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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu: 

1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios šiuos LAB direktoriaus įsakymus: 

1.1. 2017 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 31b-VK „Dėl LAB viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1.2. 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. 29a-VK „Dėl LAB viešųjų pirkimų organizavimo 

ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“. 

1.3. 2020 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. 33-VK „Dėl LAB viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

1.4. 2021 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 18-VK „Dėl 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 62-VK 

„Dėl 2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 31B-VK „Dėl LAB viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“. 

2. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos aklųjų bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašą. 

3. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos aklųjų bibliotekos viešojo pirkimo (projekto konkurso, 

supaprastinto projekto konkurso vertinimo) komisijos darbo reglamentą. 

4. 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: 

4.1. Eriką Buivydienę, direktoriaus pavaduotoją, 

4.2. Alvydą Černiauską, vyriausiąjį specialistą, 

4.3. Romą Bobovnikovą, vyriausiąjį specialistą, 

4.4. Ramunę Balčikonienę, Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėją, 

4.5. Mildą Lipavičiūtę, vyriausiąją informacijos specialistę, 

4.6. Klementiną Gečaitę, kultūrinių veiklų vyriausiąją vadybininkę, 

4.7. Liną Kacevičienę, administratorę, 

4.8. Dalią Balčytytę,Informacinių išteklių skyriaus vedėją, 

4.9. Alvyrą Liaudanskienę, vyriausiąją bibliotekininkę, 

4.10. Eleną Linartienę, vyresniąją buhalterę, 

4.11. Liną Gelažauskienę, l. e. p. vyriausiąją buhalterę, 

4.12. Alisą Žarkovą, l. e. Leidybos skyriaus vedėjos pareigas, 

4.13. Viktorą Kalniką, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierių, 

4.14. Airidą Riškų, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierių, 



4.15. Audrių Mešką, leidybinės veiklos vyriausiąjį kuratorių, 

4.16. Justiną Gagariną, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėją, 

4.17. Janiną Vileikienę, kultūrinių veiklų kuratorę, 

4.18. Jaroslavą Komarovskį, vairuotoją-pagalbinį darbininką,  

4.19. Ireną Blaževičienę, vyriausiąją bibliotekininkę (Kaune), 

4.20. Daivą Žiemelienę, vyriausiąją bibliotekininkę (Klaipėdoje), 

4.21. Javitą Lapinskaitę, vyriausiąją bibliotekininkę (Šiauliuose), 

4.22. Nijolę Bielinskienę, vyriausiąją bibliotekininkę (Panevėžyje), 

4.23. Astą Girnienę, vyriausiąją bibliotekininkę (Ukmergėje). 

5. Viešųjų pirkimų, kai prekių ir paslaugų vieno pirkimo vertė viršija 29 000 (dvidešimt 

devynis tūkstančius) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų vieno pirkimo vertė viršija 72 

500 (septyniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus) eurų (be pridėtinės vertės mokesčių) vykdymui 

s k i r i u komisiją: 

pirmininkas – Erika Buivydienė, direktorės pavaduotoja. 

nariai –           Alvydas Černiauskas, vyriausiasis specialistas, 

 Romas Bobovnikovas, vyriausiasis specialistas, 

 Alisa Žarkova, l. e. Leidybos skyriaus vedėjos pareigas, 

 Lina Kacevičienė, administratorė. 

6. Už pirkimų planavimą atsakingu asmeniu s k i r i u Alvydą Černiauską, vyriausiąjį 

specialistą. 

7. Atsakingais už Lietuvos aklųjų bibliotekos administravimą, duomenų apie LAB tvarkymą, 

informacijos viešinimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), vadovaujantis 

Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ s k i r i u: 

7.1. Alvydą Černiauską, vyriausiąjį specialistą, 

7.2. Romą Bobovnikovą, vyriausiąjį specialistą. 

8. Asmenims, išvardintiems šio įsakymo 4 punkto 4.8, 4.14, 4.16 ir 4.18 papunkčiuose,           

į s a k a u iki 2022 m. sausio 20 d. pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą (Lietuvos aklųjų bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

5 ir 6 priedai). 

9. Asmenims, išvardintiems šio įsakymo 4 punkte, į p a r e i g o j u iki 2022 m. sausio 20 d. 

užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų valstybinėje tarnyboje derinimo įstatymas, kaip asmenims, perkančiosios organizacijos 

vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus pirkimų iniciatoriais, pirkimų organizatoriais ir 

pirkimo komisijos nariais. 

 

 

 

Direktorė          Inga Davidonienė 


