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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d.
įsakymą  Nr.  1V-719  „Dėl  Viešųjų  pirkimų komisijos  sudarymo ir  Viešųjų  pirkimų komisijos  darbo
reglamento patvirtinimo“:

1. pakeičiu šio įsakymo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. S u d a r a u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Viešųjų pirkimų komisiją (toliau

– Komisija):
- Giedrius  Vaištaras,  Administracinio  departamento  vyriausiasis  patarėjas  (Komisijos

pirmininkas);
- Regina  Ramanavičienė,  Administracinio  departamento  Turto  valdymo  ir  logistikos  skyriaus

patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
-  Rimantas  Rimkevičius,  Radijo  spektro  kontrolės  departamento  Vilniaus  kontrolės  skyriaus

specialistas;
- Vida  Černiuvienė,  l.  e.  Strategijos  departamento  Strateginio  planavimo  skyriaus  vedėjos

pareigas;
- Arūnas Zutkis, Administracinio departamento Turto valdymo ir logistikos skyriaus specialistas;
- Linas  Pakšys, Infrastruktūros  ir  įrenginių  kontrolės  departamento  Infrastruktūros  priežiūros

skyriaus vedėjas;
- Aušra Sakalytė, Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji patarėja.“.
2. pakeičiu šio įsakymo 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. P a v e d u dalyvauti Komisijos posėdžiuose Komisijos nario teisėmis, kai į Komisijos posėdį

susirenka mažiau kaip pusė jos narių (įskaitant Komisijos pirmininką), šiems asmenims:
-  Ryčiui  Verbaičiui,  Administracinio  departamento  Informacinių  technologijų  skyriaus

specialistui;
- Raimondai Purvienei, Strategijos departamento Ekonominės analizės skyriaus specialistei.
3. pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą:
3.1. pakeičiu Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Komisija sprendimus priima posėdyje paprasta balsų dauguma vardiniu balsavimu. Komisija

savo funkcijas gali vykdyti bei balsuoti rašytinės procedūros tvarka savo nuomonę reiškiant ir balsuojant
elektroniniu paštu. Balsuoti galima tik „už“ arba „prieš“ siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po
lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, jeigu
posėdyje  dalyvauja  daugiau  kaip  pusė  visų  Komisijos  narių.  Komisijos  nariai  negali  susilaikyti  nuo
sprendimo priėmimo.“

3.2. pakeičiu Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16.  Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole glaustai išdėstoma klausimo svarstymo

eiga,  priimti  sprendimai  ir  sprendimų motyvai,  kiekvieno Komisijos nario atskiroji  nuomonė (jeigu ji
buvo  pareikšta).  Protokolą  rašo  Komisijos  pirmininko  paskirtas  vienas  iš  Komisijos  narių  (posėdžio
sekretorius).  Protokolą pasirašo visi  posėdyje dalyvavę Komisijos  nariai.  Jei  Komisijos  posėdis  vyko
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rašytinės  procedūros  tvarka  (nuotoliniu  būdu),  tokio  posėdžio  protokolą  Komisijos  nariai  pasirašo
dokumentų valdymo sistemos priemonėmis kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

Direktorius                   Feliksas Dobrovolskis
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