
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO „ATVIRŲ DUOMENŲ PLATFORMOS, ĮGALINANČIOS EFEKTYVŲ
VIEŠOJO SEKTORIAUS INFORMACIJOS PAKARTOTINĮ PANAUDOJIMĄ VERSLUI,

IR JOS VALDYMO ĮRANKIŲ SUKŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS
SUDARYMO

2021 m. birželio     d. Nr. V-
Vilnius

Atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas) ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau – Komitetas)
(toliau kartu – Šalys) 2021 m. sausio 6 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. ST-3 (toliau – Sutartis), kuria
susitarta  bendradarbiauti  ir  kartu  įgyvendinti  iš  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  lėšų
finansuojamą  projektą  „Atvirų  duomenų  platformos,  įgalinančios  efektyvų  viešojo  sektoriaus
informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, (kodas Nr. 02.2.1-
CPVA-V-523-01-0001) (toliau – Projektas):

1. S u d a r a u projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios  efektyvų viešojo
sektoriaus  informacijos  pakartotinį  panaudojimą  verslui,  ir  jos  valdymo  įrankių  sukūrimas“
įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė). Darbo grupės nariai:

1.1. Vaida Ivanovienė Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji
specialistė;

1.2. Sonata Balzarytė – Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji
specialistė. 

2. P a v e d u  darbo grupės nariams vykdyti šias funkcijas: 
2.1.1. vykdyti  Sutartyje  numatytas  veiklas,  kad  būtų  pasiekti  Projekto  tikslai  ir  gauti

numatyti rezultatai;
2.1.2. teisingai ir efektyviai planuoti Sutartyje numatytas veiklas ir išlaidas, užtikrinant, kad

Projekto įgyvendinimas vyktų sklandžiai ir pagal abejų Šalių tarpusavyje suderintą Projekto veiklų
įgyvendinimo grafiką;

2.1.3. Sutartyje  numatyta  tvarka  teikti  Komitetui  Sutartyje  numatytoms  veikloms  atlikti
patirtų išlaidų pagrindžiančius dokumentus, taip pat suteikti visą reikiamą informaciją, reikalingą
mokėjimo prašymams ir ataskaitoms rengti; 

2.1.4. Komitetui  teikti  kitą  informaciją  ir  dokumentus,  reikalingus  sėkmingam  Projekto
įgyvendinimui.

3. Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu dokumentų
valdymo  sistemos  priemonėmis  supažindinti  šio  įsakymo  1.1  ir  1.2   papunkčiuose  nurodytus
darbuotojus.

Direktorius                                                    Virginijus Kulikauskas
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