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ĮSAKYMAS 

DĖL NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO  

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-388 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-387 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklių, jos priedų ir viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, Viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-387 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklių, jos priedų ir viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“: 

1. S u d a r a u šios sudėties nuolatinę Viešųjų pirkimų komisiją (toliau – Komisija) 

viešųjų pirkimų procedūroms atlikti:  

1.1. Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (Komisijos 

pirmininkas); 

1.2. Arūnas Alkevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (Komisijos pirmininkės 

pavaduotojas); 

1.3. Edita Bakanaitė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (Komisijos narys); 

1.4. Natalja Gončiarova, socialinė pedagogė (Komisijos narys); 

1.5. Andželika Petraitienė, raštinės vedėja (atliekantis ir Komisijos sekretoriaus funkcijas); 

1.6. Kristina Gelažnikienė, raštinės vedėja (atliekantis ir Komisijos sekretoriaus funkcijas); 

1.7. Irena Meškauskienė, bibliotekos vedėja (Komisijos narys); 

1.8. Irena Čekauskienė, bibliotekos vedėja (Komisijos narys). 

2. P a v e d u Irenai Meškauskienei ir Irenai Čekauskienei, bibliotekos vedėjoms, 

organizuoti vadovėlių pirkimą, vadovaujantis viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis ir mažos 

vertės tvarkos aprašu;.  

3. S k i r i u: 



3.1. Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjaus viešųjų pirkimų organizatoriumi/iniciatoriumi (S. Lozoraičio g. 13); 

3.2. Arūną Alkevičių, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjaus viešųjų pirkimų organizatoriumi/iniciatoriumi (Vaidoto g. 11); 

4. Į p a r e i g o j u Komisijai viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. V-387 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių, jos priedų ir viešojo pirkimo komisijos 

darbo reglamento patvirtinimo“, Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-

387 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių, jos priedų ir viešojo pirkimo komisijos darbo 

reglamento patvirtinimo“: 

 

 

Direktorius                         Dainius Žvirdauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Gitana Kubilienė 



Susipažinau, sutinku 
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