
 

 
 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ 

 GENERALINIS DIREKTORIUS  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-20-V „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO“ 

DALINIO PAKEITIMO  

 

2012 m. liepos 20 d. Nr. 1-124-V 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 

nuostatomis ir siekdamas sustiprinti uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ vykdomų 

viešųjų pirkimų kontrolę: 

1. T v i r t i n u  pridedamus: 

1.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles 

(toliau – Taisyklės); 

1.2. Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarką (toliau – Tvarka). 

2.  S k i r i u  pirkimų organizatoriais nurodytus  darbuotojus ir  n u s t a t a u  jų vykdomų mažos vertės 

pirkimų sritis bei sudaromų pirkimo sutarčių verčių leistinas ribas: 

Eil. 

Nr.  

Vardas, Pavardė Skyrius Pirkimų sritis Sutarties vertė,  

Lt be PVM 

1. Linas Želvys Viešųjų pirkimų skyrius Visi bendrovėje vykdomi 

prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimai 

 

2. Arnis Stankevičius  

3. Gaudenis Sadaunykas 50 000 

4. Jurgita Barkovskienė  

5. Donatas Karsokas Tiekimo skyrius Visi bendrovėje vykdomi 

prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimai 

 

6. Vojciech Jachimovič  

7. Darius Korsakas 30 000 

8. Miroslav Tarazevič  

9. Alina Lavris  

10. Jonas Grabys Ūkio skyrius Statybinės, santechnikos 

prekės, kondicionierių 

remontas ir priežiūra, su 

patalpų ir įrengimų remontu 

susiję pirkimai, nekilnojamojo 

turto registracija, pastatų 

inžinieriniai tyrimai, įrankių ir 

mechanizmų nuoma 

10 000 

11. Romualdas Šutas Ūkio skyrius, Transporto 

poskyris 

Su transporto remontu susiję 

pirkimai, kelių mokesčiai 

(visoms transporto 

priemonėmis) 

 

12. Dainius Vaikšnoras Ūkio skyrius, Pastatų 

eksploatacijos poskyris 

Raktai, spynos, cheminės, 

įvairios buitinės ir ūkio prekės 

 

13. Jolanta Gaubienė Ūkio skyrius, Pastatų 

eksploatacijos poskyris 

Kanceliarinės prekės  

14. Onutė Švitrienė Ūkio skyrius, Pastatų 

eksploatacijos poskyris 

Cheminės prekės, valymo 

reikmenys 

 

15. Irena Antanovič Ūkio skyrius,  Maitinimo Maistas, gėrimai, maisto  



 

 

2 

padalinys tiekimo reikmenys 

16. Aldona Makaravičienė Techninis skyrius, 

Darbuotojų saugos 

poskyris 

Su atliekomis susijusios 

paslaugos, aplinkosauginės 

ataskaitos 

5 000 

17. Skirmantė Mačionė Rinkodaros ir viešųjų 

ryšių skyrius 

Su reklama ir renginiais susiję 

pirkimai, dovanos, suvenyrai 

 

18.  

Stanislav Sokolovskis 

IT skyrius Kompiuteriniai ir 

telekomunikacijos reikmenys, 

telefonų remontas, biuro 

įrangos, telekomunikacinių 

įrenginių remontas ir priežiūra 

 

19. Jūratė Janušauskienė Personalo skyrius Su mokymais ir darbuotojų 

atranka susijusios paslaugos 

 

20. Irma Poškienė Eismo saugumo ir 

kontrolės skyrius, 

Sveikatos poskyris 

Su medicininėmis 

paslaugomis, vaistais susiję 

pirkimai 

 

21. Andrėjus Rossocha Techninis skyrius Su įrengimų patikra ir 

transporto registravimu susiję 

pirkimai 

 

22. Arūnas Kantvilas Elektros įrenginių 

poskyris 

Elektros prekės, su įrankių 

remontu ir nuoma susijusios 

paslaugos 

 

 3. Į p a r e i g o j u: 

 3.1. Pirkimų organizatorius: 

 3.1.1. prieš pradedant vykdyti viešuosius pirkimus, pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą; 

 3.1.2. viešuosius pirkimus vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių ir Tvarkos reikalavimus; 

 3.2. Viešųjų pirkimų skyriaus viršininką Liną Želvį užtikrinti, kad Taisyklės ne vėliau kaip per tris darbo 

dienas nuo jų patvirtinimo būtų paskelbtos Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies ir 86 straipsnio 

nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus 

viešasis transportas“ tinklalapyje; 

 3.3. Raštinės vadovę Jūratę Šatkauskaitę  pasirašytinai supažindinti su šiuo įsakymu visus jame paminėtus 

darbuotojus. 

 4. P a v e d u  generalinio direktoriaus pavaduotojui Vidmantui Romualdui Striškai kontroliuoti šio 

įsakymo vykdymą. 

 5. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d. 

 6. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ 

generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-20-V „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo“ 3.1 

papunktį.  

 

Generalinis direktorius                                                                          Gintaras Nakutis 

 

 

 

 

 

2012-07-20 

Parengė 

 

Jekaterina Šutova 


