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Siekdamas bausmių vykdymo sistemoje stiprinti viešųjų pirkimų vykdymo procesų
kontrolės mechanizmus:
1. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę:
1.1. Vainius Šarmavičius – Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas (darbo
grupės vadovas);
1.2. Dalia Narbutienė – Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja;
1.3. Eglė Balčienė – Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja;
1.4. Laura Jūraitė – Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė;
1.5. Arnoldas Masalskis – Kalėjimų departamento Planavimo, turto ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas;
1.6. Viktorija Frolova – Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus teisininkė;
1.7. Margarita Vaitkevičienė – Pirutavičienė – Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus
vyresnioji tyrėja;
1.8. Leonarda Junokienė – Kalėjimų departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.
2. N u r o d a u šio įsakymo 1 punktu sudarytai darbo grupei iki 2021 m. birželio 30 d.:
2.1. Įvertinti šiuo metu bausmių vykdymo sistemos įstaigose taikomus viešųjų pirkimų
vykdymo procesų etapų (pirkimo poreikio nustatymo ir pirkimo inicijavimo, pirkimų procedūrų
vykdymo, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, viešųjų pirkimų sutarčių administravimo ir vykdymo
kontrolės, ataskaitų teikimo ir sutarčių viešinimo) kontrolės mechanizmus ir nustatyti, kuriuose
viešųjų pirkimų vykdymo procesų etapuose nėra pakankamai užtikrinama viešųjų pirkimų vykdymo
procesų kontrolė;
2.2. Sudaryti viešųjų pirkimų vykdymo procesų etapų, kuriuose nėra pakankamai
užtikrinama viešųjų pirkimų vykdymo procesų kontrolė, kontrolės priemonių parengimo planą,
kuriame būtų nurodyta konkretaus viešųjų pirkimų vykdymo proceso etapo kontrolei stiprinti
reikalinga parengti priemonė (įskaitant centralizuotas ir tik Kalėjimų departamentui ar Kalėjimų
departamentui pavaldžioms įstaigoms skirtas priemones), už jos parengimą atsakingas Kalėjimų
departamento administracinis padalinys ir nustatytas terminas nurodytai priemonei parengti ir
įgyvendinti.
3. P a v e d u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu
supažindinti darbuotojus, nurodytus šio įsakymo 1.1 – 1.8 papunkčiuose.
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