma pirkimo ar preliminarios sutarties 

vertė, apskaičiuota vadovaujantis Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 15 straipsnio 

nuostatomis, yra ne didesnė nei nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.“  

1.2. Išdėstau 21 punktą taip: 

„21. Vykdant mažos vertės ribotą konkursą, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1S- 255 „Dėl Pavyzdinių riboto konkurso pirkimo 

dokumentų, pirkimus vykdant Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, 

patvirtinimo.“. 

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 39.11. papunktį. 

1.4. Išdėstau 39.19. papunktį taip: 

„39.19. Informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu 

pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos 

centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio 

euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – Lietuvos banko nustatomą ir 

skelbiamą euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.“. 

1.5. Išdėstau  39.20. papunktį taip: 

„39.20. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS  

DIREKTORIUS 

El. dokumento nuorašas 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 

2012 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. 2-160 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, 

ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 Nr.  2-238 2017 m. birželio 27 d.   

Vilnius 



2 

 

kainą turi būti įskaičiuoti visi tiekėjo mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės mokestį.“. 

1.6. Išdėstau 56 punktą taip: 

„56. Skelbdama pranešimą dėl mažos vertės pirkimo Komisija pildo tipinę Sk-6 tipinę formą 

„Skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą“, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1S-192 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir 

reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, 

informacijai aprašo ir Supaprastintų viešųjų pirkimų pranešimų tipinių formų patvirtinimo“ (kartu su 

vėlesniais pakeitimais) (toliau – Sk-6  forma).“. 

1.7. Išdėstau 57 punktą taip: 

„57. Komisija, norėdama paskelbti informacinį pranešimą apie ketinamą sudaryti pirkimo 

sutartį, pildo Sk-5 tipinę formą „Informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus 

nepaskelbus apie pirkimą“, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. 

įsakymu Nr. 1S-192 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, 

pranešimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų 

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo ir Supaprastintų viešųjų pirkimų 

pranešimų tipinių formų patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Sk-5 forma).“. 

1.8. Išdėstau 58 punktą taip: 

„58. Pildydama Sk-5 ir Sk-6 formas, Komisija vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1S-192 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir 

reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, 

informacijai aprašo ir Supaprastintų viešųjų pirkimų pranešimų tipinių formų patvirtinimo“ (kartu su 

vėlesniais pakeitimais).“. 

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 104.5. papunktį.  

2. P  a  v  e  d  u  paskelbti šį įsakymą: 

2.1. STT Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – Teisės aktų registre. 

2.2. STT Viešųjų ryšių skyriui – STT interneto svetainėje. 
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Sudarytojai 

  
 

Sudarytojas  
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