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Sparti elektroninio  
katalogo plėtra

CPO LT kolektyvas 2015 metais kėlė 
sau ambicingus uždavinius, siekda-
mas kuo geriau patenkinti Lietuvos 
perkančiųjų organizacijų poreikius. 
Vienas strateginių uždavinių buvo 
elektroninio katalogo plėtra, įtrau-

kiant į centralizuotų viešųjų pirki-
mų erdvę naujas prekes, paslaugas 
ir produktus. Šiais metais sukurti 
nauji moduliai: skalbimo (papras-
to ir specializuoto), skalbimo iš 
socialinių įmonių, vertimo, pašto 
ir kurjerių paslaugų, kanceliarinių 
prekių iš socialinių įmonių.
Tiekėjai taip pat įsitikino centra-

lizuotų viešųjų pirkimų elektroni-
nės sistemos nauda bei įvertino 
jos privalumus, todėl ėmė akty-
viau joje dalyvauti. Net 486 ūkio 
subjektai 37-iuose centralizuotų 
viešųjų pirkimų moduliuose siūlė 
virš 3000 skirtingų techninių 
specifikacijų prekes, paslaugas 
bei darbus. 

Pirkimai išaugo 15 procentų 
CPO LT elektroninis katalogas 
kasmet vis geriau tenkina perkan-
čiųjų organizacijų poreikius, todėl 
2015 metais taip pat išaugo pirki-
mų skaičius. Vidutiniškai kiekvieną 
darbo dieną CPO LT elektroniniame 
kataloge įvykdavo beveik 70 pirki-
mų. Iš viso 2015 metais įvyko 17 558 
pirkimai, jų skaičius, lyginant su 
2014 metais, išaugo 15 procentų. 
2015 metais per CPO LT elektroni-
nio katalogą įvykdytų viešųjų pirki-
mų vertė sudarė 365,63 mln. eurų. 
Mūsų organizacijai, turinčiai tik 25 
darbuotojus, tai didelis pasiekimas. 
CPO LT veiklos sėkmė lemia dauge-
lis veiksnių: kolektyvo profesiona-
lumas, darnus komandinis darbas, 
bendradarbiavimas su perkančio-
siomis organizacijomis ir tiekėjais, 
atvirumas naujovėms ir iššūkiams. 

Trečiaisiais veiklos metais Centrinės perkančiosios organizacijos 
(CPO LT) prioritetai buvo centralizuotų viešųjų pirkimų plėtra 
elektroninėje erdvėje, socialinių įmonių įtraukimas į viešuosius 
pirkimus, naujo elektroninio katalogo CPO IS sukūrimas bei 
nuolatinis siekis tobulinti veiklą, betarpiškai analizuojant poreikį 
per mokomuosius seminarus Lietuvos savivaldybėse.

CPO LT veikla 2015 metais:  
iššūkiai, sprendimai, rezultatai
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Socialinės įmonės – 
lygiaverčiai tiekėjai CPO LT 
elektroniniame kataloge 
Nuo pat veiklos pradžios kurdami 
Lietuvos viešajam sektoriui cen-
tralizuotų viešųjų pirkimų vykdy-
mo įrankį elektroninėje erdvėje, 
rūpinomės, kad šalies socialinės 
įmonės rastų savo vietą šioje sis-
temoje. 2015 metais galime laikyti 
sėkmingais integruojant socialines 
įmones į elektroninę pirkimų siste-
mą. Nors dauguma jų yra vidutinės 
ir smulkios, tačiau jos sugebėjo 
būti lygiavertėmis konkurentėmis 
net ir stambiesiems tiekėjams. 
Socialinių įmonių siūlomos prekės 
ir paslaugos tapo paklausios tarp 
pirkėjų. Per metus sudaryta 216 
sutarčių už 813 087 eurų. Džiau-
giamės, kad konkrečiu rezultatu 
prisidedame prie socialinių įmonių 
potencialo panaudojimo visuo-
menės interesams, sudarydami 
įmonėms  galimybes dalyvauti 
centralizuotuose viešuosiuose 
pirkimuose.

„Vyriausybės sprendimas 
įkurti Lietuvos centrinę 
perkančiąją organizaciją 
pasiteisino“
2015 m. sėkmingai užbaigėme 
keletą metų vykdytą ES lėšomis 
finansuotą projektą „Centralizuotų 
viešųjų pirkimų valdymo sistemos 
kūrimas ir diegimas“. Įgyvendinus 
šį projektą, perkančiosios organi-
zacijos gavo daug patogesnį įrankį 
vykdyti viešuosius sprendimus per 
CPO LT elektroninę sistemą. Naujo-
sios informacinės sistemos privalu-
mus  pristatėme rugpjūčio mėnesį 
vykusioje konferencijoje „Naujasis 
CPO LT elektroninis katalogas: 
inovatyvu, greita, paprasta“. Joje 
dalyvavo valstybės institucijų ir 
savivaldos įstaigų vadovai, viešųjų 
pirkimų specialistai.
 Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėja Jūratė Juo-
zaitienė, kalbėdama apie mūsų 
nuveiktus darbus, sakė: „Galime 
pasidžiaugti, kad mūsų vyriausybės 
priimtas sprendimas įkurti Lietuvos 

centrinę perkančiąją organizaciją 
pasiteisino. Ji yra viena iš pirmųjų 
Europos Sąjungoje centralizuotus 
pirkimus vykdančių institucijų, kuri 
užtikrina visą pirkimo proceso vyk-
dymą (nuo užsakymo formavimo iki 
sutarties sudarymo) elektroninėje 
erdvėje, nedalyvaujant žmogiška-
jam veiksniui.“ 

Pagalba savivaldybių viešųjų 
pirkimų specialistams 
2015 metais ypatingą dėmesį sky-
rėme bendravimui su perkančiosio-
mis organizacijomis, elektroninio 
katalogo pristatymui, praktiniams 
mokymams. 7-iose šalies savivaldy-
bėse vyko išvykstamieji seminarai 
„Kaip paprastai ir greitai vykdyti 
centralizuotus pirkimus elektroni-

niame kataloge“. Juose dalyvavo 
virš 200 viešųjų pirkimų specialistų, 
kurie buvo mokomi naudotis elek-
tronine sistema centralizuotiems 
viešiesiems pirkimams vykdyti. 
Kitas šių renginių tikslas buvo 
sužinoti perkančiųjų organizacijų 
nuomonę apie CPO LT elektroninį 
katalogą bei per jį vykdomus pirki-
mus, išgirsti pasiūlymus, pageida-
vimus, kaip Centrinei perkančiajai 
organizacijai tobulinti savo darbą, 
kad dar geriau galėtume tenkinti 
Lietuvos viešojo sektoriaus institu-
cijų poreikius. 

Pagarbiai 

Rolandas ČERNIAUSKAS 
CPO LT direktorius
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2015 metų veiklos kiekybiniai rezultatai

2015 metais 9,7 procento 
išaugo prekių, paslaugų ir 
darbų tiekėjų skaičius. CPO 
LT sėkmingai prisideda ska-
tindama smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektus bei socialines 
įmones dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose. 2015 metais net 
trejuose CPO LT elektroninio 

katalogo moduliuose buvo 
sudaryta galimybė socialinėms 
įmonėms varžytis paprasto skal-
bimo, specializuoto skalbimo ir 
kanceliarinių prekių moduliuose. 
2015 metais vidutiniškai kiekvie-
ną darbo dieną CPO LT elek-
troniniame kataloge įvykdavo 
beveik 70 pirkimų. Populiariau-

sias CPO LT elektroninio 
katalogo modulis buvo 
biuro prekių. Įvyko net 6212 
pirkimai, o tai beveik 1000 
daugiau (19,19 proc.) nei 
2014 metais.
CPO LT administruojama 
elektroninė centralizuotų 
viešųjų pirkimų sistema 
tenkino viešojo sektoriaus 
poreikius ir lūkesčius. Įsigy-
jamų prekių vertės diapa-
zonas buvo labai didelis. 
Didžiausia per CPO LT elek-
troninį katalogą nupirktų 
vaistų vertė – 12,89 mln. 
Eur su PVM, o mažiausia – 
vos 0,46 Eur su PVM.
Iš viso 2015 metais per CPO 
LT elektroninio katalogą 
įvykdytų viešųjų pirkimų 
vertė sudarė 365,63 mln. 
eurų.
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2015 m. yra tik treti 25 darbuotojus 
turinčios Centrinės perkančiosios orga-
nizacijos – CPO LT – veiklos metai. 2015 
metais CPO LT elektroniniame kataloge 
užsiregistravusių perkančiųjų organizacijų 
skaičius išaugo iki 3668-ių. 

1 pav. CPO LT elektroninio katalogo 
perkančiosios organizacijos

2 pav. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjai
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Pirkimo kategorija 2015 m. užsa-
kymų skaičius

2015 m. užsakymų  
vertė, EUR su PVM*

2015 m. užsakymų  
vertė, Lt su PVM*

Spausdinimo įrangos nuoma ir aptarnavimas 35 51,314.81 177,179.78
Judrusis ryšys 416 680,724.00 2,350,403.83
Mobilieji telefonai 289 313,656.45 1,082,993.00
Vaistai 2525 57,040,169.38 196,948,296.85
Medicininė įranga (endoprotezai) 31 4,366,911.33 15,078,071.46
Medicininiai prietaisai 26 709,209.12 2,448,757.24
Statinio statybos techninė priežiūra 738 1,991,564.18 6,876,472.80
Investiciniai planai, energiniai sertifikatai 100 96,949.62 334,747.65
Projekto ekspertizės paslaugos 376 301,876.71 1,042,319.90
Statinio projektavimo paslaugos 165 1,247,609.59 4,307,746.39
Statybos rangos darbai be projektavimo 63 12,660,219.29 43,713,205.16
Statybos rangos darbai su projektavimu 371 123,129,748.44 425,142,395.40
Apsauga 142 2,025,721.96 6,994,412.78
Skalbimo paslaugos 52 688,948.68 2,378,802.00
Skalbimas iš socialinių įmonių 14 758,405.75 2,618,623.39
Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių 202 54,682.02 188,806.09
Pašto ir kurjerių paslaugos 62 496,783.44 1,715,293.86
Vertimo paslaugos 27 90,152.35 311,278.03
Iš viso : 17558 365,067,170.73 1,260,503,927.11

Pastaba. * Atkreipiame dėmesį, kad ataskaitoje nurodytos degalų į talpyklas, elektros energijos ir judriojo ryšio CPO LT elek-
troniniame kataloge įvykdytų pirkimų vertės yra tik prognozuojamos, kadangi priklauso nuo naudotojo faktiškai sunaudotų 
prekių / paslaugų kiekio.

1 lentelė. Viešosios įstaigos CPO LT 2015 m. elektroniniame kataloge įvykusių užsakymų skaičius ir jų vertės 

Pirkimo kategorija 2015 m. užsa-
kymų skaičius

2015 m. užsakymų  
vertė, EUR su PVM*

2015 m. užsakymų  
vertė, Lt su PVM*

Biuro reikmenys 6212 6,662,480.08 23,004,211.21
Kompiuterinė ir biuro įranga 2308 8,898,119.12 30,723,425.70
Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai 782 867,478.85 2,995,230.97
Degalai į talpyklas 43 14,911,658.34 51,486,973.91
Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos 1121 2,114,781.66 7,301,918.12
Elektros energija 1118 119,917,814.07 414,052,228.41
Kilimėlių nuoma ir keitimas 181 109,648.34 378,593.79
Valymo paslaugos 159 4,880,543.15 16,851,539.39

Biuro reikmenys
Vaistai
Kompiuterinė ir biuro įranga
Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos
Elektros energija

1 pav. 2015 m. penkių daugiausia įvykusių pirkimų 
skaičius moduliuose (vnt.)
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Svarbiausi 2015 metais atlikti CPO LT darbai

• Įvykdyti viešieji pirki-
mai, sukurti ir įdiegti 
CPO LT elektroninio 
katalogo pirkimo modu-
liai: paprasto skalbimo 
paslaugų (I ketvirtis); 
specializuoto (sveikatos 
priežiūros ir kitoms įstai-
goms) skalbimo paslau-
gų (I ketvirtis); paprasto 
skalbimo paslaugų iš 
socialinių įmonių (II 
ketvirtis); specializuoto 
(sveikatos priežiūros ir 
kitoms įstaigoms) skal-
bimo paslaugų iš socia-
linių įmonių (II ketvirtis); 
vertimo paslaugų (III 
ketvirtis); pašto ir kurjerių 
paslaugų (III ketvirtis).

• Išplėstas elektroninio katalogo funkcionalumas – 
perkančiosioms organizacijoms sudaryta galimybė 
susijungus vykdyti konsoliduotus pirkimus. 
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• Perkančiosioms organizacijoms sukurtos centralizuotų statybos rangos darbų su projek-
tavimu; statybos rangos darbų be projektavimo; valymo paslaugų; vaistų; elektros energi-
jos; kompiuterių; eksploatacinių medžiagų pirkimo modulių naudotojų instrukcijos.

• Atliktos dvi perkančiųjų organi-
zacijų ir dvi tiekėjų apklausos. 
Apklausų tikslas buvo išsiaiškinti 
elektroninio katalogo naudotojų 
poreikius, lūkesčius, jų vertinimą 
pagal centralizuotus viešuosius 
vaistų pirkimus, vykdomus per 
CPO LT informacinę sistemą. Res-
pondentų atsakymai parodė, kad 
perkančiųjų organizacijų pasitenki-
nimas CPO LT elektroniniu katalo-

• Įvykdyti pirkimai pagal perkan-
čiųjų organizacijų įgaliojimus: 
VšĮ „Kauno arkikatedros pro-
jektams“ – per atvirą konkursą 
– Kauno Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo arkikatedros bazilikos 
remonto, restauravimo, kon-
servavimo projekto parengimo 
paslaugų, tvarkomųjų pavel-
dosaugos ir tvarkomųjų staty-
bos darbų, projekto vykdymo 
priežiūros paslaugų pirkimas (I 
ketvirtis); Klaipėdos apskrities 
priešgaisrinei gelbėjimo valdy-
bai – per supaprastintą ribotą 
konkursą – investicijų projekto 
„Klaipėdos apskrities prieš-

gaisrinės gelbėjimo valdybos 
Šilutės priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos esamo pastato 
atnaujinimas ir naujo statyba 
Šilutėje, Lietuvininkų g. 22“ 
rangos darbai (II ketvirtis); 
Tauragės apskrities vyriausia-
jam policijos komisariatui – per 
supaprastintą ribotą konkur-
są – Šilutės rajono policijos 
komisariato kapitalinio remon-
to darbų pirkimas (II ketvirtis); 
Krašto apsaugos ministerijai – 
per ribotą konkursą – Švenčio-
nių rajono savivaldybės dalies 
(karinio poligono ir karinio 
mokymo teritorijos Pabradės 

seniūnijoje) bendrojo plano 
parengimo paslaugos (III 
ketvirtis); įvykdytas Jonavos 
rajono savivaldybės dalies 
(karinio poligono ir karinio 
mokymo teritorijos Ruklos 
seniūnijoje) bendrojo plano 
parengimo paslaugų pir-
kimas (III ketvirtis); Kauno 
technologijos universite-
tui – patalpų remonto ir 
tvarkybos darbų (restaura-
vimo, remonto) techninio 
darbo projekto parengi-
mo, projekto vykdymo 
priežiūros bei rangos 
darbų pirkimas.

gu yra labai aukštas: 92 procentai 
jų visiškai ar iš dalies patenkinti 
asortimentu, 83 procentus 
pirkėjų visiškai tenkina vaistin ių 
preparatų specifikacijos. Tobuli-
nant vaistų modulį, įvykdyta kas-
metė tiekėjų apklausa, siekiant 
išsiaiškinti farmacijos įmonių, 
parduodančių vaistinius prepara-
tus per CPO LT katalogą, vertini-
mus, pasiūlymus. Į apklausą buvo 

įtraukti visi kataloge registruoti 
tiekėjai. 85 procentams jų nekyla 
jokių nesklandumų, dalyvaujant 
centralizuotuose pirkimuose 
per CPO LT elektroninį katalogą, 
absoliuti jų dauguma tinkamai 
vykdo pagrindines sutartis ir tik 
12 procentų tiekėjų dėl sutarti-
nių įsipareigojimų nevykdymo 
arba netinkamo jų vykdymo buvo 
pritaikytos sankcijos. 
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• Pateiktas visas paslaugų ir darbų 
paketas (energijos vartojimo 
auditai; statinio projektavimas; 
statinio statybos techninė prie-
žiūra; techninio projekto eksper-
tizė; statybos rangos darbai su 
projektavimu; statybos rangos 
darbai be projektavimo),  būtinas 
įgyvendinti Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) 
programą. Įvykdžiusi rangos dar-
bų viešųjų pirkimų procedūras, 
CPO LT pasirašė preliminariąsias 
sutartis net su 311 tiekėjų, taip 
buvo užtikrintas CPO LT elektro-
niniame kataloge esančių rangos 
darbų techninių specifikacijų 
praplėtimas ir atnaujinimas, 
sudarant galimybę pirkėjams 
įsigyti rangos darbus, kurie būtų 

atliekami pagal efektyviausius 
technologinius sprendimus. 
Siekdama užtikrinti tiekėjų, 
dalyvaujančių renovacijos 
programoje, atliekamų darbų 
kokybę, dar kartą patikrino jų 
kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus. Atlikus jų vertini-
mą, nutraukta 14 preliminariųjų 
sutarčių.  
Pabrėžtina, kad beveik 90 
procentų visų Programos įgy-
vendinimui reikalingų pirkimų 
įvykdyti per CPO LT elektroninį 
katalogą. 2015 metais per CPO 
LT elektroninį katalogą įvyko 
433 pirkimas dėl 476 daugiabu-
čių namų atnaujinimo už 135,22 
mln. Eur ir buvo sutaupyta net 
5,83 mln. eurų. 

Projektas „Centralizuotų vie-
šųjų pirkimų valdymo sistemos 
kūrimas ir diegimas“ kartu su 
dar devyniais 2007-2013 metų 
laikotarpiu ES struktūrinių fondų  
lėšomis finansuojamais projektais 
pripažintas geriausiu. Tai yra pro-
jektai, kurie prisideda prie viešojo 
valdymo tobulinimo šalyje. 
Projekto atranka vyko trimis eta-
pais: pirmajame etape buvo 86 pro-
jektai, į antrąjį pateko 41 projektas, 
trečiajame – 10 projektų. Atranka 
buvo vykdoma pagal šešis vertini-
mo kriterijus: projekto tinkamumą, 
siunteresuotų grupių paramą ir 
bendradarbiavimą, poveikį / rezul-
tatus ir jų tvarumą, inovatyvumą ir 
pritaikomumą. 

CPO LT įgyvendintas projektas „Centralizuotų 
viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir 
diegimas“ – tarp geriausių šalies projektų
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Naujojo elektroninio katalogo būti-
nybę suformavo augantis centrali-
zuotų viešųjų pirkimų elektroninėje 
erdvėje poreikis bei didėjančios 
pirkimų apimtys.
Vykdant projektą, buvo atnaujin-
tas ir įsigytas ilgalaikis turtas: dvi 
tarnybinės stotys su programine 
įranga; diskų saugykla; rezervinio 

kopijavimo juostinis įrenginys su 
prijungimo adapteriu; tarnybinių 
stočių programinės įrangos licenci-
jos; tinklalapio prototipo redagavi-
mo programinė įranga. 
Sukūrus naująją CPO informacinę 
sistemą, buvo atlikti šie darbai: 
parengti CPO IS saugos dokumen-
tai; atliktas informacinės sistemos 

projektavimas; reikalavimų bei 
CPO LT interneto svetainės ir CPO 
IS vartotojo sąsajos analizė; su-
kurtas CPO LT interneto svetainės 
dizainas; sukurta CPO IS vartotojo 
sąsajos koncepcija.
Naujosios CPO IS privalumai: 
paprastesnis užsakymų formavi-
mas, kainų prognozė; paprastesnis 

organizacijos duomenų valdy-
mas, sisteminimas, archyvavimas, 
statistikos duomenų naudojimas; 
konsoliduotų pirkimų ir aukcionų 
vykdymas; apklausų organizavimo 
galimybė; paprastesnis administra-
vimas. Projekto lėšomis sukurta ir 
įdiegta 19 prekių, paslaugų ir darbų 
modulių. 

Sėkmingai įgyvendintas ES finansuojamas projektas 
„Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos 
kūrimas ir diegimas“

CPO LT, padedant įvairių sričių profesionalams, įgyvendino 
projektą „Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos 
kūrimas ir diegimas“. Jo rezultatas – elektroninis pirkimų 
katalogas CPO IS, kurį apibūdina trys žodžiai: inovatyvu, 
greita, paprasta.

Projekto sklaida: septynių vaizdo 
instrukcijų katalogo naudoto-
jams sukūrimas, informacinis lei-
dinys „Centralizuotų viešųjų pir-
kimų valdymo sistemos kūrimas 
ir diegimas“, viešinimo renginys – 
baigiamoji konferencija projekto 
rezultatams pristatyti „Naujasis 
CPO LT elektroninis katalogas: 

inovatyvu, greita, paprasta“; 
straipsniai spausdintinėje ži-
niasklaidoje „Lietuvos žinios“, 
„Savivaldybių žinios“, filmo 
sukūrimas.
Projekto bendras biudžetas 
2013–2015 metais buvo  
605 851, 28 eurų. 
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Pagalba savivaldybių viešųjų pirkimų 
specialistams, vykdantiems centralizuotus 
viešuosius pirkimus per CPO LT

„Matydami didžiulį poreikį viešųjų 
pirkimų specialistams pristatyti 
CPO LT prekių, paslaugų ir darbų 
elektroninį katalogą, jo galimybes, 
taip pat centralizuotų viešųjų pir-
kimų procesą bei sutarčių pasira-
šymo, vykdymo ir kitus klausimus, 
2015 metais daug dėmesio skyrė-
me organizuoti seminarus perkan-

čiųjų organizacijų viešųjų pirkimų 
specialistams Lietuvos savivaldybė-
se“, – sakė įstaigos vadovas Rolan-
das Černiauskas.
Mokomieji seminarai – „Kaip 
paprastai ir greitai vykdyti centrali-
zuotus pirkimus CPO LT elektroni-
niame kataloge“ – įvyko septyniose 
Lietuvos – Vilniaus miesto, Vilniaus, 

Širvintų, Molėtų, Ignalinos, Trakų ir 
Šalčininkų rajonų – savivaldybėse 
bei Lietuvos Respublikos krašto ap-
saugos ministerijoje. Iš viso juose 
dalyvavo daugiau kaip 200 viešo-
jo valdymo institucijų ir įstaigų, 
vykdančių viešuosius pirkimus per 
Centrinę perkančiąją organizaciją, 
viešųjų pirkimų specialistų.

Seminaruose aktyviausiai da-
lyvavo rajonų švietimo įstaigų 
(bendrojo lavinimo mokyklų, 
lopšelių-darželių) bei savivaldybių 
administracijų viešųjų pirkimų sky-
rių, taip pat savivaldybių įmonių 
(komunalinių, transporto ir kt.) 
specialistai (4 pav.).
Paaiškėjo, kad net trečdalis jų 

(31,65 proc.) neturi viešųjų 
pirkimų praktinės patirties, 
tik neseniai yra pradėję dirbti 
šiose pareigose, todėl jiems 
ypač svarbūs tokie seminarai, 
kuriuose jie gali įgyti prakti-
nių įgūdžių geriau naudotis 
CPO LT elektroniniu katalogu 
(5 pav.). 

Virš trejų metų
Neturi patirties
Iki trejų metų

5 pav. Seminaro dalyvių viešųjų pirkimų 
darbo patirtis (proc.)

Švietimo įstaigos
Savivaldybių administracijos ir 
joms pavaldžios įmonės

4 pav. Seminaro dalyvių atstovaujamos 
perkančiosios organizacijos (proc.)

Savivaldybių ir jų įstaigų perkančiosios 
organizacijos sudaro didelę dalį CPO LT 
elektroninio katalogo naudotojų.

59 48
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Tačiau ir patyrę viešųjų pirkimų 
specialistai, kurie sudarė beveik 
70 proc. visų seminarų dalyvių, 
pažymėjo tokių mokymų reikš-
mę ir reikalingumą, nes, kaip 
paaiškėjo iš dalyvių apklausų 
anketų, daugiau kaip pusė jų 
(61,54 proc.) dar nėra vykdę 

pirkimų per CPO LT elektroninį 
katalogą (6 pav.) ir jiems taip 
pat aktualu praktiškai pamatyti, 
kaip reikia formuoti užsakymų 
krepšelį, jį pateikti dėl atnau-
jinto tiekėjų varžymosi, kaip 
įvyksta pirkimas, kaip reikia 
pasirašyti sutartį su laimėjusiu 

tiekėju.
Todėl seminarų dalyviai buvo supa-
žindinami su centralizuotų viešųjų 
pirkimų vykdymu, jiems pristatoma 
CPO LT veikla, pasiekti rezultatai ir 
nauda Lietuvos perkančiosioms or-
ganizacijoms, pateikiama „on-line“ 
informacija ir praktiniai mokymai, 
kaip turi būti formuojami užsakymai 
CPO LT elektroniniame kataloge ir 
informacinėje sistemoje CPO IS.. 
CPO LT pasiūlytas seminarų turinys, 
kuriame praktinėms užduotims ski-
riama ypač daug dėmesio, visiškai 
tenkina seminarų dalyvių poreikius. 
Į klausimą, „Ar seminare gavote 
atsakymus į visus Jums rūpimus 
klausimus?“, absoliuti dauguma jo 
dalyvių (96,58 proc.) atsakė teigia-
mai (4 pav.). CPO LT pasirengusi 
užtikrinti, kad visi viešųjų pirkimų 
dalyviai operatyviai gautų atsaky-
mus į dominančius klausimus.
CPO LT nuolat vykdo apklausas 
modulių monitoringui, todėl ir 
seminaro dalyvių buvo prašoma 
nurodyti, kokias prekes, paslaugas 
ir darbus jie dažniausiai įsigyja per 

elektroninį katalogą. Apklausos 
rezultatai rodo, kad populiariausi 
yra kanceliarijos prekių, elektros, 
rangos darbų bei projektavimo, 
techninės priežiūros bei kompiu-
terių ir eksploatacinių medžiagų 
moduliai (7 pav.).
Visi seminarų dalyviai turėjo gali-
mybę išsakyti savo problemas bei 

Techninė priežiūra
Rangos darbai, projektavimas
Kanceliarinės prekės
Elektra
Kompiuteriai, eksploatacinės medžiagos
Kita

7 pav. Dažniausiai perkamos 
prekės, paslaugos (proc.)

Nepirko per CPO LT
Pirko per CPO LT 1–5 kartus
Pirko per CPO LT 6–10 kartų
Pirko per CPO LT daugiau nei 
10 kartų

6 pav. Seminaro dalyvių  
patirtis perkant per CPO LT (proc.)

pageidavimus dėl centralizuotų 
viešųjų pirkimų vykdymo Centrinės 
perkančiosios organizacijos CPO 
LT elektroniniame kataloge ir jos 
plėtros. Naujų modulių kūrimas, po-
tencialių viešųjų pirkimų centralizavi-
mo sričių paieška yra CPO LT veiklos 
prioritetas. Tam, kad perkančiosioms 
organizacijoms būtų pasiūlytos 

aktualiausios prekės, paslaugos bei 
darbai, respondentų buvo prašoma 
pareikšti nuomonę dėl naujų produk-
tų pateikimo elektroniniame katalo-
ge. Respondentai dažniausiai siūlė 
į katalogą įtraukti naujus pirkimo 
objektus, akcentuodami jų individua-
liai darbo specifikai aktualias prekes, 
paslaugas bei darbus. 
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Apie CPO LT katalogą – klientai

Aleksandr LIACHOVIČ
Vilniaus rajono savivaldybės Viešųjų pirki-
mų skyriaus vedėjas

Norėdamas gauti informaciją 
apie viešuosius pirkimus, kartais 
su Centrine perkančiąja organi-
zacija (CPO LT) turiu pabendrauti 
ir tiesiogiai. Yra būtinybė išsi-
aiškinti, ar, pavyzdžiui, siūlomos 
prekės, paslaugos, darbai atitinka 
mūsų poreikius, lūkesčius. Tai yra 
svarbiausi klausimai, dėl kurių 
reikia skambinti ir teirautis. Nors 
daugiausia klausimų kyla tuomet, 
kai viešųjų pirkimų procedūras 
specialistai atlieka pirmą kartą. 
Kuo toliau, tuo labiau įgyjama 
patirties, būtinų kompetencijų ir 
klausimų nebekyla. Nors iš tiesų 
pritariu nuomonei, jeigu nesi šim-
tu procentų tikras, jeigu abejoji, 
geriau apsidrausti, geriau kelis 
kartus skambinti ir klausti.   
Susitikimų su CPO LT specialistais 
reikia tada, kai natūraliai kyla toks 
poreikis. Taigi mokymų, seminarų 
iniciatoriai pirmiausia turėtų būti 
pačios perkančiosios organiza-

cijos. Bet būtina ir CPO LT inici-
atyva, nes specialistus pasiekia 
klausimai, kurie tikriausiai neretai 
kartojasi, pastebimos vienos ir 
tos pačios klaidos. Bet labiau esu 
linkęs pritarti nuomonei, kad inici-
atoriais turi būti pačios perkančio-
sios organizacijos. Tyla ne visada 
reiškia, kad viskas vyksta gerai. 
Mūsų savivaldybės administra-
cijoje įvykusį CPO LT seminarą 
vertinu teigiamai. Jis buvo ypač 
naudingas mažiau pažengusiems 
viešųjų pirkimų srityje dirban-
tiems žmonėms, naujokams. 
Tačiau, kai perkančiosios orga-
nizacijos turi specialius Viešųjų 
pirkimų skyrius, profesionalius 
darbuotojus, jie, manau, patys 
moka susirasti būtiną informaciją. 
Kadangi mes esame registruoti 
Centrinės perkančiosios organiza-
cijos vartotojai, būtų labai pra-
vartu per naujienlaiškius, kuriuos 
siunčia CPO LT, gauti daugiau 
informacijos apie įvykusius naujus 
konkursus, ką galime įsigyti tam 
tikru laikotarpiu. 

Stanislav KUPČELAIT
Šalčininkų rajono savivaldybės administraci-
jos Bendrojo skyriaus vedėjas

Seminaras, kuriame dalyvavo CPO 
LT specialistai, p. Kupčelait ma-
nymu, naudingas. Seminare da-
lyvavo žmonės, kuriems tokių 
žinių būtinai reikia. Tai – trijų 
viešųjų pirkimų komisijų pirmi-
ninkai ir šių komisijų nariai. 
Kad seminarai būtų dar efekty-
vesni, Šalčininkų rajono savival-
dybės administracijos atstovo 
siūlymu, reikia kuo daugiau 
praktinių pavyzdžių. Tačiau, 
kaip pastebėjo p. Kupčelait, 
perkančiosioms organizaci-
joms reikia žinoti ir naujienas, 
sulaukti atsakymų į klausi-
mus. Tam, jo žodžiais, geri visi 
būdai: ir CPO LT tinklalapis, ir 
naujienlaiškiai, ir seminarai, ir 
telefonas. Siųsti paklausimus 
raštu – dar vienas būdas, kuriuo 
naudojasi ir Šalčininkų savival-
dybės administracijos viešųjų 
pirkimų komisijos. 
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Donatas MAČYS
Ignalinos rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas

Perkančiosios organizacijos 
specialistai, vykdydami pirki-
mus CPO LT kataloge, patys 
turi būti suinteresuoti išsiaiš-
kinti kylančius klausimus ir 
neaiškumus, kurie kyla vykdant 
procedūras. Manau, kad pats 
paprasčiausias būdas – skam-
binti Centrinės perkančiosios 
organizacijos specialistui, 

kuruojančiam konkretų pirkimą 
CPO LT kataloge. Tai yra tie-
siausias ir trumpiausias kelias 
išsiaiškinti rūpimus klausimus.
Jei panašūs klausimai kartojasi, 
juos kelia daugelis perkančių-
jų organizacijų, tada gal būtų 
naudinga parengti ir išplatinti 
atmintinę apie dažniausiai 
girdimus klausimus ar pastebė-
tas klaidas. Tokią informaciją 
tikriausiai būtų efektyviausia 
platinti naujienlaiškiais.  
Įvykęs seminaras daugiausia 

Lina VYŠNIAUSKIENĖ
Širvintų rajono savivaldybės admi-
nistracijos Teisės, personalo ir civi-
linės metrikacijos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja 

Kai imiesi konkretaus veiks-
mo, dažnai tai, kas parašyta, 
tampa nebe taip ir aišku, 
ypač, kai pirkimus vykdo 
eiliniai savivaldybės speci-
alistai. Jiems kyla daugybė 
klausimų. Paprasčiausias 
variantas sužinoti – pa-
skambinti CPO LT specialis-
tui ir gauti tinkamą atsa-
kymą. Tad tokių seminarų, 
koks buvo pas mus savival-
dybėje, reikia būtinai ir jie 
galėtų vykti bent dukart 
per metus. O jei yra gali-
mybių, gali būti ir dažniau 
– niekada nebus per daug. 
Esu teisininkė, bet ir šian-

dien dalyvauju mokymuose 
dėl viešųjų pirkimų naujovių. 
Vienas dalykas, kai skaitai, o 
kita, kai dar nežinai, kaip tai 
veikia praktiškai. O yra speci-
alistų, kurie nedažnai atlieka 
pirkimus, nedažnai susiduria 
su tomis situacijomis, nėra 
teisininkai. Tad susitikimai, 
seminarai yra labai reikalinga 
priemonė visiems, vykdan-
tiems viešuosius pirkimus. 
Mūsų savivaldybė nėra di-
delė, tad neturime ir atskiro 
Viešųjų pirkimų skyriaus. 
Kai įvyko susitikimas, buvo 
pakviesti savivaldybei pa-
valdžių įstaigų darbuotojai, 
daugiausia vadovai, platus 
žmonių ratas.  
Teorija – viena, o praktika 
padiktuoja įvairių klausimų. 
Mokymai ir buvo skirti kalbė-
ti apie konkrečius dalykus. 

Tokiems susitikimams turėtų 
rengtis abi pusės – abi pusės 
turi ateiti su konkrečiais 
praktiniais klausimais. 
Be seminarų, mokymų, ma-
nau, efektyviausi būdai gauti 
informaciją yra pokalbis tele-
fonu, naujienlaiškiai. Daugelį 
viešųjų pirkimų Lietuvoje 
vykdo žmonės, neturintys 
specialaus pasirengimo, kaip, 
pavyzdžiui, ūkvedžiai. Todėl 
pagalba yra tiesiog būtina. 
Visi esame girdėję nemažai 
kalbų apie nekokybiškai pa-
rengiamas pirkimo sąlygas, 
atliekamus pirkimus, netin-
kamą projekto priežiūrą, 
santykius su tiekėjais. Išeitis 
– teikti pagalbą, konsultuoti, 
mokyti. Tam tinka visi būdai. 
Praktinės situacijos, pavyz-
džiai, patarimai tokiems 
žmonėms – labai didelė 
pagalba. 

Irena KARPIČIENĖ
Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Specialistams, dirbantiems viešųjų ryšių srityje, yra būtina klausti CPO LT specialistų. Ne visada yra laiko 
gilintis į preliminariąsias sutartis, kurias puikiai žino CPO LT specialistai, todėl jie geriausiai ir gali patarti, pa-
aiškinti, ar nusipirksime tai, ko norime pagal techninę užduotį. Mūsų darbuotojai mano, kad tokių susitikimų, 
koks vyko pas mus, reikia bent sykį per ketvirtį. 
Mums seminaras, kurį inicijavo CPO LT specialistai, buvo tikrai naudingas, nes dalyvavo puikūs savo srities 
žinovai, kurie įtikino bei įrodė, kad per CPO pirkti nėra taip baugu, kai tiksliai žinai, ką perki. Tokių seminarų 
efektyvumą didina tai, kad pateikiami konkretūs pavyzdžiai.
Mums svarbu sužinoti viešųjų pirkimų naujienas, laiku gauti būtiną informaciją. Manome, kad pats tinka-
miausias būdas tam būtų naujienlaiškiai su konkrečiomis nuorodomis.  

naudos atnešė tiems asme-
nims, kurie retai naudojasi 
CPO LT katalogu. Jis praplėtė 
žinias apie  elektroninio kata-
logo galimybes ir naudą. Sunku 
prognozuoti, ar tokių seminarų 
periodiškumas atneštų didelės 
naudos, bet manau, kad bent 
sykį per metus toks seminaras 
galėtų vykti. Jo metu CPO 
LT galėtų pristatyti naujoves, 
ateities planus, aptarti esamus 
pirkimus.
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Deimantė NARUŠIENĖ
Molėtų rajono savivaldybės Viešųjų pirki-
mų skyriaus vadovė 

Poreikis klausti, susitikti yra 
visada svarbu, ypač, kai CPO LT 
kataloge galima įsigyti ir reno-
vavimo darbus. Porą kartų per 
metus tokių susitikimų reikėtų, 
nes su kiekvienu nauju pirkimu 
kyla ir vis naujų klausimų. Ypač jų 
pagausėja, kai susiduri praktiškai 
su tuo procesu.
Tokių susitikimų, koks savival-
dybėje vyko su CPO LT specialis-
tais, reikia, tik apgailestaujame, 
kad nepakvietėme savo įmonių, 

kurios veikia modernizavimo 
darbų pirkimo srityje. Seminare 
dalyvavo CPO LT vadovas su 
komanda, tad tai buvo puiki 
proga gauti informacijos iš pir-
mų lūpų. Modernizavimo darbų 
pirkimas yra labai svarbus, nes 
tai yra gana sudėtinga sritis. 
Apgailestaujame, kad tokia ga-
limybe nepasinaudojome šimtu 
procentų – tiesiogiai klausti, 
sužinoti apie tai, kas mums yra 
labai aktualu. Taigi mes labai 
norime dar vieno susitikimo, 
kuriame galėtume kalbėtis 
apie modernizavimo darbų 
pirkimą, sutarčių valdymą.

Mums yra labai svarbu vyk-
dant sutartis, jas adminis-
truojant, palaikyti santykius 
su tiekėjais, juos tinkamai 
kontroliuoti.
Taigi tokie seminarai yra 
labai efektyvūs ir naudingi, 
bet kartu  lauktume infor-
macijos ir per naujienlaiš-
kius – elektroninį paštą. 
Mums ypač svarbu gauti 
informaciją nuolat apie 
visas katalogo naujienas – 
įtrauktą naują prekę, naują 
pirkimo objektą, o, įvykus 
pasikeitimams, svarbu  
susipažinti ir su techninės 
specifikacijos aprašais.
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