
KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ PREKIŲ,

PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAKEITIMO

2022  m. spalio     d. Nr. (1.1.E)-VK-

Kaišiadorys

Atsižvelgdama į Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teisininkės Viktorijos Kuznecovos

2022-09-30 tarnybinį pranešimą Nr. (1.2.E)-VD-1154 ir 2022-10-05 tarnybinį pranešimą Nr. (1.2.E)-

VD-1182:

1. p a k e i č i u Kaišiadorių socialinių paslaugų centro 2022 metų prekių, paslaugų ir

darbų viešųjų pirkimų plano (toliau – Planas) 4411 punktą ir išdėstau jį taip:

4411 Mobilieji 

telefonai
Prekės 32250000-0 850,00

Neskelbia

ma 

apklausa

09-10

mėn.

Pagal 

poreik

į

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams

2. p a k e i č i u Plano 4412 punktą ir išdėstau jį taip:

4412 Baldai Prekės 39100000-3 800,00

Neskelbia

ma 

apklausa

09-10

mėn.

Pagal 

poreik

į

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams

3. p a k e i č i u Plano 55 punktą ir išdėstau jį taip:

55.
Konfliktų 

sprendimas
Paslaugos 80400000-8

3000,0

0

Neskelbia

ma 

apklausa

09-10

mėn.

2022-

12-31 Projektų vadovė

4. i š t a i s a u techninę klaidą ir išdėstau Plano 4414 punktą taip:

414 Kilimėliai Prekės 39533000-7 
1212,0

0

Neskelbia

ma 

apklausa/ 

CPO

09-10

mėn.

36 

mėn.

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams

5. p a p i l d a u Planą 4415 punktu ir išdėstau jį taip:

4415 Buitiniai

elektros

prietaisai

Prekės 39710000-2 600,00 Neskelbi

ama

apklausa

09-10

mėn.

Pagal

poreik

į

Direktoriaus

pavaduotojas

ūkio ir

bendriesiems

reikalams

Elektroninio dokumento nuorašas



6. p a p i l d a u Planą 4416 punktu ir išdėstau jį taip:

4416 Dujinių

katilinių

remonto ir

priežiūros

darbai 

Darbai 45259300-

0

1000,0

0

Neskelbi

ama

apklausa

IV ketv. Pagal

poreik

į

Direktoriaus

pavaduotojas

ūkio ir

bendriesiems

reikalams

7. Į p a r e i g o j u raštvedę Rūtą Tomkienę:

7.1. su šiuo įsakymu susipažindinti ir supažindinti teisininkę Viktoriją Kuznecovą per DVS

,,Kontora“ ;

7.2. paskelbti šį įsakymą Kaišiadorių socialinių paslaugų centro tinklalapyje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Vilma Klidzienė

laikinai vykdanti direktoriaus pareigas

Viktorija Kuznecova, tel. 8 613 15869, el. p. viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt

mailto:viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt
mailto:viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt
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