NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO
2022 m. vasario 10 d. Nr. VKE-61
Vilnius

Vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo
18 d. įsakymu Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 16.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ ir
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. (62)D8(E)-5398 „Dėl žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021–2025
m. plano patvirtinimo” bei 2022 m. sausio 19 d. raštą Nr. (62)-D8(E)-318 „Dėl žaliųjų viešųjų pirkimų
tikslų įgyvendinimo“:
1. S k i r i u atsakingus asmenis už žaliųjų pirkimų tikslų įgyvendinimo Nacionaliniame
visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) kontrolę:
1.1. Vilija Augulienė, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja;
1.2. Asta Vilavičienė, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
2. P a v e d u paskirtiems atsakingiems asmenims:
2.1. konsultuoti NVSC pirkimų iniciatorius ir pirkimų organizatorius žaliųjų pirkimų vykdymo
klausimais;
2.2. derinant Prekių, paslaugų ir darbų užsakymo paraiškas kontroliuoti, kad būtų įvykdytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas žaliųjų pirkimų skaičius per metus bei
teisingai kiekvieną mėnesį departamentų teikiamos atliktų viešųjų pirkimų ataskaitos;
2.3. dalyvauti Viešųjų pirkimų tarnybos ir Aplinkos ministerijose rengiamose viešosiose
konsultacijose žaliųjų pirkimų klausimais ir apie rezultatus informuoti NVSC pirkimo procedūrose
dalyvaujančius asmenis.
3. Į p a r e i g o j u Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėją Viliją Augulienę per 3 (tris) darbo
dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis su šiuo įsakymu
supažindinti departamentų direktorius, departamentų vyresniuosius patarėjus, skyrių, neįeinančių į
departamentų sudėtį, vedėjus, pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius ir darbuotojus, kurių
pareigybių aprašymuose nustatytos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo funkcijos.
4. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę.
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
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