
 

 

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO KANCLERIS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. V-32 

Plungė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 106 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktuali redakcija), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 

m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo 

pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-14 redakcija), Teisėjų tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 

13P-101-(7.1.2) „Dėl pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų ir apygardų administracinių 

teismų struktūrų aprašymų ir pareigybių sąrašų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Plungės apylinkės 

teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. V-139 „Dėl Plungės apylinkės teismo struktūros 

patvirtinimo“, Plungės apylinkės teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. P-247 „Dėl 

Plungės apylinkės teismo struktūros aprašymo patvirtinimo“, Plungės apylinkės teismo kanclerio 2018 

m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. P-248 „Dėl Plungės apylinkės teismo pareigybių sąrašo patvirtinimo“: 
 

1. P a k e i č i u  ir išdėstau nauja redakcija Plungės apylinkės teismo (toliau – Teismas) 

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Teismo kanclerio 2018 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. V-72 (pridedama). 
 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Plungės apylinkės teismo kanclerio 2019 m. vasario 12 d. 

įsakymą Nr. V-9 „Dėl Plungės apylinkės teismo viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 

pakeitimo“. 
 

3. Į p a r e i g o j u  Teismo administracijos sekretorę Viktoriją Bružaitę: 

3.1. su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti Teismo vyresniąją patarėją Iloną Gedeikienę, 

Ūkio skyriaus vedėją Jolantą Griškienę, Raštinės skyriaus vedėją Dianą Samoškienę ir Archyvo 

skyriaus vedėją Jolantą Vaitkuvienę; 

3.2.  organizuoti Aprašo paskelbimą Teismo internetiniame tinklapyje. 

 

 

 

 

Teismo kancleris                                                                                                          Juozas Kaminskas 

 


