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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS
MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS MOKYKLOJE TVIRTINIMO IR
ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO
2017 m. birželio 30 d. Nr. V-67
Panevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus įsakymais: 2017 m. birželio 28 d. Nr. IS-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 2017 m. birželio 27 d. Nr. IS-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 2017 m. birželio 23 d. Nr. 1S-93 “Dėl nešališkumo deklaracijos
tipinės formos patvirtinimo”:
1. s k i r i u :
1.1. Daivą Šmigelskienę, vyriausiąją buhalterę, mažos vertės pirkimų, verčių apskaitą tvarkančiu
asmeniu;
1.2. Jolitą Glemžienę, buhalterę - kasininkę, atsakingą už viešųjų pirkimų organizavimą ir pirkimų
planavimą, duomenų tvarkymą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS),
Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPO), pirkimų vykdymą naudojantis CPO
elektroniniu katalogu;
1.3. pirkimų organizatorius:
1.3.1.Vilių Glušoką, bibliotekininką – už literatūros ir vadovėlių pirkimą;
1.3.2.Irmą Misevičienę, vyriausiąją virėją – už maisto produktų pirkimą;
1.3.3.Liną Bartnykienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui – už mokymo priemonių pirkimą;
1.3.4.Joną Vlasovą, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams – už prekių, paslaugų arba darbų
pirkimą, pirkimo sutarčių pratęsimą ar keitimą.
2. Viešųjų pirkimų organizavimą, pirkimų organizavimo priežiūrą bei prevencinę kontrolę pasilieku
sau, direktorei Danutei Kriščiūnienei.
3. t v i r t i n u :
3.1. mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, pridedama;
3.2. mokyklos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą, pridedama.
4. p r i p a ž į s t u netekusius galios nuo 2017 m. liepos 1 d.:

4.1. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisykles (2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-15 ir 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-94);
4.2. 2011 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. V-36 „Dėl komisijos sudarymo, atliekant prekių ar paslaugų ir
darbų pirkimus supaprastintų viešųjų pirkimų tvarka“;
4.3. 2014 m. lapkričio 20 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-101 „Dėl pirkimo verčių apskaitą
tvarkančio asmens paskyrimo“;
4.4. 2006 m. rugsėjo 26 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-36 „Dėl Panevėžio kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos viešojo pirkimo
komisijos darbo reglamento
tvirtinimo“.
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