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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos

biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo

111 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Suteikti teisę Šilalės rajono savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios

organizacijos (toliau – Šilalės rajono CPO) funkcijas.

2. Pavesti Šilalės rajono CPO nuo 2023 m. sausio 1 d. teikti pirkimų veiklos paslaugas Šilalės

rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Šilalės

rajono savivaldybė (toliau – Įstaigos).

3. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Įstaigų vadovams iki

2022 m. gruodžio 31 d. atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, reikalingus tam, kad

Šilalės rajono CPO galėtų teikti Įstaigoms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų veiklos

paslaugas, o Įstaigos įsigyti joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

4. Įpareigoti Įstaigų vadovus, nepriklausomai nuo to, ar Įstaigos per einamuosius finansinius

metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur

(trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), pirkimus, kurių sutarties vertė viršija 15

000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atlikti Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

adresu (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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