
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL  TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS

BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI SUTEIKIMO

2022 m. liepos 7 d. Nr. T-317
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  16  straipsnio  4  dalimi,
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  82  straipsnio  6  dalimi,  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 82-1 straipsniu  įstatymo 17
straipsniu, 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, Šiaulių miesto
savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.  Suteikti  teisę  biudžetinei  įstaigai  Šiaulių  apskaitos  centrui  (toliau  –  Centras)   atlikti
centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos ir sutikti, kad
esant poreikiui ir galimybėms Centras vykdytų Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
administracijos  kontroliuojamų (valdomų) biudžetinių ir viešųjų įstaigų (toliau – Įstaigos) viešųjų
pirkimų procedūras.

2.  Rekomenduoti  Įstaigoms,  esant  poreikiui,  iki  2023 m. sausio 1 d.  kreiptis  į  Centrą  dėl
viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo.

3. Suteikti  teisę Centrui atlikti Savivaldybės centrinės perkančiosios organizacijos (toliau –
Savivaldybės CPO) funkcijas nuo 2023 m. sausio 1 d.

4.  Įpareigoti:
4.1  Savivaldybės CPO nuo 2023 m.  sausio  1  d.  teikti  viešųjų  pirkimų veiklos  paslaugas

Savivaldybės administracijai ir Įstaigoms; 
4.2. Centro direktorių, Įstaigų vadovus iki  2022 m. gruodžio 31 d.  atlikti visus veiksmus ir

pasirašyti visus dokumentus, reikalingus tam, kad Savivaldybės CPO galėtų teikti viešųjų pirkimų
veiklos paslaugas, o Įstaigos galėtų įsigyti joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos  skyriui  adresu:
Dvaro g. 81, Šiauliai,  arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo
rūmuose.
  

Savivaldybės meras                                        Artūras
Visockas
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