
 

 

       

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

      

ĮSAKYMAS 

 
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2022 m. lapkričio 29 d.  Nr. A-4437 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 

1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo 16, 17 straipsniais ir 25 straipsnio 

2 dalimi, Kauno miesto savivaldybės  tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl teisės 

atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės 

administracijai ir viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai “ 1.1 ir 2.1 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u Kauno miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1.  Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių vadovus susipažinti ir 

supažindinti su šiuo įsakymu padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo 

sutartis, naudojantis dokumentų valdymo sistema „Kontora“; 

2.2. tiesiogiai pavaldžius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams valstybės tarnautojus ir 

darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, susipažinti su šiuo įsakymu, naudojantis dokumentų 

valdymo sistema „Kontora“; 

2.3. Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių, kurie atlieka Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A-308 „Dėl juridinių 

asmenų priskyrimo Kauno miesto savivaldybės administracijos padaliniams“ priskirtų akcinių 

bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, asociacijų, savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų, kurių steigėja, akcininkė, narė, savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, išskyrus  

sveikatos apsaugos srityje veikiančias įstaigas (toliau – Savivaldybės juridiniai asmenys), veiklos 

priežiūrą ir kontrolę, vadovus, supažindinti su šiuo įsakymu  jiems priskirtus Savivaldybės juridinius 

asmenis; 
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2.4. Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamas (valdomas) perkančiąsias 

organizacijas (biudžetines ir viešąsias įstaigas, išskyrus sveikatos apsaugos srityje veikiančias 

įstaigas) (toliau – Įstaigos) ir Kauno miesto savivaldybės administraciją vadovautis šiuo įsakymu 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo 

tvarkos aprašu; 

2.5.  Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių, kurie atlieka Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A-308 „Dėl juridinių 

asmenų priskyrimo Kauno miesto savivaldybės administracijos padaliniams“ priskirtų Įstaigų, 

veiklos priežiūrą ir kontrolę, vadovus užtikrinti Įstaigų kontrolę vykdant šį įsakymą. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. A-4654 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir 

papildymais. 

5. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Kauno 

apylinkės teismo Kauno rūmams (Laisvės al. 103, Kaunas) Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso tvarka. 

 

 

 

Administracijos direktorius Tadas Metelionis 

 


