
Eil. 

Nr. 

Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) 

darbo grupės, komisijos, komitetai  

CPO LT atstovas(-ai) 

1.  CPO LT viešųjų pirkimų komisijos1 CPO LT viešųjų pirkimų komisijų darbe 

dalyvaujantys CPO LT darbuotojai: 

- Vidinių procesų koordinatorė Kristina Talienė; 

- Teisės ir personalo skyriaus teisininkas Einaras 

Vitkus; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus vedėja 

Kristina Gaižutienė; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus analitikė 

Jevgenija Kirijenko; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė 

Inga Jankūnienė; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė 

Sigita Jurgelevičienė; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė 

Edita Ališauskaitė-Vorožeikinienė; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė 

Edita Rimkutė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus vadovas Darius Marma; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus konsultantė Rosita Kristina 

Lengvenienė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus konsultantė Renata Golovčianskienė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus konsultantė Vaiva Šermukšnytė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Informacinių ir komunikacinių 

technologijų pirkimų grupės vadovas Karolis 

Baryza; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Informacinių ir komunikacinių 

technologijų pirkimų grupės pirkimų vadovė 

Aušra Krasnickaitė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Paslaugų pirkimų grupės vadovė Indrė 

Kreivėnaitė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Paslaugų pirkimų grupės pirkimų 

vadovė Vilmantė Nausėdaitė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Prekių pirkimų grupės vadovas Dainius 

Navickas; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Prekių pirkimų grupės pirkimų vadovė 

Rasa Prieskienė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Prekių pirkimų grupės pirkimų vadovė 

Indrė Rulevičiūtė; 
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2.   - Statybų srities pirkimų skyriaus konsultantas 

Zigmas Aleksandravičius; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės vadovė Milda Viteikienė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Irena 

Urbšienė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Eglė 

Macijauskienė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Daiva 

Rastenienė; 

- Sveikatos srities pirkimų skyriaus konsultantė 

Ingrida Palčiauskaitė;  

- Sveikatos srities pirkimų skyriaus Prekių ir 

paslaugų pirkimų grupės pirkimų vadovė Laima 

Vilemaitė; 

- Sveikatos srities pirkimų skyriaus Prekių ir 

paslaugų pirkimų grupės pirkimų vadovas 

Mindaugas Petkelis; 

- Informacinių sistemų skyriaus vadovas Donatas 

Sandonavičius; 

- Informacinių sistemų skyriaus projektų vadovas 

Arturas Maruškevičius. 

3.  CPO LT turto naudojimo komisija - Metodologijos ir mokymų skyriaus vedėja 

Kristina Gaižutienė (Komisijos pirmininkė); 

- Vidinių procesų koordinatorė Kristina Talienė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Informacinių ir komunikacinių 

technologijų pirkimų grupės vadovas Karolis 

Baryza; 

- Vyriausioji buhalterė Svajonė Piestienė. 

4.  CPO LT inventorizacijos komisija - Direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-

Daugvilė (Komisijos pirmininkė); 

- Statybų srities pirkimų skyriaus konsultantas 

Zigmas Aleksandravičius; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Prekių pirkimų grupės vadovas Dainius 

Navickas; 

- Vyriausioji buhalterė Svajonė Piestienė. 

                                                 
1 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?Query=cpo&OrderingType=0&OrderingDirection=0&TypeContractId=&ProcedureSearchTypeId=

&NoticeType=&PublicationType=&SectorSearchTypeId=&IncludeExpired=false&Cpvs=&TenderId=&DeadlineFromDate=&Deadli

neToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&PageNumber=1&PageSize=10 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?Query=cpo&OrderingType=0&OrderingDirection=0&TypeContractId=&ProcedureSearchTypeId=&NoticeType=&PublicationType=&SectorSearchTypeId=&IncludeExpired=false&Cpvs=&TenderId=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&PageNumber=1&PageSize=10
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?Query=cpo&OrderingType=0&OrderingDirection=0&TypeContractId=&ProcedureSearchTypeId=&NoticeType=&PublicationType=&SectorSearchTypeId=&IncludeExpired=false&Cpvs=&TenderId=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&PageNumber=1&PageSize=10
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?Query=cpo&OrderingType=0&OrderingDirection=0&TypeContractId=&ProcedureSearchTypeId=&NoticeType=&PublicationType=&SectorSearchTypeId=&IncludeExpired=false&Cpvs=&TenderId=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&PageNumber=1&PageSize=10
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5.  CPO LT ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją 

komisija 

- Statybų srities pirkimų skyriaus konsultantas 

Zigmas Aleksandravičius; 

- Informacinių sistemų skyriaus programuotojas 

analitikas Dmitrij Miasnikov. 

 

6.  Elektroninio įrankio „Elektroninių pirkimų 

centras“ administravimo komisija 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės vadovė Milda Viteikienė 

(Komisijos pirmininkė); 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Paslaugų pirkimų grupės pirkimų 

vadovė Vilmantė Nausėdaitė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Irena 

Urbšienė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Eglė 

Macijauskienė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Daiva 

Rastenienė; 

- Statybų srities pirkimų skyriaus konsultantas 

Zigmas Aleksandravičius; 

- Informacinių sistemų skyriaus projektų vadovas 

Arturas Maruškevičius. 

7.  CPO LT gautų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų 

vykdymo nagrinėjimo komisija 

- Teisės ir personalo skyriaus teisininkas Einaras 

Vitkus (Komisijos pirmininkas); 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus vedėja 

Kristina Gaižutienė; 

- Informacinių sistemų skyriaus projektų vadovas 

Arturas Maruškevičius; 

- Sveikatos srities pirkimų skyriaus Prekių ir 

paslaugų pirkimų grupės pirkimų vadovė Laima 

Vilemaitė (Komisijos sekretorė); 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus analitikė 

Jevgenija Kirijenko. 

8.  CPO LT viešojo pirkimo dokumentų 

standartizavimo komisija 

- Teisės ir personalo skyriaus teisininkas Einaras 

Vitkus (Komisijos pirmininkas); 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė 

Sigita Jurgelevičienė; 

- Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų 

skyriaus Paslaugų pirkimų grupės vadovė Indrė 

Kreivėnaitė (Komisijos sekretorė); 

- Statybų srities pirkimų skyriaus Paslaugų ir 

darbų pirkimų grupės pirkimų vadovė Irena 

Urbšienė; 

- Metodologijos ir mokymų skyriaus vedėja 

Kristina Gaižutienė. 
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9.  CPO LT informacinių sistemų veiklos tęstinumo 

valdymo grupė 

- Direktorius Darius Vedrickas (Veiklos 

tęstinumo valdymo grupės vadovas); 

- Direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-

Daugvilė;  

- Informacinių sistemų skyriaus programuotojas 

analitikas Dmitrij Miasnikov. 

10.  CPO LT informacinių sistemų veiklos atkūrimo 

grupė 

- Informacinių sistemų skyriaus programuotojas 

analitikas Vadim Mentiukov (Veiklos atkūrimo 

grupės vadovas); 

- Informacinių sistemų skyriaus programuotojas 

analitikas Dmitrij Miasnikov; 

- Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Donatas 

Sandonavičius. 

 


