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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 1, 2 ir 3

dalimis ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. V-134, 14 punktu:

1. S u d a r a u nuolatinę viešųjų pirkimų komisiją:

1.1. Daiva Briedienė – komisijos pirmininkas, vyr. socialinė darbuotoja;

1.2. Sondrą Bartkienę – komisijos narė, socialinė darbuotoja;

1.3. Renutė Narmontienė – komisijos narė, soc. darbuotojo padėjėja.

2. Į s a k a u laikyti negaliojančiu Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro

direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos

sudarymo“ 1 punktą.
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