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Vilnius 
 
 
 

Vadovaudamasis Vilniaus lietuvių namų nuostatų, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-291 „Dėl Vilniaus lietuvių namų 
nuostatų patvirtinimo“ 27.10 punktu ir atsižvelgdamas į rekomendacijas, pateiktas Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose 
pirkimuose vidaus audito pažymoje Nr. VA-6: 

1 .  S u d a r a u  šią Vilniaus lietuvių namų viešųjų pirkimų komisiją: 
Malvydas Karsokas – pirmininkas, Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas, viešųjų 

pirkimų specialistas 
Ilona Smalskienė, Raštinės vedėja, 
Stasė Mačionienė, vyriausioji buhalterė. 
2. S k i r i u :  
2 . 1 .  mažos vertės pirkimams atlikti šiuos pirkimų organizatorius: 
Vilmą Balčiūnienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakinga už prekes, skirtas 

renginiams ir ugdymo procesui organizuoti, 
Inetą Baubinienę, Socializacijos skyriaus vedėją, atsakinga už prekes, skirtas 

skyriaus veiklai organizuoti ir vykdyti, 
Rasą Černiauskienę, valgyklos vedėją, atsakinga už valgyklos aprūpinimą maisto 

produktais ir kitomis prekėmis, skirtomis valgyklos darbui, 
Tautvydą Gaidelį, bendrabučio valdytoją, atsakingu už bendrabučio aprūpinimą 

baldais ir kitu inventoriumi bei kitomis medžiagomis ir priemonėmis, 
Malvydą Karsoką, Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėją, atsakingu už gimnazijos ir 

bendrabučio aprūpinimą ūkinėmis prekėmis, baldais ir kitomis prekėmis, skirtomis gimnazijos 
reikmėms, 

Galiną Kazakovą, buhalterę, atsakingą už blankų ir kitų griežtos apskaitos dokumentų 
pirkimą, 

Gintarą Kraujelį, dailės mokytoją, atsakingų už dailės prekių ir priemonių įsigijimą  
Zitą Naruševičiūtę, vaikų slaugytoją, atsakingą už medikamentų įsigijimą ir kitų su 

medicinos paslaugų pirkimą, 
Rasą Perednienę, psichologę, atsakingą už priemonių psichologinėms 

konsultacijoms, organizuoti ir vykdyti,  psichologiniams testams ir stebėjimams atlikti, 
Iloną Smalskienę, Raštinės vedėją, atsakinga už aprūpinimą kanceliarinėmis 

prekėmis, 
Agnę Šaukeckienę, socialinę pedagogę, atsakingą už priemonių ir prekių įsigijimą 

mokiniams socializuoti ir ugdyti, socialinei pagalbai organizuoti, 
Janiną Varnienę, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėją, atsakinga už prekes, 

skirtas skyriaus veiklai organizuoti, 
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technologijų mokytojus Editą Juozėnienę ir Pavelą Taraškevičių, atsakingais už 
priemonių ir medžiagų reikalingų technologijų pamokoms įsigyti, 

auklėtojus bendrabutyje: Viktoriją Barkauskienę, Zita Damauskienę, Nijolę Kuliavienę,  
Laimutę Raišelytę, Pavelą Taraškevičių, Kristiną Vaitkienę, atsakingais už prekes, skirtas veikloms 
bendrabutyje  socialinei pagalbai organizuoti,  

bibliotekos vedėjas: Editą Juozėnienę ir Dovilę Svarauskienę, atsakingomis už 
bibliotekos aprūpinimą knygomis, vadovėliais metodiniais leidiniais ir pan., 

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresniąsias metodininkes: Airą Gurauskaitę, 
Liudmilą Petrauskienę, Nataliją Sevostjanovienę, Vilmą Tarabildienę ir Vilmą Vilkytę-Žemaitaitienę, 
atsakingomis už prekių, priemonių, bilietų, paslaugų ir pan. veikloms, priskirtoms jų kompetencijai 
organizuoti ir vykdyti; 

2.2. Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėją, viešųjų pirkimų specialistą Malvydą 
Karsoką atsakingu už dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais,  koordinavimą, parengimą, 
informacijos teikimą, skelbimą bei pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai. 

3. L a i k a u  netekusiu galio Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. 
įsakymą Nr. V1-87 (1.3) „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimų organizatorių skyrimo“.  
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