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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179):  

1. L a i k a u netekusius galios šiuos LAB direktorės įsakymus: 

1.1. 2011 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3-VK „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų ir viešųjų 

pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 3 punktą. 

1.2. 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 33-VK „Dėl LAB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ 2 punktą. 

1.3. 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 45-VK „Dėl Lietuvos aklųjų bibliotekos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių pakeitimo“. 

1.4. 2014 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 3-VK „Dėl Lietuvos aklųjų bibliotekos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių pakeitimo“. 

1.5. 2014 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 15-VK „Dėl darbuotojų skyrimo LAB viešųjų pirkimų 

vykdymui“. 

2. T v i r t i n u pridedamas 2015 m. sausio 27 d. redakcijos Lietuvos aklųjų bibliotekos 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. 

3. T v i r t i n u pridedamas 2015 m. sausio 27 d. redakcijos Lietuvos aklųjų bibliotekos 

supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo taisykles. 

4. P a k e i č i u 2014 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 2-VK „Dėl darbuotojų skyrimo LAB 

viešųjų pirkimų vykdymui” ir naujai išdėstau 2 punktą: 

Viešųjų pirkimų planavimui, organizavimui, eksperto, viešųjų pirkimų komisijos nario, 

pirkimų iniciatoriaus ir kitų pareigų, susijusių su pirkimų vykdymu, atlikimui, tiekėjų pretenzijų 

nagrinėjimui, taip pat viešųjų pirkimų, kai prekių ir paslaugų vieno pirkimo vertė neviršija 29 000 

(dvidešimt devynių tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų vieno pirkimo vertė 

neviršija 72 500 (septyniasdešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų) eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio) planavimui ir pirkimų organizatoriaus pareigų atlikimui s k i r i u šiuos darbuotojus: 

2.1. Alvydą Černiauską, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams; 

2.2. Juozą Valentukevičių, direktoriaus pavaduotoją tiflotyrai; 

2.3. Alvyrą Liaudanskienę, Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėją; 

2.4. Eleną Linartienę, vyriausiąją buhalterę; 

2.5. Justiną Gagariną, Skaitytojų aptarnavimo centro vadovę; 

2.6. Genrik Pavliukianec, Knygų leidybos skyriaus vedėją; 

2.7. Darių Tamošiūną, l. e. Paslaugų ir produktų plėtros skyriaus vedėjo pareigas, IT 

specialistą; 

2.8. Liną Kacevičienę, administratorę; 

2.9. Faustą Brasaitę, projektų vadybininkę; 

2.10. Ireną Blaževičienę, Kauno filialo vedėją; 



2.11. Daivą Žiemelienę, Klaipėdos filialo vedėją; 

2.12. Javitą Lapinskaitę, Šiaulių filialo vedėją; 

2.13. Nijolę Bielinskienę, Panevėžio filialo vedėją; 

2.14. Astą Girnienę, Ukmergės filialo vedėją. 
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