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inovacijų ministro 

2021 m.                d. įsakymu Nr. 4- 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS 2021 METŲ II KETVIRTĮ 

VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMAJAI DALIAI 2021 METŲ II 

KETVIRTĮ NUSTATYTI 

 

 

Eil. Nr. Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos                           

2021 metų I ketvirtį vertinimo 

rodikliai įstaigos vadovo mėnesinės 

algos kintamajai daliai 2021 metų 

II ketvirtį nustatyti 

Siekiama reikšmė ir jos pasiekimo 

laikotarpis  

Mėnesinės algos 

kintamosios dalies 

dydis už kiekvieno 

rodiklio 

įgyvendinimą, 

proc. 

Rizika, kuriai esant gali būti 

nepasiektos nustatytos rodiklių 

reikšmės 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio 

katalogo plėtra naujais pirkimų 

moduliais 

Sukurtas 1 naujas viešosios įstaigos CPO 

LT elektroninio katalogo modulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 procentų 

 

Ginčai viešųjų pirkimų procedūrų 

metu 

 

Tiekėjų atsisakymas vykdyti 

sudarytas preliminariąsias sutartis 

ar jas tęsti 

 

Padidėjęs darbo krūvis dėl su 

COVID-19 pandemija susijusių 

viešųjų pirkimų procedūrų 

atlikimo pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos ir Valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro įgaliojimus 

 



 

2 

 

2021 m. kovo 31 d. 

Poreikio išnykimas 

2. Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulių atnaujinimas 

Atnaujinti 2 viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo pirkimo moduliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. kovo 31 d. 

15 procentų Ginčai viešųjų pirkimų procedūrų 

metu 

 

Tiekėjų atsisakymas vykdyti 

sudarytas preliminariąsias sutartis 

ar jas tęsti 

 

Padidėjęs darbo krūvis dėl su 

COVID-19 pandemija susijusių 

viešųjų pirkimų procedūrų 

atlikimo pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos ir Valstybės 

ekstremaliųjų situacijų a 

3. Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulių 

administravimas  

Administruoti 60 viešosios įstaigos CPO 

LT elektroninio katalogo pirkimų moduliai 

 

2021 m. kovo 31 d. 

15 procentų Tiekėjų atsisakymas vykdyti 

sudarytas preliminariąsias sutartis 

ar jas tęsti 

4. Ekonomikos ir inovacijos ministerijai 

pavaldžių biudžetinių įstaigų, kurios 

pavedusios viešųjų pirkimų funkciją 

atlikti viešajai įstaigai CPO LT, 

apklausa dėl viešosios įstaigos CPO LT 

teikiamų paslaugų kokybės įvertinimo. 

Atlikta Ekonomikos ir inovacijos 

ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų, 

kurios pavedusios viešųjų pirkimų funkciją 

atlikti viešajai įstaigai CPO LT, apklausa 

dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų 

paslaugų kokybės įvertinimo ir pateikti jos 

rezultatai Viešųjų pirkimų politikos skyriui. 

 

2021 m. kovo 31 d. 

10 procentų Nėra 
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