
 
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIREKTORIAUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS PAKEITIMO 

 

2021 m. vasario 2 d.  Nr. Į- 12 

Anykščiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, Anykščių 

rajono socialinių paslaugų centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Anykščių rajono socialinių  paslaugų centro direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. Nr. Į- 

11 ir Anykščių rajono socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų 2016 m. gegužės 26 d. Anykščių 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-151, 22.5, 22.9 punktais. 

1. S u d a r a u šios sudėties viešųjų pirkimų komisiją:  

Komisijos pirmininkas – Lina Repečkienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams; 

Komisijos sekretorė – Vaida Strumylaitė, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro 

Paramos šeimai tarnybos socialinis darbuotojas darbui su šeimomis; 

Komisijos narys – Svajonė Žąsinienė, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vyriausioji 

buhalterė; 

Komisijos narys, pirkimų iniciatorius ir organizatorius – Egidijus Kažukauskas, Anykščių 

rajono socialinių paslaugų centro ūkio reikalų tvarkytojas; 

Komisijos narys – Agnė Švagždienė, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Paramos 

šeimai tarnybos socialinis darbuotojas darbui su šeimomis; 

Komisijos narys, CVP IS administratorius – Gytis Pivoriūnas, Anykščių rajono socialinių 

paslaugų centro Paramos šeimai tarnybos socialinis darbuotojas darbui su šeimomis. 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Anykščių rajono socialinių  paslaugų centro direktoriaus 

2020 m. birželio 11 d. Nr. Į- 30  „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo komisijos pakeitimo“.  

 

Direktorė                                                                                                                         Jolanta Pleškienė 

 

 



Anykščių rajono socialinių  

paslaugų centro direktoriaus  

2021-02-02 Nr. Į- 12 

Priedas    

 

Su 2021 m. vasario 2 d. Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu 

„Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo komisijos pakeitimo“ Nr. Į- 12 susipažinau ir sutinku: 

 

 

Komisijos pirmininkas 

 

………………………… 

Lina Repečkienė 

 

 

Komisijos narys, pirkimų iniciatorius ir organizatorius 

 

………………….…… 

Egidijus Kažukauskas 

 

 

Komisijos sekretorė 

 

………………………… 

Vaida Strumylaitė 

 

 

Komisijos narys 

 

………………………… 

Svajonė Žąsinienė 

 

 

Komisijos narys 

 

………………………… 

Agnė Švagždienė 

 

 

Komisijos narys, CVP IS administratorius 

 

………………………… 

Gytis Pivoriūnas 

 

 

 

 


