
 

 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO –DARŽELIO „BERŽELIS“ 

DIREKTORIUS 

 
 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „BERŽELIS“ VYKDANT PIRKIMĄ 

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS  

 

2015 m. sausio 16  d. Nr. V4 

Klaipėda  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 ir vėlesni 

pakeitimai), Klaipėdos  lopšelio-darželio „Berželis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 

patvirtintomis direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V5, Klaipėdos lopšelio – darželio 

„Berželis“ pirkimų planavimo ir iniciavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos lopšelio – darželio 

„Berželis“ direktoriaus 2015 m. sausio   5 d.  įsakymu Nr. V3 

            1.P a v e d u Nadeždai Šaulienei, viešųjų pirkimų organizatorei vykdyti supaprastintų mažos 

vertės neskelbiamus pirkimus CVP IS priemonėmis: 2015 metų veiklos: 

1.1.mėsos ir mėsos produktų; 

1.2. vaisiai ir daržovės; 

            1.3.žuvies ir žuvies produktai; 

            1.4.gyvulinio ir augalinio aliejaus ir riebalų. Grūdų produktai ir kiaušiniai; 

            1.5. duona ir pyrago gaminiai; 

            1.6.įvairūs maisto produktai. 

            2. T v i r t i n u: 

            2.1. mėsos ir mėsos produktų pirkimo konkurso sąlygas (pridedama); 

            2.2.vaisių ir daržovių pirkimo konkurso sąlygas (pridedama); 

            2.3. žuvies ir žuvies produktų pirkimo konkurso sąlygas (pridedama); 

            2.4. gyvulinio ir augalinio aliejaus ir riebalų. Grūdų produktų  ir kiaušinių pirkimo konkurso 

sąlygas; 

            2.5. duonos  ir pyrago gaminių pirkimo konkurso sąlygas; 

            2.6. įvairaus maisto produktų pirkimo konkurso sąlygas. 

 

Lopšelio–darželio „Berželis“ direktorė                                                             Birutė Maknavičienė 

 

 

Susipažinau, supratau, vykdysiu 

 

 

Nadežda Šaulienė 

 

 

 
 



 

 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO –DARŽELIO „BERŽELIS“ 

DIREKTORIUS 

 
 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „BERŽELIS“ VYKDANT PIRKIMĄ 

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS  

 

2015 m. sausio 19  d. Nr. V5 

Klaipėda  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 ir vėlesni 

pakeitimai), Klaipėdos  lopšelio-darželio „Berželis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 

patvirtintomis direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V5, Klaipėdos lopšelio – darželio 

„Berželis“ pirkimų planavimo ir iniciavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos lopšelio – darželio 

„Berželis“ direktoriaus 2015 m. sausio   5 d.  įsakymu Nr. V3 

            1.P a v e d u Nadeždai Šaulienei, viešųjų pirkimų organizatorei vykdyti supaprastintų mažos 

vertės neskelbiamus pirkimus CVP IS priemonėmis: 2015 metų veiklos: 

1.1. pieno produktai; 

            2. T v i r t i n u: 

            2.1. pieno produktų pirkimo konkurso sąlygas (pridedama); 

 

 

Lopšelio–darželio „Berželis“ direktorė                                                             Birutė Maknavičienė 

 

 

Susipažinau, supratau, vykdysiu 

 

 

Nadežda Šaulienė 

 
 

 


