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I. BENDROJI INFORMACIJA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ CPO LT 

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 

Įstaigos savininkas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Įstaigos kodas: 302913276 

PVM mokėtojo kodas LT100011286518 

Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT- 01104 

Telefono numeris: (8-5) 205 3747 

Interneto svetainės adresas: www.cpo.lt 

Elektroninis paštas: info@cpo.lt 

CPO LT centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdo nuo 2013 m. sausio 1 d. 

CPO LT misija – užtikrinti centralizuotų viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, ir 

daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti skirtų pirkimų efektyvų ir skaidrų 

vykdymą, racionalų lėšų ir administracinių išteklių panaudojimą. 

CPO LT vizija – perkančioji organizacija, siūlanti profesionaliausius centralizuotus viešųjų 

pirkimų vykdymo sprendimus Lietuvoje.  

CPO LT vertybės ir veiklos principai:  

1. Pagarba žmogui ir valstybei – profesionalus ir konstruktyvus elgesys su pirkėjais ir  

tiekėjais, pagarba Konstitucijai, valstybei, jos institucijoms, įstaigoms ir teismų sprendimams;  

2. Nesavanaudiškumas, skaidrumas ir viešumas – vykdant pavestas funkcijas, vadovaujamasi 

viešaisiais interesais, vengiama veiksmų, kurie gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą; 

3. Iniciatyvumas, saviraiška ir kolegialumas – sudarytos galimybės kiekvienam darbuotojui 

prisidėti prie siekiamo rezultato, stiprinamas bendras kolektyvo, kaip vieningos komandos, 

funkcionavimas, dalijantis idėjomis, praktinio darbo patirtimi, taip pat ieškant naujų efektyvesnių 

darbo būdų ir metodų;  

4. Kompetencija ir profesionalumas – skatinamas nuolatinis darbuotojų žinių gilinimas ir 

įgūdžių tobulinimas, profesinės kompetencijos ugdymas; 

5. Orientacija į tikslą ir rezultatą – nustatytų tikslų ir siekiamų rezultatų deklaravimas, aiškių 

ir konkrečių užduočių formavimas kiekvienam darbuotojui, nuolatiniai tikslų ir rezultatų aptarimai. 

CPO LT elektroninis katalogas – CPO LT valdoma informacinė sistema, kurios paskirtis – 

suteikti perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priemones įsigyti jiems 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;  

CPO LT elektroninio katalogo pirkimo modulis – CPO LT elektroninio katalogo tam tikrų 

prekių, paslaugų ar darbų posistemė, kurioje perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai 

vykdo pirkimus. 

Elektroninių pirkimų centras – CPO LT valdomas ir administruojamas neperkančiosioms 

organizacijoms skirtas katalogas teikti pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui 

(modernizavimui) vykdyti, paslaugas. 

 

1. Finansinis planas 

1.1. Dalininko įnašas         1 lentelė 

Dalininkas Įnašo dydis, tūkst. Eur 

Dalininko (Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos) 

įnašas 2017 m. pradžioje 
55 962,00 

Dalininko (Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos) 

įnašas 2017 m. pabaigoje 
55 962,00 
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1.2. 2017 m. finansavimo šaltiniai       2 lentelė  

2017 m. CPO LT netesybos už tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – 39 805,81 Eur. 

2017 m. CPO LT palūkanų pajamos – 257,00 Eur. 

2017 m. CPO LT iš tiekėjų gautos lėšos – 129 889,91 Eur (vadovaujantis 2016 m. liepos 28 d. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu „Dėl viešosios įstaigos CPO LT paslaugų kainų ir 

tarifo nustatymo).  

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. CPO LT buvo įregistruota PVM mokėtoja. 

 

1.3. 2017 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas     3 lentelė 

Pavadinimas Įsigytas turtas, Eur Perduotas, nurašytas turtas, Eur 

Programinė įranga 59 074,99 0,0 

Patentai ir licencijos 103,00 0,0 

Kompiuterinė įranga 14 672,37 0,0 

Nebaigti projektai 7 717,60 0,0 

IŠ VISO: 81 567,96 0,00 

 

1.4. CPO LT sąnaudos 

2017 m. patirtos išlaidos finansuotos valstybės biudžeto ir nuosavomis lėšomisPer 

ataskaitinius metus patirta 809,4 tūkst. Eur sąnaudų, iš kurių 540,3 tūkst. Eur tenka darbo 

užmokesčio ir susijusioms išlaidoms (darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos, atostoginių kaupiniai už kasmetines neišnaudotas atostogas).  

4 lentelė 

Sąnaudų straipsniai Suma, tūkst. Eur 

Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 411,9 

Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų 128,4 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) 114,5 

Patalpų išlaikymo  12,4 

Kvalifikacijos kėlimas 1,4 

Ryšių 4,5 

Mokesčių sąnaudos 13,1 

Kanceliarinės, ūkio prekės ir ūkinis inventorius 4,2 

Serverių ir IT sistemų aptarnavimo sąnaudos 79,8 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos (draudimo, 

informacinių pranešimų ir kita) 
39,2 

IŠ VISO: 809,4 

Įstaigos valdymo išlaidoms priskirtos: administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir 

susijusios išlaidos, patalpų išlaikymo ir kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.  

Finansavimo šaltiniai 

Faktinė gauta 

finansavimo suma, 

Eur 

Faktinė 2017 m. 

panaudota 

finansavimo suma, 

Eur 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

(asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija) 

640 681,13 632 770,89 

Europos Sąjungos projekto lėšos (ESFA) 207 795,91 52 280,80 

IŠ VISO: 848 477,04 685 051,69 
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Valdymo išlaidos pagal 2017 m. spalio 10  d. Lietuvos Respublikos finansų ministro 

įsakymą Nr. K-343 „Dėl finansų ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „ Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ nenurodomos. 

 

1.5. Išmokos vadovams  

2017 m. CPO LT direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) per 

metus sudarė – 25,4 tūkst. Eur. Kitų išmokų vadovui ataskaitiniais metais nebuvo išmokėta. 

 

1.6. Kitos išmokos 

Išmokų kolegialiems valdymo organams ir asmenims, susijusiems su dalininkais, 2017 m. 

nebuvo išmokėta. 

 

2. Žmogiškieji ištekliai 

Ūkio ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-431 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT 

valdymo struktūros ir Viešosios įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 

28 pareigybių sąrašas (25 pareigybės finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis ir 3 pareigybės iš 

kitų lėšų).  

2017m. gruodžio 31 d. CPO LT darbuotojų skaičius – 28 darbuotojai.  

 

3. Įstaigos valdymas ir organizacinė struktūra 

2017 m. kovo 17 d. iš pareigų atleistas CPO LT vadovas Rolandas Černiauskas. Nuo 2017 

m. gegužės 16 d. direktoriaus pareigas pradėjo eiti Darius Vedrickas.  

2017 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-586 „Dėl viešosios 

įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir viešosios įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

patvirtinta nauja įstaigos valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas. CPO LT organizacinė struktūra 

pateikta 1 pav.  

 

 
1 pav. CPO LT organizacinė struktūra 
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2017 m. sausio 1 d. CPO LT buvo patvirtintos 27 pareigybės. 2017 m. liepos 24 d. ūkio 

ministro įsakymu pareigybių skaičius padidintas viena pareigybe  – programuotojas analitikas. 

 

II. 2017 M. CPO LT VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS 

1. Strateginis tikslas 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 4-216 „Dėl 

Viešosios įstaigos CPO LT 2015-2017 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Viešosios 

įstaigos CPO LT 2015-2017 metų veiklos strategija, remiantis kuria CPO LT strateginis tikslas – 

užtikrinti, kad, vykdant viešuosius pirkimus per CPO LT ar iš jos, būtų racionaliai naudojamos 

viešojo sektoriaus lėšos ir administraciniai ištekliai.  

 

2. 2017 m. pasiekti veiklos rezultatai 

2017 m. yra penktieji CPO LT veiklos metai, kuomet įstaiga atlieka centrinės perkančiosios 

organizacijos funkcijas. Pagrindinė CPO LT veikla yra centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas bei 

CPO LT elektroninio katalogo, kuriame perkančiosios organizacijos gali vykdyti joms reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų užsakymus, administravimas. 

 

2.1. CPO LT elektroniniu katalogu besinaudojančios perkančiosios organizacijos 

Nuo 2013 m. perkančiųjų organizacijų, užsiregistravusių CPO LT elektroniniame kataloge, 

skaičius kasmet nepertraukiamai didėja (žr. 2 pav.).  

 
2 pav. CPO LT elektroniniame kataloge užsiregistravusių perkančiųjų organizacijų (PO) skaičiaus 

dinamika 2013-2017 m. 

 

Per 2017 m. CPO LT elektroniniame kataloge užsiregistravo 151 nauja perkančioji 

organizacija ir jų skaičius padidėjo iki 4 050, t. y. 3,9 proc. Unikalių aktyvių perkančiųjų 

organizacijų, bent kartą pasinaudojusių bent vienu CPO LT elektroninio katalogo pirkimų moduliu, 

skaičius 2013-2017 m. turėjo didėjimo tendenciją (žr. 3 pav). 2017 m., lyginant su 2016 m. 

rezultatu, aktyvių perkančiųjų organizacijų skaičius padidėjo 1,5 proc. arba 34 perkančiosiomis 

organizacijomis. 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

2 151 

3 310 
3 668 

3 899 
4 050 

+ 1 159 PO 

+ 358 PO 
+ 231 PO 

+ 151 PO 
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3 pav. Unikalių perkančiųjų organizacijų, vykdžiusių pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, 

skaičiaus dinamika 2013-2017 m. 

 

Perkančiųjų organizacijų skaičiaus didėjimas rodo pirkėjų pasitikėjimą CPO LT, 

asortimento, procedūrų bei kainų atitikimą perkančiųjų organizacijų lūkesčiams. 

 

2.2. Pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą analizė 

2017 m. CPO LT elektroninis katalogas buvo plečiamas ir tobulinamas, dėl ko didėjo tiek 

pirkimų skaičius, tiek per Katalogą įsigytų prekių, paslaugų ir darbų vertės (žr. 5 lentelę). 

Informacija apie modulių atnaujinimą pateikiama 10 lentelėje. 

5 lentelė 

Pirkimų skaičiaus ir vertės pagal pirkimo kategorijas dinamika 2016-2017 metais 

 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

1 108 

2 215 
2 201 

2 269 2 303 

Pirkimo kategorija 

2017 m. 

užsakymų 

skaičius 

2017 m. 

užsakymų vertė, 

Eur su PVM 

2016 m. 

užsakymų 

skaičius 

2016 m. 

užsakymų 

vertė, Eur su 

PVM 

Apsaugos paslaugos 252 5 172 508 194 3 366 006 

Biuro reikmenys 7488 7 675 678 7 786 6 926 734 

Degalai į talpyklas 57 9 182 419 45 22 312 605 

Elektros energija 979 139 651 476 1 061 132 068 021 

Investiciniai planai, energiniai sertifikatai/auditas 7 17 213 11 12 531 

Judrusis ryšys 321 498 924 461 1 100 376 

Kanceliarinės prekės ir soc.įmonių 201 103 140 328 61 550 

Kilimėlių nuoma ir keitimas 298 374 464 245 222 719 

Kompiuterinė ir biuro įranga 2262 13 478 738 2 658 10 689 651 

Mediciniai prietaisai 18 402 454 7 349 460 

Medicininė įranga (endoprotezai) 58 7 829 047 37 4 040 257 

Medicinos reikmenys (pirmosios pagalbos 

rinkiniai) 
10 1 340 - - 

Mobilieji telefonai 339 601 251 358 440 743 

Pašto ir kurjerių paslaugos 307 2 865 862 221 2 922 130 

Skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių 35 1 279 949 31 912 609 

Skalbimo paslaugos 120 4 008 795 103 2 280 349 

Spausdinimo įrangos nuoma ir aptarnavimas 32 193 809 44 104 039 

Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai 652 846 127 790 1 124 602 
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Pastaba (*). Ataskaitoje nurodytos degalų talpyklose, elektros energijos bei judriojo ryšio 

CPO LT elektroniniame kataloge įvykdytų pirkimų vertės yra prognozuojamos, kadangi priklauso 

nuo naudotojo faktiškai sunaudotų prekių/paslaugų kiekio. 

 

2017 m., lyginant su 2016 m. duomenimis, bendras pirkimų per CPO LT elektroninį 

katalogą skaičius padidėjo beveik 10 proc. arba 2 039 pirkimais. Iš viso 2017 m. įvyko 23 045 

pirkimai. Nuo 2013 m. pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą skaičius sparčiai didėjo (žr. 4 

pav.). Per šį laikotarpį bendras tokių pirkimų skaičius išaugo beveik 4,5 kartų.  

 
4 pav. Bendro pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą skaičiaus dinamika 2013-2017 m. 

 

Nors metinė 2017 m. bendro pirkimų skaičiaus kitimo tendencija yra teigiama, pasikeitęs 

viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas nuo 2017 m. liepos 1 d. neigiamai paveikė pirkimų per 

CPO LT skaičių 2017 m. II pusm. 2016 m. II pusm. bendras pirkimų per CPO LT skaičius buvo 

11 605, o 2017 m. II pusm. – 11 337, t. y. 2,3 proc. mažesnis. Kartu reikėtų pažymėti, kad 2017 m. 

II pusm. perkančiosios organizacijos galėjo naudotis didesniu pirkimų modulių skaičiumi nei 2016 

m. II pusmetį – elektroniniame kataloge veikė viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų bei žemės 

sklypų paženklinimo ir kadastro bylų parengimo moduliai. Didžiausias pirkimų skaičiaus 

mažėjimas 2017 m. II pusm., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2016 m., buvo energijos vartojimo 

pastatuose audito (71 proc.), spausdinimo įrangos nuomos paslaugų (42 proc.), kanceliarinių prekių 

iš socialinių įmonių (41 proc.), judriojo ryšio paslaugų (37 proc.), medicininės įrangos (30 proc.) 

bei kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimuose (22 proc.). Darytina išvada, kad nepaisant 

pasikeitusio teisinio reguliavo dėl viešųjų pirkimų vykdymo per centrinės perkančiosios 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

5 168 

15 263 

17 558 

21 006 
23 045 

Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos 2153 2 190 806 2 210 2 493 090 

Statinio projekto ekspertizės paslaugos 1024 1 031 165 426 302 864 

Statinio statybos techninė priežiūra 634 1 025 168 488 750 057 

Statinių projektavimo paslaugos 535 5 153 977 207 1 317 826 

Statybos rangos darbai be projektavimo 53 5 024 352 109 17 025 743 

Statybos rangos darbai su projektavimu 334 89 838 035 197 47 934 127 

Vaistai 4335 81 525 668 2 664 69 083 297 

Valymo paslaugos 327 7 913 705 178 3 334 960 

Vertimo paslaugos 141 1 003 057 147 611 759 

Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos 54 53 782 - - 

Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro bylų 

parengimas 
19 132 068 - - 

IŠ VISO: 23 045 389 074 977 21 006 331 788 104 
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organizacijos elektroninį katalogą, pirkimų skaičius populiariausiuose pirkimų moduliuose ne tik 

kad nesumažėjo, bet ir išlaikė augimo tendenciją. 

2017 m. CPO LT elektroniniame kataloge įvykdavo vidutiniškai apie 91 pirkimą kiekvieną 

darbo dieną. Palyginimui, 2016 m. kasdien įvykdavo vidutiniškai apie 83 pirkimus (t. y. 

vidutiniškai 8 pirkimais mažiau), o 2013 m. – vos 21 pirkimas, t. y. vidutiniškai 70 pirkimų mažiau, 

nei 2017 metais.  

Bendra pirkimų vertė 2017 m. siekė beveik 389,1 mln. Eur (įskaitant PVM), t. y. 24 mln. 

Eur arba 17,3 proc. daugiau, nei 2016 metais. Nors bendras pirkimų skaičius ir bendra pirkimų vertė 

2017 m. didėjo, iš 5 lentelės duomenų matyti, kad ne visuose pirkimų moduliuose šie rodikliai kito 

ta pačia – didėjimo – kryptimi. Biuro reikmenų, kanceliarinių prekių iš socialinių įmonių, elektros 

energijos, mobiliųjų telefonų, kompiuterinės ir biuro įrangos, spausdinimo įrangos nuomos, 

energinių sertifikatų ir audito bei vertimo paslaugų užsakymų skaičius 2017 m. turėjo mažėjimo 

tendenciją, tačiau bendra pirkimų vertė didėjo – tai rodo, kad vykdomi pirkimai yra stambesni, 

perkančiosios organizacijos įsigyja šių prekių ir paslaugų didesniais kiekiais ir ilgesniam laikui. 

Pastebimas įsigyjamų statybos rangos darbų struktūros pasikeitimas: sumažėjo (tiek pirkimų 

skaičius, tiek įsigytų darbų vertė) statybos rangos darbų be projektavimo ir padidėjo šių darbų kartu 

su projektavimo paslaugomis įsigijimai. 2017 m. daugelyje modulių didėjo tiek pirkimų skaičius, 

tiek ir įsigytų prekių, paslaugų ar darbo vertė. Įsigytų valymo paslaugų vertė padidėjo 2,4 karto, o 

pirkimų skaičius šiame modulyje išaugo beveik 2 kartus, 2017 m. įsigytos medicininės įrangos 

(endoprotezų) vertė beveik 2 kartus didesnė, nei 2016 m., o jos užsakymų skaičius padidėjo 56,8 

proc. Įsigytų skalbimo paslaugų vertė padidėjo beveik 76 proc., o šių paslaugų užsakymų skaičius 

modulyje – 16,5 proc. 

Pagal pirkimų skaičių 2017 m. didžiausią paklausą turėjo CPO LT elektroninio katalogo 

biuro reikmenų, vaistų, kompiuterinės ir biuro įrangos, spausdintuvų eksploatacinių medžiagų bei 

elektros energijos moduliai (žr. 5 pav.).  

 
5 pav. 2017 m. 5-iuose populiariausiuose moduliuose (pagal pirkimų skaičių) įvykusių pirkimų 

skaičius 
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Bendras pirkimų skaičius šiuose moduliuose – 17 262, ir tai sudarė beveik 75 proc. bendro 

pirkimų skaičiaus. Kaip ir 2016 m., 2017 m. didžiausias pirkimų skaičius įvyko biuro reikmenų 

modulyje – per metus perkančiosios organizacijos įvykdė 7 488 pirkimus, tai yra 3,8 proc. mažiau, 

nei 2016 metais. Antras pagal populiarumą 2017 m. buvo vaistų modulis, jame įvyko 4 335 

pirkimai ir tai buvo 62,7 proc. (arba 1 671 pirkimu) daugiau, nei 2016 metais. Kompiuterinės ir 

biuro įrangos  bei spausdintuvų eksploatacinių medžiagų pirkimų skaičius 2017 m., lyginant su 

2016  m. nežymiai sumažėjo: kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimų skaičius pakito 15 proc., 

spausdintuvų eksploatacinių medžiagų – 2,6 proc. Kitaip nei 2016 m., 2017 m. vienas 

populiariausių modulių buvo statinio projekto ekspertizės paslaugų – šiame modulyje įvyko 1 024 

pirkimai. Statinio projekto ekspertizės paslaugų 2017 m. buvo įsigyta 2,4 karto daugiau, nei 2016 

m., pirkimų vertė buvo didesnė 3,4 karto, ir šiuo moduliu pasinaudojo beveik 55 proc. daugiau 

perkančiųjų organizacijų. Toks modulio populiarumo didėjimas siejamas su padidėjusiu 

projektavimo paslaugų (2,5 karto didesnis pirkimų skaičius ir beveik 4 kartus didesnė pirkimų 

vertė) bei statybos rangos darbų su projektavimu pirkimu (1,7 karto didesnis pirkimų skaičius, 

beveik 2 kartus didesnė pirkimų vertė). 2016 m. penktasis pagal populiarumą buvo elektros 

energijos pirkimo modulis. Šiemet šiame modulyje įvyko 979 pirkimai, t. y. 7,7 proc. mažiau, nei 

2016 m. Pažymėtina, kad 2017 m. įsigytos elektros energijos vertė buvo 5,7 proc. didesnė, nei 2016 

metais. 

Didžiausios vertės pirkimai 2017 m. buvo elektros energijos, degalų į talpyklas, vaistų, 

kompiuterinės ir biuro įrangos bei statybos rangos darbų su projektavimu moduliuose (žr. 6 pav.). 

Bendra įsigytų šiuose moduliuose prekių, paslaugų ir darbų vertė sudarė 333,7 mln. Eur (įskaitant 

PVM), kas yra 85,8 proc. visų modulių bendros pirkimų vertės. 

 

 
6 pav. 2017 m. 5 didžiausios pirkimų vertės moduliai ir juose įsigytų prekių, paslaugų ir darbų 

vertė, Eur su PVM 
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Pažymėtina, kad 2017 m., lyginant su 2016 m. duomenimis, įvyko pasikeitimų pagrindinių 

modulių (vertinant pirkimų vertę) struktūroje (žr. 7 pav.). Tiek 2016, tiek 2017 m. elektros energijos 

modulis išliko populiariausias, tačiau 2017 m. jo procentinė dalis 5 populiariausių modulių 

struktūroje sumažėjo 4 p.p. – nuo 46 iki 42 proc.  

 
7 pav. Populiariausių (pagal pirkimų vertę) CPO LT elektroninio katalogo modulių struktūros 

palyginimas 

 

Kitaip nei 2017 m., 2016 m. tarp 5 svarbiausių (vertinant pagal įsigytų prekių, paslaugų ir 

darbų vertę) CPO LT elektroninio katalogo modulių nebuvo kompiuterinės ir biuro įrangos 

modulio, tačiau buvo statybos rangos darbų be projektavimo modulis. Įsigytų statybos rangos darbų 

su projektavimu vertė 2017 m. ženkliai padidėjo (87,4 proc. arba 41,9 mln. Eur su PVM), todėl šis 

modulis 2017 m. buvo antras pagal populiarumą, o jo vertės dalis populiariausių modulių 

struktūroje padidėjo nuo 16 iki 27 proc. 2017 m. taip pat sumažėjo degalų į talpyklas modulio dalis 

struktūroje – nuo 8 iki 3 proc. 

2017 m. per CPO LT elektroninį katalogą įvyko 4 konsoliduotieji pirkimai (žr. 6 lentelę). 6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo iniciatorius 

Pirkime 

dalyvavusių 

PO skaičius 

Pirkimo objektas Pirkimo vertė Taupymas 

1 

Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninė Kauno klinikos 

4 
1 pavadinimo 

vaistinis preparatas 
121,5 tūkst. Eur 76,3 tūkst. Eur 38,60% 

2 

Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninė Kauno klinikos 

4 
10 pavadinimų 

vaistiniai preparatai 
559,5 tūkst. Eur 21,0 tūkst. Eur 3,6% 

3 

Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninė Kauno klinikos 

6 
9 pavadinimų 

vaistiniai preparatai 
1,3 mln. Eur  89,8 tūkst. Eur 6,3% 

4 

Policijos departamentas 

prie LR vidaus reikalų 

ministerijos 

4 Valymo paslaugos 239,2 tūkst. Eur 41,8 tūkst. Eur 14,9% 

IŠ VISO: 
2,3 mln. Eur 228,9 tūkst. 

Eur 

9,2% 
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Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 3 iš 4 pirkimų buvo vaistinių preparatų 

įsigijimai. Šiuos pirkimus inicijavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

bei pirko 4-6 didžiausioms šalies gydymo įstaigoms – Vilniaus universiteto ligoninei Santaros 

klinikoms, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, Klaipėdos jūrininkų ligoninei ir kitoms. 

Vykdant konsoliduotuosius vaistų pirkimus Lietuvos gydymo įstaigoms bendrai pavyko sutaupyti 

daugiau nei 187 tūkst. Eur arba 8,5 proc. nuo jų nurodyto maksimalaus biudžeto, kuomet perkant 

vaistus kiekvienai gydymo įstaigai atskirai pavyksta sutaupyti vidutiniškai apie 7,2 proc. nuo 

perkančiosios organizacijos nurodyto maksimalaus biudžeto. Pažymėtina, kad 2017 m. nurodant 

maksimalų pirkimui skiriamą biudžetą buvo įvykdyta apie 73 proc. bendro pirkimų skaičiaus ir 65 

proc. nuo bendros pirkimų vertės.  

Analizuojant perkančiųjų organizacijų vykdomus viešuosius pirkimus per CPO LT 

elektroninį katalogą daugiabučių namų atnaujinimui, matome, kad CPO LT vaidmuo šiuose 

pirkimuose yra itin reikšmingas. Iš 7 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad per 2017 m. per 

CPO LT elektroninį katalogą įvyko 635 viešieji pirkimai daugiabučių namų atnaujinimui – buvo 

perkamos statinių projektavimo, projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros bei statybos 

rangos darbų paslaugos. Įsigytų paslaugų vertė siekė 94,9 mln. Eur, o pirkimas per CPO LT 

elektroninį katalogą lėmė 28,9 mln. Eur taupymą, skaičiuojant nuo perkančiųjų organizacijų 

pirkimui numatomo biudžeto lėšų. 

7 lentelė 

Pirkimai daugiabučių namų 

modernizavimui 

Įvykusių 

užsakymų 

skaičius 

Užsakymų vertė, 

Eur su PVM 

Taupymas, Eur su 

PVM 

Taupymas, 

proc. 

Statinio projekto ekspertizės 

paslaugos 
88 135 550 143 765 51,5% 

Statinių projektavimo paslaugos 31 184 953 239 880 56,5% 

Statinio statybos techninė priežiūra 222 324 432 805 404 77,7% 

Statybos rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis 
243 89 397 925 26 622 516 22,9% 

Statybos rangos darbai be 

projektavimo paslaugų 
51 4 882 327 1 114 499 18,6% 

IŠ VISO: 635 94 925 187 28 926 064 - 

 

2.3. CPO LT asortimentas: pirkimai iš socialinių įmonių ir žalieji viešieji pirkimai 

CPO LT nuolat didina asortimentą, atnaujindama pirkimų modulius bei įtraukdama vis 

daugiau prekių, paslaugų ir darbų. 2017 m. CPO LT elektroninio katalogo techninių specifikacijų 

skaičius priartėjo prie 6 000. 2017 m. pabaigoje CPO LT administravo 1 429 preliminariąsias 

sutartis. Plėsdama asortimentą, įstaiga šitaip prisideda ir prie socialinių įmonių įtraukimo į 

centralizuotų viešųjų pirkimų sistemą. 2017 m. CPO LT elektroniniame kataloge Lietuvos 

perkančiosios organizacijos galėjo įsigyti paprasto ir specializuoto, skirto sveikatos priežiūros ir  

panašios veiklos įstaigoms, skalbimo paslaugų bei kanceliarinių prekių iš socialinių įmonių. 

2017 m. viešuosiuose pirkimuose per CPO LT elektroninį katalogą dalyvauja 6 socialinės įmonės. 

2017 m. skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių ir kanceliarinių paslaugų iš socialinių įmonių 

moduliuose įvyko 236 pirkimai, kurių vertė sudarė beveik 1,4 mln. Eur (įskaitant PVM). 

Pažymėtina, kad 2016 m. šiuose moduliuose įvyko 1,5 karto daugiau pirkimų (iš viso – 359 

pirkimai), tačiau jų vertė buvo 408,9 tūkst. mažesnė, nei 2017 metais. Tai rodo, kad perkančiosios 

organizacijos pirkimus vykdo rečiau, tačiau didesnėmis apimtimis. Tokia situacija atspindi 
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perkančiųjų organizacijų pasitikėjimą socialinių įmonių teikiamomis paslaugomis ir prekėmis bei jų 

atitikimą perkančiųjų organizacijų poreikiams ir lūkesčiams. 

CPO LT atnaujina ir „žaliųjų prekių“ asortimentą savo elektroniniame kataloge. Šios prekės 

atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakyme Nr. D1-60 „Dėl 

produktų, kuriems viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašo, aplinkos 

apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 

pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus 

reikalavimus. 2017 m. CPO LT elektroniniame kataloge 390 techninės specifikacijos atitiko 

minėtus reikalavimus. 2017 m. įvyko 10 936 žalieji pirkimai, kurių bendra vertė siekė 22,8 mln. Eur 

(įskaitant PVM). Pažymėtina, kad 2013-2016 m. tiek žaliųjų pirkimų skaičius, tiek šių pirkimų 

suma sparčiai didėjo: per šį laiką žaliųjų pirkimų skaičius išaugo beveik 5 kartus, o vertė – daugiau 

nei 2,5 karto (žr. 8 pav.). 2017 m. tokių pirkimų skaičius sumažėjo 1 508 pirkimais (arba 12,1 

proc.), vertė – 4,2 proc. 

 
8 pav. Žaliųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2017 m. 

 

Pažymėtina, kad žaliųjų pirkimų skaičiaus procentinis pokytis beveik visuose moduliuose 

buvo analogiškas bendram pirkimų skaičiaus pokyčiui: tiek kryptimi, tiek pokyčio tempu (žr. 9 

pav.). Išimtis būtų spausdintuvų eksploatacinių medžiagų pirkimų modulis, kuriame žaliųjų pirkimų 

skaičiaus mažėjimas sudarė beveik 37 proc., tuomet kai bendras pirkimų skaičius šiame modulyje 

mažėjo 2,6 proc. Pažymėtina, kad 2017 m., kitaip nei 2016 m., nebuvo žaliųjų spausdintuvų ir 

daugiafunkcinių įrenginių pirkimų. 

 

-4% 

-37% -36% 

-15% 

84% 

-4% -3% 

-39% 

-15% 

84% 

Biuro reikmenys Spausdintuvų

eksploatacinės

medžiagos

Kanceliarinės  prekės iš

soc. įmonių

Kompiuterinė ir biuro

įranga

Valymo paslaugos

Žaliųjų pirkimų skaičiaus pokytis Bendrojo pirkimų skaičiaus pokytis
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9 pav. Žaliųjų pirkimų ir bendrojo pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą skaičiaus 2017 m. 

pokytis, proc. 

 

Perkančiųjų organizacijų, kurios taiko aplinkosaugos kriterijus, žaliųjų pirkimų vertės dalis 

2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo 1,3 p.p. ir sudarė 5,9 proc. bendros 2017 m. vykdytų 

viešųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertės (žr. 10 pav.).  

 
10 pav. Žaliųjų pirkimų vertės ir skaičiaus dalis nuo visų viešųjų pirkimų per CPO LT elektroninį 

katalogą vertės ir skaičiaus 2013-2017 m., proc. 

 

Žaliųjų pirkimų skaičiaus dalis nuo visų vykdytų viešųjų pirkimų per CPO LT katalogą 

skaičiaus 2017 m., lyginant su 2016 m., sumažėjo 11,7 p.p. ir sudarė 47,5 proc. Iš 11 pav. matyti, 

visuose moduliuose vertės kitimo tendencija buvo analogiška.  

 
11 pav. Žaliųjų pirkimų ir bendrosios pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertės pokytis 2017 

m., proc. 

 

9 % 

-44% 

79% 

22% 

137% 

11% 

-12% 

68% 

26% 

137% 

Biuro reikmenys Spausdintuvų

eksploatacinės

medžiagos

Kanceliarinės

prekės iš soc.

įmonių

Kompiuterinė ir

biuro įranga

Valymo paslaugos

Žaliųjų pirkimų vertės pokytis Bendrosios pirkimų vertės pokytis
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2017 m. žalieji viešieji pirkimai vyko CPO LT elektroninio katalogo biuro reikmenų, 

kanceliarinių prekių iš socialinių įmonių, spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių, eksploatacinių 

medžiagų, kompiuterinės ir biuro įrangos bei valymo paslaugų moduliuose. Analizuojant bendro 

žaliųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą skaičiaus pasiskirstymą pagal pirkimų objekto 

rūšis, nustatyta, kad 2017 m., kaip ir 2016 m., daugiausia pirkimų vyko dėl biuro reikmenų (daugiau 

nei pusė visų žaliųjų pirkimų skaičiaus), kompiuterinės ir biuro įrangos, eksploatacinių medžiagų 

(žr. 12 pav.). Užsakymai dėl šių prekių sudarė 89,4 proc. visų žaliųjų pirkimų užsakymų 2017 m.  

 
12 pav. 2016-2017 m. žaliųjų pirkimų skaičius pagal objekto rūšis, proc. 

 

2017 m., kaip ir 2016 m., didžiausią žaliųjų pirkimų vertės dalį sudarė kompiuterinės ir 

biuro įrangos žaliųjų pirkimų vertė, kuri siekė 13,0 mln. Eur ir sudarė apie 57 proc. bendros žaliųjų 

pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertės (žr. 13 pav.). Biuro reikmenų žaliųjų pirkimų vertė 

sudarė apie trečdalį bendros žaliųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertės.  

 
13 pav. 2016-2017 m. žaliųjų pirkimų vertė pagal objekto rūšis, proc. 

 

2017 m. konkursus dėl žaliųjų viešųjų pirkimų laimėjo 135 skirtingi tiekėjai. Palyginimui, 

2016 m. tokių tiekėjų skaičius buvo 68, t. y. beveik 2,8 karto mažiau, nei 2017 m.  
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2.4. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjai 

Plečiantis centralizuojamų objektų asortimentui, taip pat didėja ir tiekėjų, siūlančių prekes, 

paslaugas ir/ar darbus per CPO LT elektroninį katalogą, skaičius. Per 2017 m. CPO LT elektroninis 

katalogas pasipildė 58 naujais tiekėjais (padidėjimas – beveik 10 proc.) ir metų pabaigoje tiekėjų 

skaičius siekė 532. Nuo 2013 m., kuomet CPO LT pradėjo vykdyti centrinės perkančiosios 

organizacijos funkcijas, tiekėjų skaičius padidėjo daugiau nei 3 kartus. Pažymėtina, kad didžiąją 

dalį CPO LT elektroninio katalogo tiekėjų 2014-2017 m. sudarė mažos įmonės (apie 40 proc., žr. 

14 pav.). Tai parodo, kad CPO LT prisideda prie smulkaus ir vidutinio verslo vystymo, sudarant 

galimybę net ir nedidelėms įmonėms dalyvauti viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų 

viešuosiuose pirkimuose. 

 
14 pav. 2017 m. CPO LT tiekėjų pasiskirstymas pagal įmonių dydį 

2.5. Elektroninių pirkimų centras 

Nuo 2017 m. vasario 14 d. CPO LT sudarė galimybę subjektams, kuriems Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, įsigyti daugiabučio namo atnaujinimui 

(modernizavimui) reikalingus darbus ir paslaugas (rangos darbus su ir be projektavimo, investicijų 

planų ir energetinio naudingumo sertifikatų parengimo paslaugos). Informacija apie pirkimus EPC 

2017 m. pateikiama 8 lentelėje. 

8 lentelė 

Darbai/Paslaugos 
Užsakovų 

skaičius 

Užsakymų 

skaičius 

Objektų 

(statinių) 

skaičius 

Užsakymų 

vertė 

Užsakovų 

bendras 

maksimalus 

biudžetas 

Užsakovų 

sutaupytos 

lėšos 
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Daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

rangos darbai su 

projektavimu 

21 58 46 
17,7 mln. 

Eur 

22,0 mln. 

Eur 

4,3 mln. 

Eur 

Daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

rangos darbai be 

projektavimo 

4 15 12 
4,5 mln. 

Eur 
5,2 mln. Eur 

0,7 mln. 

Eur 

Energinio 

naudingumo 

sertifikato ir 

investicijų plano 

rengimas 

23 31 26 
18,2 tūkst. 

Eur 

22,7 tūkst. 

Eur 

4,4 tūkst. 

Eur 

Iš viso: 46 104 - 
22,2 mln. 

Eur 

27,2 mln. 

Eur 

5,0 mln. 

Eur 

 

Iš 7 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2017 m. EPC įvyko iš viso 104 pirkimai, iš jų – 

55,8 proc. pirkimų sudarė daugiabučių namų atnaujinimo rangos darbai su projektavimu. Šiuos 

darbus 2017 m. įsigijo 21 organizacija 46 statinių modernizavimui. Bendra užsakymų vertė siekė 

17,7 mln. Eur (įskaitant PVM). Atsižvelgiant į užsakovų nurodytą maksimalų pirkimams skiriamą 

biudžetą, galima teigti, kad organizacijos sutaupė 4,3 mln. Eur. Nagrinėjant visų EPC pirkimų vertę 

ir bendrą maksimalų užsakovų numatomą biudžetą, galima teigti, kad visi pirkėjai bendrai sutaupė 

apie 5,0 mln. Eur, kuriuos planavo išleisti daugiabučių namų modernizavimui bei energinio 

naudingumo sertifikatams ir investicinių planų rengimui. 

 

2.6. CPO LT vykdytų apklausų rezultatų analizė 

Siekdama efektyvinti savo veiklą bei tobulinti pirkimų modulius, CPO LT nuolat vykdo 

apklausas: tiria pirkimų dalyvių (tiek perkančiųjų organizacijų, tiek tiekėjų) nuomonę apie pirkimų 

modulius ir asortimentą, CPO LT darbuotojų komunikaciją ir kompetenciją, įstaigos veiklos 

skaidrumą ir kt. Atnaujindama pirkimų modulius, įstaiga atsižvelgia į tiekėjų ir perkančiųjų 

organizacijų pateiktus pageidavimus ir siūlymus. 

2017 m. CPO LT vykdė apklausas dėl kanceliarinių prekių, kompiuterinės ir biuro įrangos, 

statinių projektavimo ir vykdymo priežiūros, spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių, apsaugos 

paslaugų, elektros energijos ir kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų modulių. Apklausose dalyvavo 

perkančiosios organizacijos ir/ar tiekėjai. Informacija apie apklausas pateikta 9 lentelėje. 

9 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tyrimo tikslas Apklausos dalyviai 

1 

Išsiaiškinti, kaip dažnai ir kokias prekes perka 

švietimo įstaigos, dėl kokių priežasčių jos 

savarankiškai perka tas pačias prekes, kurios yra 

CPO LT elektroniniame kataloge (kanceliarinių 

prekių modulyje) 

Švietimo įstaigų perkančiosios 

organizacijos 
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2 

Išsiaiškinti kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų 

nuomonę apie CPO LT administruojamą elektroninį 

katalogą, įstaigos darbuotojų komunikavimą ir 

pagalbą tiekėjams bei šią informaciją panaudoti 

modulio atnaujinimui ir tobulinimui 

Kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjai 

3 

Išsiaiškinti statinių projektavimo ir vykdymo 

priežiūros modulio perkančiųjų organizacijų ir 

tiekėjų nuomonę apie viešųjų pirkimų vykdymą per 

CPO LT elektroninį katalogą 

Statinių projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūros paslaugų CPO LT 

elektroninio katalogo perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjai 

4 

Įvertinti spausdintuvų ir daugiafunkcinių 

įrenginių asortimentą CPO LT elektroniniame 

kataloge 

Spausdintuvus ir/ar daugiafunkcinius 

įrenginius perkančios organizacijos 

5 

Išsiaiškinti nuomonę apie CPO LT elektroninio 

katalogo apsaugos modulį bei gauti pasiūlymų 

modulio veiklos tobulinimui 

Apsaugos modulio perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjai 

6 
Įvertinti CPO LT administruojamos viešųjų pirkimų 

elektroninę sistemą ir komunikaciją 

Elektros energijos, kilimėlių nuomos ir 

keitimo bei apsaugos paslaugų modulių 

tiekėjai ir perkančiosios organizacijos 

 

Apibendrinant gautus apklausų rezultatus, darytinos kelios išvados: 

1. Dauguma perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teigiamai vertina pirkimų vykdymą per 

CPO LT elektroninį katalogą (žr. 15 pav.). 83 proc. respondentų patvirtino, kad pirkimai per CPO 

LT elektroninį katalogą vyksta sklandžiai: pirkimų procedūros yra aiškios, greitos ir patogios, 

komercinio pasiūlymo pateikimas yra paprastas ir greitas, užsakymų pildymo procedūros yra 

aiškios, o pirkimo terminų aiškumas palengvina darbą. 

 
15 pav. Pirkimų vykdymo per CPO LT elektroninį katalogą vertinimas 

 

2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjai pasitiki CPO LT veikla (žr. 16 pav.). 83 proc. 

respondentų mano, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima.  
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16 pav. Respondentų pasitikėjimas CPO LT veikla 

 

3. Apie pusę (apie 53 proc.) viešuosiuose pirkimuose per CPO LT elektroninį katalogą 

dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų darbuotojų kreipiasi pagalbos į CPO LT; 

4. Viešųjų pirkimų dalyviai teigiamai vertina CPO LT darbuotojų komunikaciją ir 

kompetenciją: apie 70 proc. respondentų, besikreipusių į CPO LT dalykinės pagalbos, nurodė, kad 

gauti atsakymai buvo išsamūs, o CPO LT darbuotojai – kompetentingi.  

 

III. CPO LT 2017 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

CPO LT 2017 m. veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. 

vasario 9 d. įsakymu Nr. 4-87 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT 2017 metų veiklos plano 

patvirtinimo“, numatyti pagrindiniai CPO LT darbai ir jų atlikimo rezultatai pateikiami 9 lentelėje. 

Svarbiausi CPO LT atlikti darbai 2017 m. pateikti 11 lentelėje. 

10 lentelė 

Eil. 

Nr. Rodiklis 

Siekiama 

reikšmė 

2017 m. 

Faktinė 

reikšmė 

2017 m. 

Pastabos 

1 

Centralizuotų pirkimų, atliekamų per 

VšĮ CPO LT, dalis nuo visų 

centralizuotų pirkimų (pagal vertę) 

2017 m., procentais 

64 - 

Atsižvelgiant į pasikeitusias Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatas nuo 2017 

m. liepos 1 d., duomenų apie visų 

centralizuotų pirkimų vertę dar nėra. 

Dėl šios priežasties rodiklis negali 

būti apskaičiuotas. 

2 

Pasitikėjimas VšĮ CPO LT 

(manančių, kad šios įstaigos veikla 

yra skaidri ir patikima, dalis), 

procentais 

75 83 

Tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų 

apklausų metų nustatyta, kad 83 

proc. respondentų pasitiki CPO LT 

veikla. 

3 

CPO LT elektroniniame kataloge 

administruojamų pirkimų modulių 

skaičius (vnt.) 

32 31 

Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį 

viešųjų pirkimų reglamentavimą bei 

būtinybę pritaikyti informacines 
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4 

CPO LT elektroniniame kataloge 

administruojamų pirkimų modulių, 

kuriuose sudaroma galimybė 

objektus įsigyti iš socialinių įmonių, 

skaičius (vnt.) 

4 3 

sistemas, 2017 m. planuoto naujo 

modulio paleidimas (planuotas 2017 

m. IV ketv.) atidėtas 2018 m. I ketv. 

5 

CPO LT elektroniniame kataloge 

administruojamų pirkimų modulių, 

kuriuose taikomas ekonominio 

naudingumo kriterijus, skaičius (vnt.) 

8 8 - 

6 

CPO LT elektroniniame kataloge 

administruojamų ir einamaisiais 

metais atnaujintų pirkimų modulių 

skaičius (vnt.) 

12 12 - 

7 

CPO LT elektroninio katalogo 

papildymas naujais pirkimų 

moduliais (vnt.) 

2 1 
Žemės sklypų paženklinimas ir 

kadastro bylų parengimo modulis 

8 

CPO LT elektroniniame kataloge 

specialiu ženklu „Žalia prekė“ 

pažymėtų specifikacijų skaičius 

(vnt.) 

390 390 - 
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Svarbiausi 2017 m. CPO LT atlikti darbai                       11 lentelė 

CPO LT svarbiausi darbai, numatyti 2017 m. įstaigos veiklos plane 

Planuotas 

įvykdymo 

terminas 

Rezultatai 

1. Preliminarių sutarčių sudarymas ir CPO LT elektroninio katalogo pirkimo modulių atnaujinimas dėl šių prekių, paslaugų ar darbų: 

1.1.Apsaugos paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą I ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-01-13 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-03-20 

1.2.Pašto ir kurjerių paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą I ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-01-13 

Kurjerių paslaugų pirkimo modulis atnaujintas 

2017-03-20 

Pašto paslaugų pirkimo modulis atnaujintas 

2017-03-22 

1.3.Spausdinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą  
II ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-06-07 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-06-30 

1.4. Paprasto skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą III ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-07-31 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-08-14 

1.5. Specializuoto skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą III ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-07-31 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-08-14 

1.6.Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą 
III ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-08-16 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-08-28 

1.7.Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą  
III ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-08-25 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-09-18 
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1.8.Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas per CPO LT elektroninį katalogą III ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-09-14 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-09-30 

1.9.Degalų per talpyklas užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą III ketv. 

Sutartis sudaryta ir modulis atnaujintas 

anksčiau planuoto laiko 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-05-31 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-06-30 

1.10. Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų bylų 

parengimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą 
III ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-07-05 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-07-24 

1.11. Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymai 

per CPO LT elektroninį katalogą 
IV ketv. 

Neįvykdyta 

Preliminarioji sutartis pratęsta iki 2018-07-07 

LR Aplinkos ministerija  2017-05-23  raštu Nr. 

(14-4)-D8-3790) informavo, kad, atsižvelgiant į 

tai, kad rangos darbai perkami pagal techninį 

projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą, 

neliko poreikio atnaujinti šį pirkimo modulį. 

1.12. Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per 

CPO LT elektroninį katalogą 
IV ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-11-27 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-12-29 

1.13. Vaistų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą IV ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta (1) 2017-01-18 

Pirkimo modulis atnaujintas (1) 2017-03-01 

Preliminarioji sutartis sudaryta (2) 2017-10-11 

Pirkimo modulis atnaujintas (2) 2017-11-27 

1.14. Naujas CPO LT elektroninio katalogo pirkimo modulis iš soc. įmonių IV ketv. 

Neįvykdyta 

Valymo paslaugų iš socialinių įmonių modulis 

dėl pasikeitusio teisinio viešųjų pirkimų 

reguliavimo paleistas 2018 m. I ketv. 

2. Preliminariųjų sutarčių sudarymas dėl šių prekių, paslaugų ar darbų: 
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2.1.Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą IV ketv. 

Įvykdyta iš dalies 

2017-05-09 buvo pratęsta anksčiau sudaryta 

sutartis 

2.2.Mobiliųjų telefonų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą IV ketv. 

Sutartis sudaryta anksčiau planuoto laiko 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-06-16 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-06-30 

2.3.Medicinos įrangos (sąnarių endoprotezų) užsakymai per CPO LT elektroninį 

katalogą 
IV ketv. 

Įvykdyta iš dalies 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-02-06 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-02-14 

2017 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 4K-5813 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos informavo, kad, atsižvelgiant į tai, 

kad modulis buvo atnaujintas 2017 m. vasario 

mėn., pakartotinas atnaujinimas 2017 m. IV 

ketv. nėra tikslingas. 

2.4.Vertimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą IV ketv. 

Įvykdyta  

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-11-16 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-12-13 

2.5.Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą IV ketv. 
Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-12-07 

2.6.Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą 
IV ketv. 

Įvykdyta 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-12-07 

2.7.Paprasto skalbimo iš socialinių įmonių paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą 
IV ketv. 

Sutartis sudaryta anksčiau planuoto laiko 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-09-15 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-09-25 

2.8.Specializuoto skalbimo iš socialinių įmonių paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą 
IV ketv. 

Sutartis sudaryta anksčiau planuoto laiko 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-09-15 

Pirkimo modulis atnaujintas 2017-09-25 

2.9.Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių užsakymai per CPO LT elektroninį 

katalogą 
IV ketv. 

Įvykdyta anksčiau planuoto laiko 

Preliminarioji sutartis sudaryta 2017-12-12 
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2.10. Kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą IV ketv. 

Neįvykdyta 

Dėl užtrukusių pirkimo procedūrų preliminarioji 

sutartis sudaryta 2018-03-09. 

3. Pirkimų modulių administravimas CPO LT elektroniniame kataloge 

3.1.Bendrieji ir specialieji rangos darbai su projektavimo paslaugomis I-IV ketv. Įvykdyta 

3.2.Bendrieji ir specialieji rangos darbai be projektavimo paslaugų I-IV ketv. Įvykdyta 

3.3.Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos  I-IV ketv. Įvykdyta 

3.4.Energijos vartojimo audito atlikimo paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.5.Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.6.Kompiuterinė ir biuro įranga I-IV ketv. Įvykdyta 

3.7.Spausdintuvai I-IV ketv. Įvykdyta 

3.8.Biuro reikmenys I-IV ketv. Įvykdyta 

3.9.Spausdinimo įrangos eksploatacinės medžiagos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.10. Degalai talpyklose I-IV ketv. Įvykdyta 

3.11. Judrusis ryšys I-IV ketv. Įvykdyta 

3.12. Elektros energija I-IV ketv. Įvykdyta 

3.13. Vaistai I-IV ketv. Įvykdyta 

3.14. Mobilieji telefonai (taikomas ekonominio naudingumo kriterijus) I-IV ketv. Įvykdyta 

3.15. Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo paslaugos (nuo III ketv. Taikomas 

ekonominio naudingumo kriterijus) 
I-IV ketv. 

Įvykdyta 

3.16. Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos (taikomas ekonominio naudingumo 

kriterijus) 
I-IV ketv. 

Įvykdyta 

3.17. Endoprotezai I-IV ketv. Įvykdyta 

3.18. Medicininiai prietaisai I-IV ketv. Įvykdyta 

3.19. Valymo paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.20. Projektavimo paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.21. Apsaugos paslaugos (taikomas ekonominio naudingumo kriterijus) I-IV ketv. Įvykdyta 

3.22. Paprasto skalbimo paslaugos (taikomas ekonominio naudingumo kriterijus) I-IV ketv. Įvykdyta 

3.23. Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kt. įstaigoms) skalbimo paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 
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(taikomas ekonominio naudingumo kriterijus) 

3.24. Paprasto skalbimo paslaugos iš soc. įmonių (taikomas ekonominio 

naudingumo kriterijus) 
I-IV ketv. 

Įvykdyta 

3.25. Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kt. įstaigoms) skalbimo paslaugos iš soc. 

įmonių (taikomas ekonominio naudingumo kriterijus) 
I-IV ketv. 

Įvykdyta 

3.26. Vertimo paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.27. Pašto ir kurjerių paslaugos I-IV ketv. Įvykdyta 

3.28. Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių I-IV ketv. Įvykdyta 

3.29. Medicinos reikmenys I-IV ketv. Įvykdyta 

3.30. Viešojo fiksuoto telefono ryšys I-IV ketv. Įvykdyta 

3.31. Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų bylų 

parengimo paslaugos 
III-IV ketv. Įvykdyta 

3.32. Naujas CPO LT elektroninio katalogo pirkimo modulis iš soc. įmonių IV ketv.  

Neįvykdyta 

Dėl teisinio reguliavimo pasikeitimo modulis 

paleistas 2018 m. I ketv. 

4. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo dinaminių pirkimo sistemų administravimas 

4.1.Pastatų modernizavimo darbai su projektavimu (1, 2 ar 3 objektai) dinaminė 

pirkimo sistema (baigia galioti 2017-05-17) 
I-II ketv. Administravimas vykdytas iki 2017-05-17 

4.2.Pastatų modernizavimo darbai su projektavimu (4 ir daugiau objektų) dinaminė 

pirkimo sistema (baigia galioti 2017-05-17) 
I-II ketv Administravimas vykdytas iki 2017-05-17 

5. Neperkančiosioms organizacijoms skirto katalogo teikti pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, 

paslaugas administravimas: 

5.1.Įdiegti nauji funkcionalumai, sudarantys galimybes rangos darbus su 

projektavimu įsigyti ne tik pagal mažiausios kainos kriterijų 
I-III ketv. Įvykdyta 

5.2.Vykdytas administravimas I-IV ketv. Įvykdyta 

5.3.Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo 

pagal techninį darbo projektą 
- 

Įvykdyta virš plano papildomai 

2017-07-14 sukurtas pirkimo modulis ir 

vykdomas jo administravimas 

6. Projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT I-IV ketv. Įvykdyta pagal Projekto planą 
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elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas, pagal 

projekte numatytas veiklas 

7. Viešinimo veiklos vykdymas 

7.1.Iki CPO LT veiklos viešinimo plano patvirtinimo suorganizuotas 1 renginys, 

publikuoti 9 straipsniai ir (arba) informaciniai pranešimai apie CPO LT vykdomą 

veiklą, reguliariai atnaujinama CPO LT tinklalapio versija lietuvių ir anglų kalba 

I ketv. Įvykdyta 

7.2.Parengtas CPO LT veiklos viešinimo plano projektas vasaris Įvykdyta 

7.3.Įvykdytos CPO LT veiklos viešinimo plane numatytos veiklos I-IV ketv. CPO LT veiklos viešinimo ataskaita pridedama 

8. CPO LT veiklos efektyvumo didinimas 

8.1.Parengtas CPO LT efektyvumo didinimo priemonių projektas Vasaris Įvykdyta 

8.2.Įvykdytos CPO LT veiklos efektyvumo didinimo priemonės  I-IV ketv. 
Įvykdyta 

Ataskaita pridedama 

9. Korupcijos rizikos veiksnių CPO LT veiklos srityse mažinimas 

9.1. Parengta ir patvirtinta CPO LT kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas 
Vasaris Įvykdyta 

9.2. Įgyvendinimas CPO LT kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 

plano priemonės 
I-IV ketv. 

CPO LT kovos su korupcija 2017-2019 

m. programos įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymo 2017 m. ataskaita pridedama 

10. Parengtas Rekomenduojamas centralizuotai įsigyjamų prekių, paslaugų ar 

darbų sąrašo projektas 
I ketv. Įvykdyta 

11. Parengtas CPO LT 2018-2020 m. veiklos strategijos projektas I ketv. Įvykdyta  

 



27 

 

IV. 2018 M. PLANUOJAMA VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Strateginio tikslo rodikliai Faktinė 

reikšmė 

2017 m. 

Siekiama 

reikšmė  

2018 m. 

Metinis 

pokytis,  

proc. 

 

1. Sutaupymai dėl viešųjų pirkimų ir daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) pirkimų 

vykdymo per CPO LT elektronines sistemas, mln. 

Eur 

50 

 

60 20  

2.  Žaliųjų pirkimų vertė bendroje pirkimų vertėje per 

CPO LT elektroninį katalogą, mln. Eur 

20,6 21,6 5  

3.  Pirkimų iš socialinių įmonių skaičius, vnt. 236 285 20  

4. Centralizuotų pirkimų, atliekamų per VšĮ CPO LT, 

dalis nuo visų centralizuotų pirkimų (pagal vertę)  

n.d. (bus 

skaičiuojama 

nuo 2017 m. 

faktinės 

reikšmės) 

2  

5. Pasitikėjimas VšĮ CPO LT (manančių, kad šios 

įstaigos veikla skaidri ir patikima, dalis)   

69 74 5 

     

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Faktinė reikšmė 

2017 m. 

Siekiama reikšmė 

2018 m. 

1. CPO LT informacinių sistemų administravimas bei kokybinė ir kiekybinė plėtra  

1.1. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulius 

30 pirkimų modulių 35 pirkimų 

moduliai 

1.2. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo 

pirkimų modulius 

16 pirkimų modulių 18 pirkimų modulių 

1.3. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais 

pirkimų moduliais 

1 pirkimo modulis 3 nauji pirkimų 

moduliai 

1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio 

vertinimo kriterijų CPO LT elektroninio katalogo 

pirkimo moduliuose 

 

8 pirkimo moduliai 

 

10 pirkimų modulių 

1.5. Plėsti Elektroninių pirkimų centrą naujais 

pirkimų moduliais 

2 nauji pirkimo 

moduliai 

2 nauji pirkimo 

moduliai 

1.6. Administruoti sukurtus Elektroninių pirkimų 

centro modulius 

3 pirkimų moduliai 5 pirkimų moduliai 

2. Metodinių ir viešinimo priemonių apie CPO LT elektroninį katalogą rengimas 

2.1. Sukurti ir paskelbti metodines 

priemones  CPO LT elektroninio katalogo 

naudotojams (perkančiosioms organizacijoms, 

perkantiesiems subjektams ir tiekėjams)  

  

15 priemonių 

2.2. Organizuoti renginius apie pirkimų vykdymą 

per CPO LT elektroninį katalogą 

2 renginiai 10 renginių 

2.3. Organizuoti asmenų, vykdančių viešuosius 

pirkimus, mokymus naudotis CPO LT elektroniniu 

katalogu 

Mokymai nevykdyti Apmokyti 300 

asmenų 

 

Svarbiausi darbai 2018 m. 
 

1. Naujos  centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas, pritaikant ją 

naujam viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui: 

– informacinės sistemos kūrimui reikalingų dokumentų parengimas (II- III ketv.); 



28 

 

– viešojo pirkimo įvykdymas (III-IV ketv.).  

2. CPO LT elektroninio katalogo 3 naujų pirkimų modulių sukūrimas (I-IV ketv.); 

3. CPO LT elektroninio katalogo 18 pirkimų modulių atnaujinimas (I-IV ketv.);  

4. 6 preliminariųjų sutarčių sudarymas arba dinaminių pirkimų sistemų sukūrimas (IV ketv.); 

5. CPO LT veiklos efektyvumo didinimo priemonių, apimančių tokias sritis kaip, vidinių procesų 

optimizavimas, darbuotojų motyvacijos ir skatinimo sistema, bendradarbiavimo užmezgimas su kitų 

Europos Sąjungos valstybių narių centrinėmis perkančiosiomis organizacijos ir kt., sukūrimas (III ketv.) ir 

jų įgyvendinimas (IV  ketv.). 

 

Finansinis planas – 923,5 tūkst. Eur: 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija) – 527,0 tūkst. Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija) – 256,5 

tūkst. Eur; 

Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų 

teikimo – 140,0 tūkst. Eur. 

 
 

     Žmogiškieji ištekliai – 28 pareigybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 

m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 4-586 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir viešosios įstaigos 

CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“   

____________________ 

 

527.00 

57% 

256.5 

28% 

140.00 

15% 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio 

ministerija) – 527,0 tūkst. Eur 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 

(asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų 

ministerija) - 256,5 tūkst. Eur 
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų

atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų

teikimo - 140,0 tūkst. Eur
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Viešosios įstaigos CPO LT 2018 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus 

Įgyvendinamos 

Ūkio ministerijos 

strateginio 

veiklos plano 

(SVP) programos 

priemonės kodas 

ir pavadinimas 

Įstaigos veiklos 

pavadinimas 

Veiklos vertinimo rodikliai
 
 Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavimai 

(tūkst. Eur)  

ir 

finansavimo 

šaltinis 

 

Pavadinimas ir mato vienetas Planinė 

reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

(mėn arba 

ketvirčiais) 

01-05-03-01-22. 

Atlikti centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

funkcijas 

(vykdoma per 

VšĮ CPO LT) 

1. CPO LT 

elektroninio 

katalogo naujų 

pirkimų modulių 

sukūrimas 

 

1.1. Sukurtų naujų modulių skaičius, 

vnt.: 

1) Valymo paslaugų iš socialinių 

įmonių pirkimo modulis; 

2) Degalų degalinėse pirkimo 

modulis; 
3) Sauskelnių ir susijusių prekių pirkimo 

modulis 

3: 

 

 

 

 

 

I-IV: 

 

I 

 

II-III 

III-IV 

 

CPO LT pirkimų 

vadovai ir 

Informacinių 

sistemų skyriaus 

programuotojai 

analitikai 

 

 

2. CPO LT 

elektroninio 

katalogo 18 

pirkimų modulių 

atnaujinimas 

 

2.1. Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:  

2.2. 1) Biuro reikmenų užsakymai; 

2.3. 2) Spausdinimo įrangos 

eksploatacinių medžiagų užsakymai; 

3) Spausdintuvų ir daugiafunkcinių 

įrenginių užsakymai; 

4) Kompiuterinės ir biuro įrangos 

užsakymai; 
5) Pašto paslaugos; 

6) Kurjerių paslaugos; 

7) Medicininių prietaisų užsakymai; 

8) Medicinos įrangos (sąnarių 

endoprotezų) užsakymai; 

9) Valymo paslaugos; 

10) Kanceliarinės prekės iš socialinių 

įmonių; 

11) Energijos vartojimo audito atlikimo 

paslaugos; 

12) Mobilieji telefonai; 

13) Apsaugos paslaugos; 

18: I-IV: 

I 

I 

 

I 

 

I 

 

II 

II 

III 

III 

 

III 

III 

 

III 

III 

III 

CPO LT pirkimų 

vadovai ir 

Informacinių sistemų 

skyriaus 

programuotojai 

analitikai 
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14) Elektros energija; 

15) Projektavimo paslaugos; 

16) Vaistai; 

17) Statinio statybos techninės priežiūros 

paslaugos; 

18) Viešojo fiksuoto telefono ryšys 

III 

III 

III 

III 

IV 

 

IV 

3. Preliminariųjų 

sutarčių sudarymas 

arba dinaminių 

pirkimų sistemų 

sukūrimas 

3.1. Sudarytų sutarčių arba sukurtų 

dinaminių sistemų skaičius, vnt.: 

1) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas; 

2) Suskystintos naftos dujos į 

talpyklas; 

3) Judrusis ryšys; 

4) Suprojektuotų žemės sklypų 

paženklinimo vietovėje ir kadastro 

duomenų bylų parengimo paslaugos; 

5) Skalbimo paslaugos; 

6)  Skalbimo paslaugos iš socialinių 

įmonių. 

 

 

6: 

 

IV: 

IV 

IV 

IV 

IV 

 

 

IV 

IV 

 

CPO LT pirkimų 

vadovai 

 

 

4. Pirkimų modulių 

administravimas 

CPO LT 

elektroniniame 

kataloge 

4.1. Administruojamų modulių 

skaičius, vnt.: 
1) Valymo paslaugos iš soc. įmonių;  

2) Bendrieji ir specialieji rangos darbai 

be projektavimo; 

3) Statinio statybos techninės priežiūros 

paslaugos; 

4)  Energijos vartojimo audito atlikimo 

paslaugos; 

5) Statinio techninio projekto 

ekspertizės paslaugos; 

6) Kompiuterinė ir biuro įranga; 

7) Spausdintuvai; 

8) Biuro reikmenys; 

9) Spausdinimo įrangos eksploatacinės 

medžiagos; 

35: I-IV: 

 

I-IV 

I-IV 

 

I-IV 

 

I-IV 

 

I-IV 

 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

CPO LT pirkimų 

vadovai ir 

konsultantai 

527,0 tūkst. 

Eur (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

Ūkio 

ministerija) 
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10) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas; 

11) Judrusis ryšys; 

12) Elektros energija; 

13) Vaistai; 

14) Mobilieji telefonai; 

15) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo 

paslaugos; 

16) Kilimėlių nuomos ir keitimo 

paslaugos; 

17) Endoprotezai; 

18) Medicininiai prietaisai; 

19) Valymo paslaugos; 

20) Projektavimo paslaugos;  

21) Apsaugos paslaugos;  

22) Paprasto skalbimo paslaugos;  

23) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos;  

24) Paprasto skalbimo paslaugos iš soc. 

įmonių;  

25) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš 

soc. įmonių  

26) Vertimo paslaugos;  

27) Pašto ir kurjerių paslaugos;  

28) Kanceliarinės prekės iš socialinių 

įmonių;  

29) Viešojo fiksuoto telefono ryšys;  

30) Suprojektuotų žemės sklypų 

paženklinimo vietovėje ir kadastro 

duomenų bylų parengimo paslaugos;  

31) Suskystintos naftos dujos į talpyklas;  

32) Sauskelnės ir susijusios prekės; 

33) Degalai degalinėse;  

34) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai;  

35) Bendrieji ir specialieji rangos darbai 

su projektavimo paslaugomis 

 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

 

I-IV 

 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

 

I-IV 

 

I-IV 

 

 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

 

I-IV 

I-IV 

 

 

I-IV 

II-III 

III-IV 
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II-IV 

 

I-III 
5. Viešinimo veiklos 

vykdymas 
5.1. Parengtas CPO LT veiklos 

viešinimo 2018 m. plano projektas; 

5.2. Įvykdytos CPO LT veiklos 

viešinimo plane numatytos veiklos 

 

Taip 

 

Taip 

II 

 

II-IV 

CPO LT viešųjų 

ryšių atstovas 

6. CPO LT veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

6.1. Parengtas CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimo 2018 m. 

priemonių projektas; 

6.2. Įvykdytos CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimo priemonės 

 

Taip 

 

 

Taip 

II 

 

 

II-IV 

CPO LT direktoriaus 

pavaduotojas 

 7. CPO LT kovos su 

korupcija programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

įgyvendinimas 

 

7.1. Nustatyta Korupcijos 

pasireiškimo tikimybė; 

7.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo 

kontrolė; 

7.3. CPO LT darbo tvarkos taisyklių 

laikymosi kontrolė 

 

Taip 

 

Įvykdyta 

 

Įvykdyta 

III 

 

I-IV 

 

I-IV 
 

CPO LT teisininkas 

 

 

8. Naujos CPO LT 

informacinės 

sistemos kūrimas 

8.1. Parengti ir suderinti viešojo 

pirkimo  dėl centralizuotų viešųjų 

pirkimų vykdymo informacinės 

sistemos sukūrimo dokumentus  

8.2. Įvykdyti viešąjį pirkimą 

 

Taip 

 

 

 

Taip 

II-IV 

 

 

 

III-IV 

CPO LT 

Informacinių sistemų 

skyriaus darbuotojai 

 

Pirkimų, skirtų 

daugiabučių 

namų 

atnaujinimui 

(modernizavimui

) vykdyti, 

9. Elektroninių 

pirkimų centro 

(neperkančiosioms 

organizacijoms 

skirto katalogo 

teikti pirkimų, 

9.1. Sukurtas projekto ekspertizės 

paslaugų pirkimo modulis; 

9.2. Sukurtas techninės priežiūros 

paslaugų pirkimo modulis. 

 

 

Taip 

 

Taip 

II 

 

II 

 

 

 

CPO LT konsultantai 

 

 

 

 

 

140,0 

(pajamos) 
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paslaugų 

teikimas 

skirtų daugiabučių 

namų atnaujinimui 

(modernizavimui) 

vykdyti, paslaugas) 

plėtra naujais 

pirkimų moduliais 

 

 

 

  

 

10. Sudarytų 

preliminariųjų 

sutarčių 

administravimas  
 

10.1. Administruojamų preliminariųjų 

sutarčių skaičius, vnt.: 

1) rangos darbai su projektavimu; 

2) rangos darbai be projektavimo; 

3) investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai; 

4) projekto ekspertizės paslaugos; 

5) techninės priežiūros paslaugos. 

 

5 I-IV: 

 

I-IV 

I-IV 

I-IV 

 

II-IV 

II-IV 

Europos 

Sąjungos lėšomis 

finansuojamo 

projekto 

„Centralizuotų 

viešųjų pirkimų, 

vykdomų per VšĮ 

CPO LT 

elektroninį 

katalogą, 

valdymo sistemos 

plėtra“ 

įgyvendinimas 

11. Projekto 

„Centralizuotų 

viešųjų pirkimų, 

vykdomų per VšĮ 

CPO LT elektroninį 

katalogą, valdymo 

sistemos plėtra“ 

veiklų įgyvendinimas 

 

 

11.1. Sukurtų pirkimų modulių skaičius, 

vnt. 

 

 

4 II-IV 

(Projekto 

įgyvendini

mo 

laikotarpis 

2017 m. 

gegužės 

24 d. iki 

2020 m. 

gegužės 

24 d.) 

 

CPO LT 

Konsultavimo ir 

analizės skyriaus 

vedėja 
 

256,5 tūkst. 

Eur (Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

Vidaus reikalų 

ministerija. 

Bendra 

planuojama 

projekto vertė 

– 692 tūkst. 

Eur) 

 

Iš viso: 923,5 

Iš jų: 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija) 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija) 

 

527,0 

256,5 
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Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo  140,0 

 

 

 

Direktorius                  Darius Vedrickas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 priedas 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO VYKDYMO 2017 M. ATASKAITA 

Eil Nr. 
Uždavinio 

pavadinimas 

Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Atskleisti 

korupcijos 

priežastis 

1.1. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas remiantis 

Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo 

tvarkos 7 punktu 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Laiku parengtas 

ir Ūkio 

ministerijai 

pateiktas 

vertinimo 

aprašymas 

2017 m. III 

ketvirtis 

2018 m. III 

ketvirtis 

2019 m. III 

ketvirtis 

Įvykdyta. 

1.2. Rašytinis 

kreipimasis į 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl 

informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį 

direktoriaus 

pavaduotojo pareigas 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Užtikrinamas 

asmenų 

tinkamumas 

einamoms 

pareigoms 

Pagal poreikį Įvykdyta.  

Kreiptasi į Specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti 

direktoriaus pavaduotojo 

pareigas. 

2. Sukurti tinkamą ir 

veiksmingą 

korupcijos 

prevencijos CPO 

LT organizavimo, 

įgyvendinimo, 

priežiūros ir 

kontrolės 

mechanizmą 

2.1. CPO LT interneto 

tinklalapyje sukurti 

korupcijos prevencijos 

skiltį ir skelbti 

Bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir 

savivaldybių institucijų 

ir įstaigų interneto 

svetainėms aprašo, 

patvirtinto Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. 

balandžio 18 d. 

CPO LT 

programuotojas- 

analitikas, 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Visuomenės 

informavimas 

apie CPO LT 

korupcijos 

prevencijos 

politiką 

2017 m. II 

ketvirtis 

Įvykdyta.  

CPO LT interneto tinklapyje 

sukurta skiltis „Korupcijos 

prevencija“ ir skelbiama, 

atnaujinama informacija: VšĮ 

CPO LT kovos su korupcija 

2017-2019 metų programa; 

jos įgyvendinimo priemonių 

planas; anketa apie korupcijos 

prevencijos vykdytojus/ 

atsakingus asmenis; 

informacija apie pareigybes, į 

kurias pretenduojant VšĮ CPO 



2 

 

nutarimu Nr. 480, 17
2
 

punkte nustatytą 

informaciją 

LT renka informaciją apie 

asmenį, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 ir 9
1 

straipsnių 

nuostatomis. 
2.2. CPO LT 

antikorupcinės 

programos, jos 

įgyvendinimo 

priemonių planų 

skelbimas CPO LT 

interneto svetainėje 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas, 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Visuomenės 

informavimas 

apie CPO LT 

korupcijos 

prevencijos 

politiką bei 

dalyvavimo 

šalinant 

prielaidas 

korupcijai 

atsirasti ir plisti 

skatinimas 

Per 5 darbo 

dienas nuo 

patvirtinimo 

Įvykdyta. 

Skelbiama ir atnaujinama 

informacija CPO LT interneto 

tinklapyje. 

2.3. CPO LT interneto 

svetainėje skelbti 

informaciją apie Ūkio 

ministerijos ir ūkio 

ministro valdymo 

sričiai priskirtų įstaigų 

kovos su korupcija 

2015–2019 metų 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plane 

nustatytų, CPO LT 

priskirtų, priemonių 

vykdymą. 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas, 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Visuomenės 

informavimas 

apie CPO LT 

korupcijos 

prevencijos 

politiką 

2017 m. II 

ketvirtis 

Įvykdyta.  

Skelbiama ir atnaujinama 

informacija CPO LT interneto 

tinklapyje. 
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2.4. CPO LT 

darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimo kontrolė. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą. 

Užtikrintas 

viešųjų ir 

privačių 

interesų 

deklaravimas 

teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Nuolat Vykdoma nuolat. 

2.5. CPO LT darbo 

tvarkos taisyklių 

laikymosi kontrolė. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Nustatyti Darbo 

tvarkos taisyklių 

nesilaikymo 

atvejai atlikti 

tyrimai ir 

priimti 

sprendimai dėl 

poveikio 

priemonių 

taikymo. 

Nuolat Vykdoma nuolat. 

Einamaisiais metais nebuvo 

nustatytų Darbo tvarkos 

taisyklių nesilaikymo atvejų. 

3. Stiprinti viešumo 

ir skaidrumo 

principų laikymąsi 

CPO LT 

3.1. Konkursinių 

pareigų atvejais 

informacijos skelbimas 

CPO LT interneto 

svetainėje ir Valstybės 

tarnybos departamento 

svetainės darbo 

skelbimų portale. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą. 

Didinamas 

informacijos 

apie karjeros 

galimybes 

prieinamumas. 

Esant poreikiui Vykdoma.  

Darbo skelbimai skelbiami 

CPO LT interneto svetainėje, 

Valstybės tarnybos 

departamento svetainės darbo 

skelbimų portale ir/ar kituose 

darbo skelbimų portaluose. 

4. Tobulinti vidaus 

teisės aktų 

antikorupcinio 

vertinimo procesą 

4.1. Teisės aktų ar jų 

projektų susijusių su 

viešaisiais pirkimais  

antikorupcinis 

vertinimas 

CPO LT teisininkai Užtikrinamas 

korupcijos 

pasireiškimo 

prielaidų 

nustatymas 

Esant poreikiui Vykdoma.  

Einamaisiais metais nebuvo 

rengiami teisės aktai, kuriems 

būtų privalomas 

antikorupcinis vertinimas. 
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4.2. CPO LT vidinių 

teisės aktų 

antikorupcinis 

vertinimas 

CPO LT teisininkai Įvertintos 

korupcijos 

pasireiškimo 

prielaidos ir 

sumažinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Nuolat (kai 

keičiami ir (ar) 

priimami nauji 

vidiniai teisės 

aktai) 

Vykdoma.  

Atliktas antikorupcinis 

vertinimas: Viešosios įstaigos 

CPO LT viešojo pirkimo 

objektų (prekių, paslaugų ar 

darbų) centralizavimo 

metodikai, Viešosios įstaigos 

CPO LT darbuotojų darbo 

nuotoliniu būdu taisyklėms; 

Centralizuotų viešųjų pirkimų 

tiekėjų pašalinimo pagrindų 

nebuvimo ir kvalifikacijos 

tikrinimo tvarkai; Viešosios 

įstaigos CPO LT viešųjų 

pirkimų komisijos 

pasitelkiamų ekspertų 

atrankos aprašui. 
5. Didinti CPO LT 

darbuotojų teisinį 

sąmoningumą ir 

atsakingumą, kelti 

jų kvalifikaciją 

korupcijos 

prevencijos srityje 

5.1. CPO LT 

darbuotojų 

informavimas apie 

korupcijos prevencijos 

naujoves, atliktus 

tyrimus, parengtas 

studijas ir kt. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

CPO LT 

darbuotojams 

aktuali 

informacija 

pateikiama 

aiškiai ir laiku 

Nuolat Vykdoma nuolat. 

5.2. Mokymų (vidinių 

ir išorinių), susijusių su 

CPO LT darbuotojų 

etikos ir antikorupcinio 

elgesio nuostatų 

ugdymu bei laikymusi 

organizavimas 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Sudarytos 

galimybės CPO 

LT 

darbuotojams 

tobulėti 

antikorupcinėje 

srityje. 

Kartą per metus Įvykdyta.  

2017 m. gruodžio 8 d. buvo 

vykdomi mokymai 

antikorupcinio švietimo tema 

"Korupcijos rizikos–interesų 

konfliktas". Darbuotojai taip 

pat supažindinti su viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo 

tvarka ir naujovėmis. 

 



2 priedas 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS VIEŠINIMO 2017 M. PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

Eil. Nr. Priemonė Tikslinė grupė Kiekis Siekiamas rezultatas Rezultatas 

1. Informacinių 

metodinių vaizdo 

priemonių 

parengimas ir 

viešinimas 

Perkančiosios 

organizacijos (virš 

3900) 

Pagal poreikį ir 

biudžeto 

galimybes                     

(ne mažiau 3) 

•  Elektroninėje erdvėje pateikti 

informaciją, prieinamą visoms 

perkančiosioms organizacijoms; 

• Padidinti perkančiųjų 

organizacijų darbuotojų 

kompetencijas naudotis CPO LT 

elektronine centralizuotų 

viešųjų pirkimų sistema; 

• Sumažinti CPO LT darbuotojų 

darbo laiko trukmę, skirtą 

konsultuoti perkančiąsias 

organizacijas procedūriniais 

klausimais. 

Šios priemonės buvo atsisakyta, 

nes reikalavo finansinių resursų, 

kurie nebuvo numatyti 2017 

metais. Rezultatas pasiektas 

kitomis priemonėmis: 

sustiprintas konsultavimas, CPO 

LT tinklalapio skiltyje "D.U.K" 

(toliau - DUK) pateikiant 

išsamius komentarus 

perkančiosioms organizacijoms ir 

tiekėjams aktualiais klausimais.  

2. DUK komentarai ir 

paaiškinimai CPO LT 

tinklalapyje  

Perkančiosios 

organizacijos (virš 

3900) ir tiekėjai 

1 kartą per 

savaitę arba 

pagal poreikį 

• Elektroninėje erdvėje pateikti 

aktualią informaciją, prieinamą 

visiems elektroninio katalogo 

naudotojams; 

• Greitai ir išsamiai atsakyti į 

elektroninio katalogo naudotojų 

paklausimus ir kompetentingai 

išaiškinti naudotojams iškilusius 

klausimus;  

• Padidinti elektroninio katalogo 

naudotojų kompetencijas, 

vykdant centralizuotus 

viešuosius pirkimus CPO LT 

elektroninėje viešųjų pirkimų 

sistemoje; 

• Sumažinti CPO LT darbuotojų 

darbo laiko trukmę, skirtą 

Rezultatas pasiektas. Atsakyta į 

visus CPO LT elektroninio  

katalogo naudotojų paklausimus  

bei apklausų metu iškeltus 

klausimus. DUK komentarų ir 

paaiškinimų CPO LT 

tinklalapyje skaičius - 32. 
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konsultuoti elektroninio  

katalogo naudotojus. 

3. Praktiniai seminarai 

savivaldybėse 

Perkančiųjų 

organizacijų viešųjų 

pirkimų specialistai 

Pagal 

savivaldybių 

poreikį  

• Greitai ir išsamiai atsakyti į 

aktualius perkančiosioms  

organizacijoms klausimus. 

• Didinti perkančiųjų 

organizacijų darbuotojų 

kompetencijas naudotis CPO LT 

elektronine pirkimų sistema. 

• Nustatyti grįžtamąjį ryšį su 

katalogo naudotojais ir 

identifikuoti jų poreikius CPO 

LT elektroninio katalogo plėtrai.   

Perkančiosios organizacijos  

(Šiaulių miesto savivaldybės) 

iniciatyva įvyko vienas praktinis 

seminaras. 
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4. Potencialių tiekėjų 

informavimas apie 

kuriamus naujus 

prekių, paslaugų ir 

darbų modulius  

Centralizuojamų 

prekių, paslaugų ir 

darbų segmentų verslo 

įmonės 

Veiklos plane 

numatytų 

sukurti 

centralizuojamų 

prekių, 

paslaugų ir 

darbų modulių 

potencialūs 

rinkoje 

veikiantys ūkio 

subjektai. 

• Potencialių tiekėjų, 

efektyviausiai veikiančių 

skirtinguose prekių, paslaugų, 

darbų segmentuose analizė ir 

identifikavimas. 

• Skatinimas tikslinių verslo 

struktūrų aktyviau dalyvauti 

centralizuotuose viešuosiuose 

pirkimuose per CPO LT 

elektroninę informacinę sistemą. 

• Grįžtamojo ryšio su tiekėjais 

nustatymas, jų pasiūlymų 

techninėms specifikacijoms bei 

pirkimų dokumentams  

apibendrinimas ir įtraukimas į 

naujai vykdomus viešuosius 

pirkimus.  

Rezultatas pasiektas. Siekiant 

informuoti potencialius tiekėjus 

apie kuriamus naujų prekių, 

paslaugų ir darbų modulius, 

įvykdytos 3 apklausos 

elektroninėmis priemonėmis 

(EPC optimizavimas; Objektų 

optimizavimas; Sauskelnių 

viešųjų pirkimų centralizavimas) 

bei tiekėjų apklausa dėl vardinių 

vaistinių preparatų poreikio 

vaistų modulyje. Nuolat vyko 

CPO LT ir tiekėjų susitikimai dėl 

prekių paslaugų ir darbų 

techninių specifikacijų (vaistų, 

kanceliarinių prekių, judriojo 

ryšio, kompiuterių). 

Išsamiau CPO LT tinklalapio 

skiltyje Naujienos: 

http://www.cpo.lt/category/ 

naujienos/ 

5. CPO LT elektroninio 

katalogo naudotojų 

tikslinės apklausos 

Perkančiosios 

organizacijos (virš 

3900) ir tiekėjai 

2 kartus per 

ketvirtį 

•  Grįžtamojo ryšio su 

tikslinėmis grupėmis 

(perkančiosiomis 

organizacijomis ir tiekėjais) 

nustatymas; 

•  CPO LT veiklos tobulinimas. 

Rezultatas pasiektas. Įvykdytų 

CPO LT elektroninio katalogo 

naudotojų tikslinių apklausų 

skaičius – 20. Išsamiau CPO LT 

tinklalapio skiltyje Naujienos: 

http://www. 

cpo.lt/category/naujienos/ ir 

skiltyje Apklausos: 

http://www.cpo.lt/apklausos/ 
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6. CPO LT veiklos 

rezultatų pristatymas  

(informacija ir 

straipsniai)  

Visuomenė, CPO LT 

elektroninio katalogo 

naudotojai 

Pagal poreikį CPO LT veiklos žinomumo 

visuomenėje didinimas. 

Rezultatas pasiektas.  

Paskelbtų naujienų, informacinių 

pranešimų skaičius - 35;  

Straipsnių, leidinių skaičius - 6;  

Įvykdytų renginių skaičius - 2;  

Sukurtų socialinių vaizdo 

reklamų skaičius (BETA 

programoje) - 4. 

 



3 priedas 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO 2017 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
Veiklos 

tobulinimo, 

veiklos 

efektyvumo 

didinimo sritis 

Priemonė 
Sprendžiamos problemos, veiksmai, rezultatai, 

rizikos 

Įvykdymo 

data 
Atsakingi vykdytojai 

Rezultatas 

FAKTAS 

1. Centralizuotų 

viešųjų pirkimų 

vykdymo 

optimizavimas 

1.1. 

Centralizuotų 

viešųjų pirkimų 

dokumentų bei 

procesų  

standartizavimas 

darbo našumui 

padidinti.  

1.1.1. Problema – 2017 m. CPO LT veiklos plane 

(toliau – Planas) numatytos apimtys lyginant su 

praeitais metais didėja, todėl įstaiga, disponuodama 

nepakitusiais žmogiškaisiais ir finansiniais resursais, 

siekdama didėjančios darbo kokybės, turi orientuotis 

į darbo procesų tobulinimą bei gerinimą, taip 

optimizuodama bei efektyvindama veiklą. 

Veiksmas – sudaryti Pirkimo dokumentų 

standartizavimo komisiją, kuri analizuos, peržiūrės, 

vertins bei, atsižvelgdama į kompetentingų 

institucijų gautas išvadas, pasiūlymus, teismų 

praktiką ir į numatomo priimti naujojo Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatas, galimybių ribose 

standartizuos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų 

dokumentų bendrąsias dalis, kurios pagal poreikį 

savalaikiai bus peržiūrimos bei pagal poreikį 

atnaujinamos. 

Rezultatas – parengti standartizuoti pirkimo 

dokumentai, ko pasėkoje naudojamos mažesnės 

laiko sąnaudos CPO LT viešojo pirkimo komisijoms 

rengiant prekių, paslaugų, darbų pirkimo dokumentų 

bendrąsias dalis, formuojama vieninga praktika 

vykdant pirkimus. 

Rizika – kiekvienas modulis individualus, todėl 

komisija bus priversta kai kuriuos standartizuotus 

pirkimo dokumentus savalaikiai atnaujinti pritaikant 

juos konkrečiam moduliui. 

2017 m. II-

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

pirkimo dokumentų 

standartizavimo 

komisija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta.  

Standartizuotos prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimų dokumentų bendrosios dalys: 

atviro konkurso bendrosios sąlygos ir 

preliminariosios sutartys. (standartizuoti 

dokumentai buvo patvirtinti Pirkimo 

dokumentų standartizavimo komisijos 

protokolais).  
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1.1.2. Problema – siekiant, kad organizacija būtų 

patraukli suinteresuotoms (tikslinėms) grupėms 

(steigėjams/savininkams, darbuotojams, 

perkančiosioms organizacijos, tiekėjams) reikia 

vykdyti veiklą (procesus), kuri efektyviai (be klaidų 

ir mažiausiomis sąnaudomis) sukurtų paslaugą 

(vertę), atitinkančią jai keliamus reikalavimus. 

Tačiau įstaigoje veiklos vykdymo procedūros nėra 

standartizuotos bei unifikuotos. Dėl to, siekiant 

organizacijos tikslų pasitaiko skirtingų praktikų 

taikymo atveju dėl ko tikrinančios bei 

kontroliuojančios įstaigos teikia neigiamas išvadas 

dėl veiklos procesų bei procedūrų vykdymo.  

Veiksmas – struktūruoti, dokumentuoti ir 

standartizuoti veiklos vykdymo (centralizuotų 

viešųjų pirkimų vykdymo, modulių kūrimo bei 

testavimo) procedūras. 

Rezultatas – parengtas veiklos procedūrų vadovas. 

 

1.1.3. Problema – pasikeitus Viešųjų pirkimų 

įstatymui (toliau – Įstatymas) keičiasi CPO LT 

veiklos reglamentavimas ir galimybės.  

Veiksmas – nuodugniai išanalizuoti naujojo 

Įstatymo nuostatas, konsultuotis su 

kompetentingomis institucijomis dėl Įstatymo 

nuostatų įgyvendinimo ir ieškoti galimybių jas 

taikyti pačiu efektyviausiu būdu, įskaitant dinaminės 

pirkimų sistemos, pagal kurią konkretūs perkančiųjų 

organizacijų pirkimai vyktų automatiniu būdu, 

sukūrimą.  

Rezultatas – naujojo Įstatymo nuostatų taikymas 

vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus, 

dinaminės pirkimų sistemos, pagal kurią konkretūs 

perkančiųjų organizacijų pirkimai vyktų automatiniu 

 

2017 m. III-

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. II-

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

procedūrų aprašo 

rengimo komisija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktoriaus 

įsakymu sudarytos 

viešųjų pirkimų 

komisijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

Viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus 

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-

242 patvirtintas Centralizuotų viešųjų 

pirkimų vykdymo ir modulių kūrimo 

vadovas, kuris nustato viešųjų pirkimo 

planavimą, viešųjų pirkimo dokumentų, 

techninės specifikacijos rengimą, derinimą 

ir tvirtinimą, pirkimo procedūrų vykdymą 

ir informavimą, preliminariosios sutarties 

sudarymą ir tiekėjų informavimą, 

preliminariųjų sutarčių administravimą, 

modulio kūrimą ir testavimą Viešosios 

įstaigos CPO LT informacinėse sistemose. 

 

 

 

 

 

Įvykdyta.  

Išanalizuotos Įstatymo nuostatos, taip pat 

buvo konsultuotasi su Viešųjų pirkimų 

tarnyba. Po 2017-07-01 paskelbtų 

atnaujinamų viešųjų pirkimų sutarčių 

projektai patikslinti pagal įsigaliojusį 

naują viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą.  

Naujos Įstatymo nuostatos taikomos, 

atliekant  naują centralizuotą viešąjį 

pirkimą - atviras konkursas „Valymo 

paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą iš socialinių įmonių“. 

 Taip pat pagal naująjį Įstatymo 

reguliavimą pradėtas vykdyti  

centralizuotas viešasis pirkimas Investicijų 

planų ir energinio naudingumo sertifikatų 
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būdu, sukūrimas. 

 

 

 

 

 

1.1.4. Problema – nuolat vykstant pokyčiams 

prekių/paslaugų rinkose ir siekiant neatsilikti nuo jų 

naujų tendencijų bei kiek įmanoma užtikrinti 

perkančiųjų organizacijų poreikius, patenkinti jų 

lūkesčius, tuo pačiu nepažeidžiant ir tiekėjų 

lūkesčių, būtina periodiškai tobulinti pirkimų 

techninių specifikacijų rengimo/tikslinimo procesus. 

Veiksmas – vykdant centralizuotus viešuosius 

pirkimus į pirkimų techninių specifikacijų projektų 

rengimo procesą maksimaliai įtraukti suinteresuotas 

šalis (perkančiąsias organizacijas, atitinkamų sričių 

specialistus ir kt.). 

Rezultatas – parengti pirkimų techninių 

specifikacijų projektai ir sukurtas viešinimo 

procesas, kuris maksimaliai užtikrintų suinteresuotų 

šalių poreikius bei lūkesčius. 

Rizika – yra tikimybė, jog įtraukiant naujas 

prekes/paslaugas, tikslinant jų 

parametrus/aprašymus nebus galimybės pilnai 

standartizuoti prekių/paslaugų pagal visus išreikštus 

pageidavimus. Taip pat gali kilti  grėsmė dėl tiekėjų 

pretenzijų viešojo pirkimo metu, pirkimo vykdymo 

proceso vilkinimo.  

 

1.1.5. Problema – paskutinius trejus metus CPO LT 

nenagrinėjo kitų ES šalių centralizuotų viešųjų 

pirkimų vykdymo patirties, nevystė tarptautinio 

bendradarbiavimo bei nediegė teigiamos užsienio 

praktikos pavyzdžių savo darbe.  

Veiksmas – atnaujinti tarptautinio 

 

 

 

 

2017 m. I-IV 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. III-

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT pirkimų 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktorius 

CPO LT direktoriaus 

pavaduotojas   

 

 

 

 

 

rengimo paslaugos, taikant  dinaminę 

pirkimo sistemą (skelbimas apie pirkimą 

paskelbtas 2017-11-24). 

 

Įvykdyta. 

Rengiant technines specifikacijas aktyviai 

konsultuojamasi, organizuojami 

susitikimai su rinkos dalyviais (tiekėjais, 

asociacijomis ir kt.) ir perkančiosiomis 

organizacijomis, siekiant identifikuoti 

suinteresuotų šalių poreikius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta.  

1.Atnaujintas bendradarbiavimas su 

Central Purchasing Bodies Network 

(CPBN). 2.CPO LT atstovai dalyvavo 

2017 m. rugsėjo 28-29 d. EHPPA 

Paryžiuje organizuotame forume, kuris 

buvo skirtas medicinos inovacijų 

viešiesiems pirkimams ir kuriame 
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bendradarbiavimo ryšius, ieškoti galimybių 

dalyvauti tarptautinėse centralizuotų viešųjų pirkimų 

vykdymo konferencijose. 

Rezultatas – atnaujintas tarptautinis 

bendradarbiavimas, tarptautinės gerosios patirties 

panaudojimas efektyvesniam centralizuotų viešųjų 

pirkimų vykdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Problema – CPO LT centralizuotų viešųjų 

pirkimų vykdymo terminai nėra apibrėžti bei 

darbuotojų veiklos planavimas, darbų vykdymo eiga 

nėra dokumentuoti. 

Veiksmas – sukurti pildymo formą ir dokumentuoti 

viešųjų pirkimų vykdymo bei modulių 

programavimo eigą.  

Rezultatas – parengti kiekvieno atnaujinamo ar 

naujai kuriamo modulio eigos grafikai, kurie 

skelbiami viešai bei prieinami darbuotojams vidinėje 

el. dokumentų saugykloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. I-II 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT pirkimų 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalyvavo 120 viešųjų pirkimų specialistų 

bei medicinos prekių tiekėjų iš 19 ES bei 

kitų Europos šalių.  

3.CPO LT Ūkio ministerijai pateikė 

iniciatyvinį projektą pagal 2017–2020 m. 

struktūrinių reformų rėmimo programą, 

kuriuo buvo pasiūlyta, pasinaudojant 

tarptautinių ekspertų ir užsienio šalių 

patirtimi, atnaujinti Valstybės sutaupymų 

dėl viešųjų pirkimų vykdymo per 

viešosios įstaigos CPO LT elektroninį 

katalogą apskaičiavimo metodiką.  

4. 2017 m. spalio mėn. CPO LT veikla 

pristatyta Europos Komisijos atstovui.  

5. CPO LT veikla ir geroji patirtis 

pristatyta „Centre of Registers and 

Information Systems“ (Estija) vadovui ir 

kartu aptartas tolimesnis 

bendradarbiavimas.  

 

Įvykdyta. 

Parengti preliminarūs viešųjų pirkimų 

vykdymo ir modulių kūrimo eigos 

grafikai. 

Įgyvendinant 4.1 priemonę sukurta 

duomenų mainavietė (saugykla), kuri 

sudaro sąlygas darbuotojams tiesiogiai 

susipažinti su grafikais. 

Viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus 

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-

242 patvirtintas Centralizuotų viešųjų 

pirkimų vykdymo ir modulių kūrimo 

vadovas, kuris nustato viešųjų pirkimo 

planavimą, viešųjų pirkimo dokumentų, 

techninės specifikacijos rengimą, derinimą 

ir tvirtinimą, pirkimo procedūrų vykdymą 



5 

 

 

 

 

 

1.1.7. Problema – CPO LT veikla yra biurokratinė, 

nes reikalauja didelį kiekį dokumentų derinti ir 

vizuoti įstaigos viduje. 

Veiksmas  – panaudoti CPO LT el. dokumentų 

valdymo sistemos (toliau - Doclogix) 

funkcionalumus taip, kad galima būtų dokumentus 

rengti bei derinti naudojantis Doclogix, pagal 

galimybes atsisakant popierinių versijų.  

Rezultatas – dokumentai rengiami, derinami 

Doclogix pagalba.  

Rizika – sutrikus Doclogix, gali sustoti veiklos 

vykdymo procesai. 

 

1.1.8. Problema – centralizuotų viešųjų pirkimų 

vykdymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis 

bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų bei darbo 

patirties. Pasitaiko tikrinančių įstaigų neigiamų 

išvadų dėl pasiūlymų rengimo bei vertinimo.  

Veiksmas  – esant poreikiui ir kompetencijų 

trūkumui centralizuotų viešųjų pirkimų komisijoms 

sudaryti sąlygas pasitelkti reikiamos srities 

ekspertus. 

Rezultatas – esant poreikiui pasitelkti ekspertai, ko 

pasėkoje techninės specifikacijos rengiamos greičiau 

ir kokybiškiau, mažėja laiko sąnaudos, gerėja darbo 

kokybė, galimai išvengiama ginčų su tiekėjais arba 

jų ženkliai mažėja. 

Rizika – galimas ekspertų suinteresuotumas ir 

šališkumas, ekspertų nenoras dirbti nemokamai, 

atlyginimo ekspertams mokėjimo galimybių 

nebuvimas.  

 

 

 

2017 m. II-

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. II-

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT 

Administratorė-pirkimų 

vadovė 

Kristina Talienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktoriaus 

įsakymu sudarytos 

viešųjų pirkimų 

komisijos 

 

 

 

ir informavimą, preliminariosios sutarties 

sudarymą ir tiekėjų informavimą, 

preliminariųjų sutarčių administravimą, 

modulio kūrimą ir testavimą Viešosios 

įstaigos CPO LT informacinėse sistemose. 

 

Įvykdyta. 

Atsižvelgiant į CPO LT turimus DocLogix 

funkcionalumus, sukurti procesai sutarčių 

pasirašymui elektroniniu parašu.  

Pilnai atsisakyti popierinio dokumentų 

derinimo nėra galimybės, nes dėl lėšų 

stygiaus neįsigytas DocLogix sistemos 

atnaujinimas ir susijusios paslaugos. 

 

 

 

 

 

Įvykdyta.  

Siekiant sudaryti sąlygas, esant poreikiui 

ir kompetencijų trūkumui, centralizuotų 

viešųjų pirkimų komisijoms pasitelkti 

reikiamos srities ekspertus, Viešosios 

įstaigos CPO LT direktoriaus 2017 m. 

spalio 10 d. įsakymu Nr. 3V-168 

patvirtintas Viešosios įstaigos CPO LT 

viešųjų pirkimų komisijos pasitelkiamų 

ekspertų atrankos aprašas.  Kartu, siekiant 

kokybiškesnių techninių specifikacijų 

projektų, rengiant technines specifikacijas 

buvo konsultuojamasi su rinkos dalyviais 

kaip su subjektais, turinčiais ekspertinę 

patirtį (pavyzdžiui, kompiuterinės ir biuro 

įrangos pirkime).  

2. CPO LT 2.1. Viešojo 2.1.1. Problema – CPO LT neturi pakankamai 2017 m. III- Programuotojas- Įvykdyta iš dalies. 
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informacinių 

technologijų 

srities 

efektyvinimas  

pirkimo dėl 

informacinių 

technologijų 

paslaugų teikimo 

atlikimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. CPO LT 

informacinių 

technologinių 

darbo priemonių 

atnaujinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serverių ir resursų jų eksploatavimui savo patalpose. 

Šiuo metu CPO LT yra sudariusi sutartį dėl minėtų 

paslaugų teikimo, tačiau CPO LT netenkina 

gaunamų paslaugų kokybės ir kainos santykis. 

Vykusio tarptautinio atviro konkurso metu buvo 

nustatyti per dideli kvalifikaciniai reikalavimai, 

kurie sumažino tiekėjų dalyvavimą konkurse bei 

padidino perkamų paslaugų rinkos kainą. 

Veiksmas – peržiūrėti vykusio tarptautinio atviro 

konkurso kvalifikacinius reikalavimus ir techninę 

specifikaciją, atsisakant perteklinių reikalavimų, bei 

vykdyti naujas pirkimo procedūras.  

Rezultatas – sudaryta paslaugų teikimo sutartis dėl 

optimalios kainos ir kokybės paslaugų gavimo. 

Rizika – neįvykęs konkursas. 

 

2.2.1. Problema – CPO LT kompiuterinė ir biuro 

įranga paskutinį kartą buvo atnaujinta 2013 m. 

Atsižvelgiant į pasaulinę praktiką kompiuterinė 

technika nusidėvi po 3 m. (programinės įrangos 

maksimalus palaikymo terminas yra 5 m., po kurio 

techninė įranga nebeatitinka naujoms operacinėms 

sistemoms keliamus reikalavimus), todėl, siekiant, 

kad pagrindinis darbo įrankis atitiktų šiuolaikinius 

reikalavimus (sauga, duomenų apdorojimo greitis)  

būtina atnaujinti kompiuterinę įrangą su licencijomis 

kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai. Šiuo metu 

2013 m. pirktiems kompiuteriams jau nebegalioja 

garantinis laikotarpis, dėl ko kyla rizika prarasti 

juose esančius duomenis (nusidėvi kietieji diskai, 

kuriuose saugoma visa informacija).  

Veiksmas – projekto „Centralizuotų viešųjų 

pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį 

katalogą, valdymo sistemos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas.  

IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. IV 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analitikas 

Dmitrij Miasnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programuotojas-

analitikas 

Dmitrij Miasnikov 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buvo išanalizuoti vykusio tarptautinio 

atviro konkurso kvalifikaciniai 

reikalavimai ir techninė specifikacija bei 

identifikuoti reikalavimai, kurių 

atsisakymas, padėtų sudaryti paslaugų 

teikimo sutartį dėl optimalios kainos ir 

paslaugų kokybės gavimo.  

Atlikus rinkos analizę ir atsižvelgiant į 

numatomą saugomų duomenų kiekio 

augimą, pateiktos alternatyvos Viešosios 

įstaigos CPO LT valdybai dėl serverių 

nuomos/įsigijimo. 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

Įgyvendinant projektą buvo įsigytos 5 

naujos darbo vietos (kompiuteriai, MS 

Windows workstation OEM licencija, MS 

Office HnB 2016 licencija; Kaspersky ES 

Select 5-9, 2 Year Base licencija), o 

likusios 5 bus įsigytos 2018 m.  
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2.3. 

Centralizuotų 

viešųjų pirkimų 

informacinės 

sistemos (toliau –  

CPO IS) plėtra. 

Rezultatas – atnaujintos kompiuterinės darbo vietos 

(10 vnt.) bei biuro įranga. 

Rizika – vėlesnis nei tikėtinas Projekto finansavimo 

ir administravimo sutarties pasirašymas; sumažintas 

Projekto finansavimas įgyvendinimui. 

 ir administravimo sutarties pasirašymas; sumažintas 

Projekto finansavimas įgyvendinimui. 

 

2.3.1. Problema – šiuo metu CPO LT administruoja 

kelias informacines sistemas, tačiau IT specialistai, 

dirbantys įstaigoje turi kompetencijas reikalingas 

vykdyti veiklą tik 2007 kataloge, todėl naujoji CPO 

IS nėra palaikoma, tobulinama bei vystoma. 

Programuotojų darbo užimtumas 2017 m. intensyvus 

ir jie neturi laiko persikvalifikavimui (įgyti 

kompetencijų programuoti .Net technologijomis (C# 

programavimo kalba), todėl racionaliausia (šios 

paslaugos įsigytos iš tiekėjo preliminariosios 

sutarties pagrindu yra per brangios) būtų ieškoti 

naujo darbuotojo gebančio programuoti nurodyta 

kalba ir dirbti su CPO IS, kuris ateityje galėtų 

perduoti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius CPO LT 

programuotojams.  

Veiksmas – 1. priimti naują darbuotoją, turintį  

kompetencijų programuoti .Net technologijomis (C# 

programavimo kalba); 2. apmokyti turimus 

darbuotojus, kad jie įgytų kompetencijų programuoti 

C# programavimo kalba. 

Rezultatas – moduliai programuojami bei 

perkeliami į CPO IS, kuri nuolatos atnaujinama; 

esami specialistai įgyja kompetencijų programuoti  

.Net technologijomis. 

 

Rizika – dėl darbo užmokesčio deficito nerastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. II 

pusmetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktorius 

CPO LT 

programuotojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdoma 

2017-09-14 pasirašyta paslaugų sutartis 

tarp Viešosios įstaigos CPO LT ir tiekėjo 

UAB Personalo konsultacijų grupė, 

ieškant darbuotojo į šias pareigas 

(programuotojo–analitiko). Tačiau, 

atrinkus kandidatus, jie atsisakė eiti šias 

pareigas. Papildomai CPO LT informaciją 

apie ieškomą programuotoją–analitiką 

2017 m. gruodžio mėn. paskelbė 

internetiniame puslapyje cvbankas.lt.  

Šiuo metu CPO IS minimaliai prižiūrima 

tiekėjo UAB „ATEA“, su kuriuo yra 

sudaryta sutartis. CPO IS priežiūra 

atliekama tik ypatingai skubiais ir būtinais 

atvejais, dėl pakankamai didelių tiekėjo 

pasiūlytų ir sudarytoje sutartyje numatytų 

įkainių. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

naujas darbuotojas turintis kompetencijų 

programuoti .Net technologijomis (C# 

programavimo kalba) arba įdarbintas darbuotojas 

realiai neatitiks reikalingų kompetencijų, todėl esami 

žmogiškieji ištekliai dėl darbo intensyvumo negalės 

tobulinti savo kompetencijų programuoti .Net 

technologijomis ir CPO IS nebus palaikoma bei 

tobulinama. 

 

 

2.3.2. Problema – nors CPO IS veikia tik 8 

moduliai jos duomenų bazė plečiasi labai greitai.  

Veiksmas – išanalizuoti CPO IS ir rasti tinkamą 

perprogramavimo sprendimą bei įvykdžius numatytą 

2.3.1. priemonę sprendimą įgyvendinti.  

Rezultatas – patobulintas CPO IS duomenų 

saugojimo sistemoje funkcionalumas. 

Rizika – galimai nebus rastas optimaliausias 

problemos sprendimas, dėl to reikės pasitelkti 

išorinę kompetenciją.  

 

2.3.3. Problema – CPO IS veikia tik 8 moduliai. 

CPO LT elektroniniame kataloge lygiagrečiai 

veikiančios kelios sistemos sukelia nepatogumų 

vartotojams bei didina jų administravimo naštą CPO 

LT. 

Veiksmas – įgyvendinus 2.3.1. ir 2.3.2. veiklas, 

pasirengti modulių perkėlimo iš 2007 m. Katalogo į 

naująją CPO IS grafiką. 

Rezultatas – parengtas modulių iš senojo CPO LT 

elektroninio katalogo į CPO IS perkėlimo planas.  

Rizika – neįgyvendinus 2.3.1. ir 2.3.2. numatytų 

veiklų, nebebus galimybės savo žmogiškųjų išteklių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. II 

pusmetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. II 

pusmetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT 

programuotojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta iš dalies. Atsižvelgiant į tai, kad 

šio sprendimo įgyvendinimui nepakako 

turimų vidinių kompetencijų, todėl buvo 

poreikis pasitelkti išorinę kompetenciją. 

Dėl turimų ribotų finansinių išteklių, 

išorinės kompetencijos pasitelkimas buvo 

objektyviai neįmanomas. 
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pajėgumais kelti modulius į naująją CPO IS. 

3. Papildomų lėšų 

paieška 

3.1. Ūkio 

ministro 2016-

07-28 įsakymu 

Nr. 4-497 (toliau 

– Įsakymas) 

nustatytų kainų ir 

tarifo taikymas 

tiekėjams už 

CPO LT 

teikiamas 

paslaugas 

 

 

3.2. Su EPC 

susijusių 

paslaugų 

apmokestinimas 

3.1.1. Problema – dėl CPO LT informacinių 

technologijų plėtros formuojasi CPO LT biudžeto 

deficitas.  

Veiksmas – apmokestinti CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulių paslaugas, vadovaujantis 

Įsakymu. 

Rezultatas – sumažintas CPO LT biudžeto deficitas 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Problema – optimizuojant procedūrų 

vykdymą subjektams, kuriems netaikomos Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatos, CPO LT negauna 

finansavimo. 

Veiksmas – apmokestinti CPO LT teikiamas EPC 

paslaugas. 

Rezultatas – gautas finansavimas EPC paslaugoms 

administruoti. 

Įgyvendinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta. 

 

CPO LT vyr. buhalterė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT vyr. buhalterė  

CPO LT Pirkimų 

vadovė 

 

Įvykdyta 

Vadovaujantis Įsakymu, buvo 

apmokestinti CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulių (suprojektuotų 

žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir 

kadastro duomenų bylų parengimo 

paslaugos, Viešojo fiksuoto telefono ryšio 

paslaugų, Medicinos reikmenų užsakymų, 

Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių, 

Fiksuoto telefono ryšio paslaugų, Judriojo 

ryšio paslaugų, Energinio naudingumo 

sertifikatai, Investicijų plano rengimo ir kt. 

moduliai). Gautų pajamų suma – 15,7 

tūkst. Eur. 

 

Įvykdyta 

CPO LT 2017 m.  iš uždirbtų lėšų už 

pagrindinių sutarčių sudarymą per EPC 

finansavo EPC elektroninio įrankio 

išlaikymą (pajamos – 112, 9 tūkst. Eur ir 

išlaidos – 54,4 tūkst. Eur. ). 

 

 

4. CPO LT 

veiklos kokybės 

ir viešinimo 

gerinimas 

4.1. El. 

saugyklos 

sukūrimas darbo 

veiklos kokybei 

gerinti 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Problema – norimą rezultatą galima pasiekti 

efektyviau, jei veikla ir su ja susiję ištekliai valdomi 

kaip vienas procesas, todėl nuolatinis CPO LT 

bendrosios veiklos gerinimas yra prioritetinis  

tikslas, tačiau paskutiniais metais tam buvo skiriama 

nepakankamai dėmesio. Siekiant aukščiau nurodytų 

veiksmų įgyvendinimo bei veiklos kokybės 

gerinimo dokumentacijos valdymo srityje tikslinga 

sukurti CPO LT vidinę, bendrą el. dokumentų 

saugyklą, kurioje būtų talpinama, „online“ 

atnaujinama, pildoma bei darbuotojams lengvai 

2017 m. II 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT vyriausiasis 

informacinių sistemų 

administratorius  

Maksim Makušenko 

 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas 

Vadim Mentiukov 

 

 

Įvykdyta 

Siekiant sutaupyti darbo laiko resursus, 

kasdienį veiklos vykdymą padaryti 

operatyvesnį ir paprastesnį, sukurta 

mainavietė (saugykla). 
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prieinama pagrindinė veiklos vykdymo informacija 

bei dokumentacija.  

Veiksmas – sukurti CPO LT vidinę el. dokumentų 

saugyklą. 

Rezultatas – sutaupyti darbo laiko resursai, 

operatyvesnis, greitesnis ir paprastesnis kasdienis 

veiklos vykdymas.  

 

4.1.2. Problema – šiuo metu nei viena CPO LT 

valdoma informacinė sistema neturi testinės 

aplinkos, kurioje būtų galimybė saugiai programuoti 

bei testuoti kuriamus modulius bei papildomus 

funkcionalumus, todėl siekiant aukščiau nurodytų 

tikslų įgyvendinimo bei veiklos kokybės gerinimo 

bei efektyvinimo būtina paruošti visų 

administruojamų informacinių sistemų testines 

aplinkas bei įsigyti atitinkamas licencijas. 

Veiksmas  – vykdant viešojo pirkimo procedūras 

įsigyti aukštų pajėgumų stacionarų kompiuterį su 

Windows server bei MSSQL licencijomis. 

Rezultatas – sukurta testinė aplinka, saugiai 

programuojami bei testuojami kuriami moduliai  

 

4.1.3. Problema – siekiant programuotojų veiklos 

efektyvumo bei kokybiškumo reikalingi darbuotojai, 

kurie atliktų kuriamų modulių analizę, testavimą bei 

perimtų su programavimu nesusijusius darbus 

(specifikacijų ir tiekėjų kainų įkėlimas į 

testinę/realią informacinių sistemų aplinką).  

Veiksmas  – perskirstyti darbuotojų darbo krūvius, 

kad Konsultantas bei Automatizuotų pirkimų 

koordinatorius-pirkimų vadovas atliktų kuriamų 

modulių analizę, testavimą bei perimtų iš 

programuotojų su programavimu nesusijusius darbus 

(specifikacijų ir tiekėjų kainų įkėlimas į 

testinę/realią informacinių sistemų aplinką). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. II 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programuotojas-

analitikas Dmitrij 

Miasnikov 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultantas  

Arturas 

Maruškevičius 

Automatizuotų pirkimų 

koordinatorė-pirkimų 

vadovė 

Inga Jankūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

Aukštų pajėgumų kompiuterinė įranga 

įsigyta  2017-06-08.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

Perskirstytas darbuotojų darbo krūvis: 

konsultantas bei automatizuotų pirkimų 

koordinatorius-pirkimų vadovas atlieka 

kuriamų modulių analizę, testavimą bei 

perėmė iš programuotojų su 

programavimu nesusijusius darbus 

(specifikacijų ir tiekėjų kainų įkėlimą į 

testinę/realią informacinių sistemų 

aplinką). 
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4.2. 

Informacinėsskla

idos kokybės 

gerinimas 

 

 

 

 

Rezultatas – efektyvesnis, greitesnis bei 

kokybiškesnis programuotojų darbas bei pirkimų 

modulių kūrimas. 

 

4.1.4. Problema – siekiant programuotojų veiklos 

efektyvumo bei kokybiškumo CPO LT reikalinga 

sukurti informacinių sistemų/modulių klaidų 

fiksavimo bei monitoringo aplinką, kurios iki šiol 

CPO LT informacinės sistemos neturi. 

Veiksmas – sukurti informacinių sistemų/modulių 

klaidų fiksavimo bei monitoringo aplinką. 

Rezultatas – sukurta informacinių sistemų/modulių 

klaidų fiksavimo bei monitoringo aplinka.  

 

4.1.5. Problema – kai kurie moduliai sistemose nėra 

efektyvūs – jų pirkimų vertės ir kiekiai yra nežymūs, 

o administravimas reikalauja daug žmogiškųjų bei 

finansinių resursų. 

Veiksmas – išanalizuoti bei nustatyti mažiau 

efektyvius modulius bei juos atnaujinti ta pačia 

funkcionalumų apimtimi, nedidinant programavimo 

įdirbio, taip visus darbo resursus koncentruojant į 

efektyviausius modulius.  

Rezultatas – parengtas analizės planas, numatyti 

pasiūlymai ir alternatyvos dėl modulių vystymo 

perspektyvų.  

 

4.2.1. Problema – CPO LT svetainėje viešinama 

nepakankamai informacijos apie naujus bei 

ketinamus atnaujinti centralizuojamus viešuosius 

pirkimus ir jų procesų eigą. 

Veiksmas – CPO LT el. svetainėje skiltyje „Pirkimų 

aprašymai“ viešinti informaciją apie vykdomą 

viešąjį pirkimą, papildyti informaciją nurodant 

inicijuojamų pirkimų, sutarčių sudarymo, modulio 

paleidimo informacinėse sistemose datas 

 

 

 

 

2017 m. II 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. III 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. 

nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT vyriausiasis 

informacinių sistemų 

administratorius  

Maksim Makušenko 

 

 

 

 

 

 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas 

Vadim Mentiukov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultantas  

Arturas 

Maruškevičius 

Automatizuotų pirkimų 

koordinatorė-pirkimų 

vadovė 

Inga Jankūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. Nuo 2017 m. II ketv. CPO LT 

naudoja „Asana“ sistemą, kuri didina CPO 

LT programuotojų veiklos efektyvumą.    

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. Išanalizuoti bei nustatyti 

mažiau efektyvūs moduliai, kuriuos 

galima būtų  atnaujinti ta pačia 

funkcionalumų apimtimi, nedidinant 

programavimo įdirbio, taip visus darbo 

resursus koncentruojant į efektyviausius 

modulius. Glausta ataskaita pateikta CPO 

LT direktoriui.  

 

 

 

 

 

Įvykdyta. Nuo 2017 m. į CPO LT 

svetainės Naujienų skiltį dedama visa 

informacija apie atnaujintus ar naujai 

sukurtus prekių, paslaugų ir darbų 

modulius. Skiltyje „Pirkimų aprašymai“ 

tiekėjai ir perkančiosios organizacijos 

informuojami apie pradėtas viešojo 
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(informacijos tikslinimas pagal žinomas faktines 

datas). 

Rezultatas – nuolat atnaujinama ir viešinama 

aktuali informacija apie vykdomus centralizuojamus 

viešuosius pirkimus. 

Rizika – suplanuotų ir paviešintų veiklų datų 

faktinis pokytis. 

 

 

4.2.2. Problema – perkančiosios organizacijos 

neturi galimybės greitai ir lanksčiai pateikti joms 

aktualių prekių, paslaugų ar darbų, kuriuos norėtų 

įsigyti centralizuotai CPO LT elektroniniame 

kataloge, technines specifikacijas. 

Veiksmas – prie kiekvieno atnaujinamo modulio 

suprogramuoti funkcionalumą, leidžiantį 

perkančiosioms organizacijoms operatyviai pranešti 

apie savo poreikį kitoms techninėms 

specifikacijoms. 

Rezultatas – esant viešojo pirkimo komisijos 

pritarimui papildomas poreikis įtrauktas į viešųjų 

pirkimų dokumentų technines specifikacijas. 

Rizika – perkančiųjų organizacijų lūkesčiai dėl 

konkrečių techninių specifikacijų gali būti 

nepatenkinami, kadangi tam tikri pirkimų objektai 

arba jų dalys gali būti sunkiai centralizuojami. 

 

 

 

4.2.3. Problema – perkančiosios organizacijos 

skundžiasi dėl pristatomų prekių, paslaugų arba 

darbų kokybės. Jos nežino kaip apie tai pranešti 

CPO LT ir kokios pagalbos jos gali tikėtis 

sprendžiant iškilusius sunkumus su tiekėjais. 

Veiksmas – 1. CPO LT administruojamose 

sistemose sukurti el. funkcionalumą, kurio pagalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. VI 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. VI 

ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT pirkimų 

vadovė Simona 

Leonavičienė 

 

CPO LT vyriausiasis 

informacinių sistemų 

administratorius  

Maksim Makušenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT vyriausiasis 

informacinių sistemų 

administratorius  

Maksim Makušenko 

 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas 

Vadim Mentiukov 

pirkimo procedūras  baigiantis 

preliminariųjų sutarčių galiojimo laikui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta  

Sukurtas funkcionalumas, leidžiantis 

perkančiosioms organizacijoms 

operatyviai pranešti apie savo poreikį 

elektroninio katalogo priemonėmis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta iš dalies 

Siekiant informuoti ir mokyti 

perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus, 

parengta tekstinė informacija, kuri 

patalpinta CPO internetinės svetainės 

skiltyje. Video priemonė nebuvo sukurta 

dėl finansavimo nebuvimo.  
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perkančiosios organizacijos galėtų pranešti apie 

įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kokybę; 2. Sukurti 

metodinę priemonę (vaizdo), kurioje būtų detaliai 

paaiškinti įsigyjamų prekių paslaugų ar darbų 

kokybės kriterijai, jų priėmimo problemų sprendimo 

aspektai bei būdai; 3. Minėtomis temomis parengti 

tekstinę informaciją  bei viešinti ją CPO LT el. 

svetainėje bei informacinėse sistemose. 

Rezultatas – padidėjęs perkančiųjų organizacijų 

informuotumas ir kompetencijos, gerėja pagrindinių 

sutarčių vykdymas bei mažėja konsultacijų su CPO 

LT darbuotojais skaičius. 

 

 

Konsultantė -Viešųjų 

ryšių specialistė 

Ona Biveinienė 

 

 

 

 

 

 

 

5. Procedūrų 

vykdymo 

optimizavimas 

subjektams, 

kuriems Viešųjų 

pirkimų įstatymo 

nuostatos 

netaikomos 

5.1. Elektroninių 

pirkimų centro 

(toliau – EPC, 

Elektroninis 

įrankis) Rangos 

darbų su 

projektavimu 

modulio 

administravimas 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Problema – Apsunkintas Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau – 

Programa) įgyvendinimas, kadangi  nėra 

elektroninio įrankio palengvinančio jos 

įgyvendinimą subjektams, kuriems Viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatos netaikomos.  

Veiksmas – Efektyvinant Programos įgyvendinimą 

sukurti elektroninį įrankį ir pradėti administruoti 

EPC. 

Rezultatas – Efektyvesnis Programos 

įgyvendinimas Elektroninio įrankio pagalba. 

Subjektai, kuriems Viešųjų pirkimų įstatymo 

nuostatos netaikomos paprasčiau atlika užsakymus 

bei tiekėjai paprasčiau ir per trumpesnius terminus 

patenka į EPC. 

Įgyvendinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT pirkimų 

vadovė Simona 

Leonavičienė 

 

CPO LT vyriausiasis 

informacinių sistemų 

administratorius  

Maksim Makušenko 

Įvykdyta 

 EPC šiuo metu užsakovai gali įsigyti: 

1) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimu, taikant mažiausios kainos ir 

ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijus; 

 

2) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo; 

 3) Energinio naudingumo sertifikato ir/ar 

investicijų plano parengimo paslaugos 

 

 


