VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS
MIŠKŲ URĖDAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017 m. gegužės 16 d. Nr. V–58
Rubežiaus k.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu " Žemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu" (toliau –
Aprašas), Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr.
6B(7.3)-909 ,,Dėl žemės sklypų naujiems miškams įveisti pirkimo organizavimo“, ir Generalinės
miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. rugsėjo 09 d. raštu Nr. 1B-281 ,,Dėl privačios
žemės sklypų naujiems miškams įveisti įsigijimo" priimu sprendimą įsigyti žemės sklypą ir:
1.
S u d a r a u šios sudėties pirkimo komisiją:
1.1. komisijos pirmininkas – vyriausiasis miškininkas Dainius Taukis;
1.2. komisijos sekretorius – ekonomistas Sigitas Radzevičius;
Nariai:
1.3.1. vyriausioji buhalterė Marijona Zinkevičienė;
1.3.2. miško atkūrimo inžinierius Juozas Ūsas;
1.3.3. miškotvarkos inžinierius Tomas Tervydis.
2. K v i e č i u pirkimo komisijoje dalyvauti atstovą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos.
3. Atsakingam asmeniui esant atostogose, ligos metu ir kitais šiame punkte neišvardintais
atvejais, jį pakeičia miškų urėdo įsakymu paskirtas pavaduojantis asmuo.
4. T v i r t i n u:
4.1. Sprendimo dėl žemės pirkimo ekonominį ir socialinį pagrindimą (pridedama);
4.2. Pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama);
4.3.VĮ Trakų miškų urėdijos žemės sklypo pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas
(pridedama).
5. P a v e d u pirkimo komisijai:
5.1. organizuoti ir atlikti žemės sklypų pirkimo procedūras;
5.2. vadovautis sprendimu dėl žemės pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo ir VĮ
Trakų miškų urėdijos žemės sklypo pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis, vykdant žemės
pirkimą.
6. Įsakymo vykdymo kontrolę p a s i l i e k u sau.

Miškų urėdas

Sigitas Radzevičius, tel. 8 528 32334

Vygantas Mierkis

