
  

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR. 25 

 

2017 m. liepos 5 d., 12.00 val. 

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – Alytaus rajono VVG) valdybos  rašytinio 

sprendimo priėmimo procedūra Nr.25   vyko nuo 2017 m.  liepos 3 d.,  16.15 val.   iki  2017 m.  

liepos 5 d., 12.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas: „Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų  

viešųjų pirkimų  taisyklių panaikinimo“.  

Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Arvydas Balčiūnas. 

Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros sekretorė Vida Vrubliauskienė.  

„Iš viso VVG valdyboje yra 12 narių,  klausimas  išsiųstas iš el. p.: 

v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. Alytaus rajono VVG valdybos nariams el. paštais: Astai 

Kisielienei - astak58@gmail.com; Mildai Stanevičienei - eiciunai@gmail.com; Linui Nedzinskui - 

nedzinskasl@gmail.com; Giedrei Aldonienei - giedre@tarzanija.lt;  Rūtai  Matonei - 

ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydui  Balčiūnui - arvydas.balciunas@arsa.lt; Jolantai 

Kručkauskaitei - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolei Dirginčienei - meras@birstonas.lt; Ritai 

Sabaitei - rita.sabaite@prokuraturos.lt; rita.sabaite@gmail.com Tadui Džervui - 

tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Karoliui Bunevičiui - 

karolisbunevicius@gmail.com; 

Iki 2017 m. liepos 5 d., 12.00 val.  į  klausimą atsakė  8 VVG valdybos nariai: Arvydas  

Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Jolanta Kručkauskaitė - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; 

Karolis Bunevičius - karolisbunevicius@gmail.com; Linas Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; 

Nijolė Dirginčienė - meras@birstonas.lt; Rita Sabaitė - rita.sabaite@prokuraturos.lt; Giedrė 

Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; 

 

Kvorumas yra. 

  

1.SVARSTYTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų  viešųjų pirkimų  

taisyklių panaikinimo.  

 

Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūros organizavimo: 

Viešųjų pirkimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-

1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)  nuostatas priėmė 

nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančius teisės aktus, pagal kuriuos Klasikinio sektoriaus 

perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus  atliks vadovaujantis Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašu, – kuris privalomas klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms teisės 

aktas. Reikalingas VVG valdybos sprendimas: 

- pripažinti nuo 2017 m. liepos 1 d. netekusiu galios Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

valdybos 2009 m. gegužės 19  d. protokolo Nr. D-5 „Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

  Pastaba: 2017 m. birželio 28 d.  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 1S-97,  viešai paskelbtas tik 2017 m. liepos 3 d.  
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2017 m. liepos 5 d.  09 val. 57 min. gauta VVG valdybos narės  Jolantos Kručkauskaitės 

pastaba  (pridedama) „taisykles reikia naikinti kai bus užbaigtos visos pirkimo procedūros pradėtos 

iki 07 01. Tai matyti ir VPT skaidrėse (6 skaidrė). Jeigu dar nebaigtos procedūros taisyklių naikinti 

nereikia. 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/VP_pasikeitimai_27_06_17(1).pdf“ 

Į  pastabą V. Vrubliauskienė 11val 47 min. atsakė raštu (pridedama)   „informuoju, kad 

pirkimų procedūros buvo baigtos iki 07 01“.  

NUTARTA.   Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų  viešųjų pirkimų  taisyklių 

panaikinimo.  

- nuo 2017 m. liepos 1 d.  negalioja  „Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklės“, patvirtintos  Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2009 m. 

gegužės 19  d. protokolo Nr. D-5 „Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

8- „už“,     

0- „prieš“,      

4 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkas                                                                                   Arvydas Balčiūnas 

  

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  sekretorė                                                                                      Vida Vrubliauskienė 
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