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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., 29 str. 8 d. 1
ir 2 p., Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 str.,
p a k e i č i u Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. A-40 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos sudėtį
ir išdėstau ją taip:
„Komisijos pirmininkas – Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausiasis specialistas.
Nariai:
Romas Arbačiauskas, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas (kasmetinių atostogų, komandiruočių, ligos metu ir
kitais atvejais pavaduoja komisijos pirmininką);
Karolina Šunskytė – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė,
komisijos sekretorė;
Judita Zavistauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė (kasmetinių
atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais pavaduoja komisijos sekretorę).“
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės
al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka.
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