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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL TARPINSTITUCINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2018 m. gegužės 14 d. Nr. 1V-351
Vilnius
Vadovaudamasis 2018–2020 m. Vidaus reikalų sistemos viešųjų pirkimų centralizavimo
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Strateginio
planavimo darbo grupės 2018 m. kovo 19 d. protokolu Nr. 1PS-1:
1. S u d a r a u šios sudėties Tarpinstitucinę valymo ir aprūpinimo higienos priemonėmis
paslaugų pirkimo centralizavimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):
Robertas Junevičius, Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM (toliau – TVŪD) Ūkio
skyriaus vedėjas (darbo grupės vadovas);
Karolis Klusevičius, TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (darbo grupės vadovo
pavaduotojas);
Rasa Vaitiekūnaitė, TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja (darbo grupės sekretorė);
Audrius Ramanauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Turto valdymo
skyriaus vedėjas;
Piotras Žemaitis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Specialiosios
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Nijolė Juodelienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Turto valdymo valdybos
Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus logistikos specialistė;
Olga Litvinčuk, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Turto valdymo valdybos
Aptarnavimo skyriaus Pasieniečių mokyklos poskyrio vyriausioji specialistė;
Asta Kmelnickienė, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Pajėgų tiesioginės paramos
valdybos Aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Rita Valčiukė, Policijos departamento prie VRM Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio
vyriausioji specialistė;
Adolfas Kuklys, Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM Administravimo skyriaus
pastato priežiūros specialistas.
2. P a v e d u darbo grupei parengti Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM
organizuojamo Valymo ir aprūpinimo higienos priemonėmis paslaugų pirkimo techninę specifikaciją
iki 2018 m. liepos 31 d. ir, esant poreikiui, dalyvauti priimant sprendimus dėl techninės specifikacijos
iki pirkimo procedūrų pabaigos.
3. N u s t a t a u, kad darbo grupė, vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę kviesti ekspertus
ir dalyko žinovus į darbo grupės posėdžius bei nustatyti jiems užduotis, susijusias su techninės
specifikacijos parengimu.
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