
Eilės 

numeris 

Darbo grupė, komisija, komitetas Nariai 

1. Ilgalaikio turto, atsargų, gautinų sumų nurašymo, 

nuvertėjimo, tikrosios vertės pasikeitimo komisija 

Veiklos procesų ir rizikos valdymo tarnybos direktorius (VPRVT) 

Saulius Merkys; Analizės ir informacinių technologijų skyriaus 

(AITS) vedėjas Tomas Jankauskas (pavaduotojas); 

Projektų ekspertų skyriaus (PES) ekspertas Vaidotas Šulskis; 

Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus (RKVS) vyriausioji kokybės 

ekspertė Laura Sabulienė. 

2. Viešojo pirkimo komisija RKVS vyriausiasis kokybės ekspertas Raimondas Jankūnas 

(pirmininkas), jam nesant darbe arba dėl interesų konflikto –Viešųjų 

investicijų projektų skyriaus (VIPS) vedėjo pavaduotoja Kristina 

Dėjė;  

Teisės ir aptarnavimo skyriaus (TAS) teisininkė-viešųjų pirkimų 

specialistė Ina Buikienė (sekretorė, pirmininko pavaduotoja), jai 

nesant darbe arba dėl interesų konflikto – TAS vyriausiasis 

teisininkas Rokas Didžiapetris; 

TAS vyriausiasis teisininkas Rokas Didžiapetris; 

VIPS vedėjo pavaduotoja Kristina Deja 

TAS vedėjo pavaduotoja Alma Ramanauskienė 

IT pirkimuose – PES ekspertas Vaidotas Šulskis. 

3. Inventorizacijos komisija Finansų ir apskaitos grupės techninės paramos apskaitos specialistė 

Audronė Paukštytė (pirmininkė); 

RKVS kokybės projektų vadovė Asta Vaičiūnienė; 

TAS vyriausioji specialistė Ilona Šaltienė; 

Finansų ir apskaitos grupės vidaus apskaitos specialistė Anželika 

Tarulienė. 

4. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti 

VšĮ LVPA turto viešojo prekių aukciono 

organizavimo ir vykdymo komisija 

TAS vedėjo pavaduotoja Alma Ramanauskienė (aukciono vedėja); 

Finansų ir apskaitos grupės vidaus apskaitos specialistė Anželika 

Tarulienė (aukciono sekretorė); 

Finansų ir apskaitos grupės vyresnioji patarėja Elė Norkūnienė; 

PES ekspertas Vaidotas Šulskis; 

AITS specialistas Valdas Vaitukaitis; 



Finansų ir apskaitos grupės techninės paramos apskaitos specialistė 

Audronė Paukštytė. 

5. Dokumentų ekspertų komisija TAS vyriausioji specialistė Ilona Šaltienė;  

TAS specialistė Irena Aleksiejūnienė; 

TAS vedėjo pavaduotoja Alma Ramanauskienė; 

Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus (ŽIKS) vedėja Ieva 

Kaminskienė; 

TAS vyriausiasis teisininkas Rokas Didžiapetris; 

RKVS kokybės projektų vadovė Asta Vaičiūnienė; 

Finansų ir apskaitos grupės techninės paramos apskaitos specialistė 

Audronė Paukštytė. 

6. Rizikingų projektų priežiūros grupė Direktorius (vadovas); 

Veiklos procesų ir rizikos valdymo tarnybos (VPRVT) direktorius; 

RKVS skyriaus vedėjas (pavaduotojas); 

RKVS rizikos valdymo vadovas; 

TAS vedėjas; 

Investicijų valdymo tarnybos (IVT) direktoriai ir skyrių vedėjai ir (ar) 

jų pavaduotojai, kai svarstomi atitinkamo padalinio administruojami 

projektai. 

7. Informacijos saugumo komitetas VPRVT direktorius Saulius Merkys (pirmininkas); 

IVT direktorė Agnė Vaitkūnienė; 

IVT direktoriaus pavaduotojas Karolis Balaišis;  

RKVS vedėja Ieva Bacytė; 

PES ekspertas Vaidotas Šulskis; 

AITS vedėjas Tomas Jankauskas 

8. Pagal darbo sutartis įdarbinamų ekspertų atrankos 

komisija 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) direktoriaus (jam 

nesant, komisijos pirmininko funkcijas atlieka VPRVT direktorius); 

PES vedėjo (jam nesant, LVPA pavadavimo plane nurodyto 

darbuotojo);  



ŽIKS vedėjo (jam nesant, LVPA pavadavimo plane nurodyto 

darbuotojo); 

RKVS vedėjo (jam nesant, LVPA pavadavimo plane nurodyto 

darbuotojo) ir kai ekspertinio vertinimo poreikis iškyla paraiškų 

vertinimo metu IVT direktoriaus pavaduotojo (jam nesant VPRVT 

direktoriaus) / kai ekspertinio vertinimo poreikis iškyla projekto 

įgyvendinimo metu IVT direktoriaus (jam nesant atitinkamo IVTPS, 

kuriam reikalingas ekspertinis vertinimas, vedėjo). 

 


