
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

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 

III KETVIRTĮ NUSTATYTI  

 

 

Eil. Nr. Vadovo užduotys ir įstaigos 

veiklos 2021 metų II ketvirtį 

vertinimo rodikliai įstaigos 

vadovo mėnesinės algos 

kintamajai daliai 2021 metų 

III 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 

Sukurti 4 nauji viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo moduliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. birželio 30 d. 

10 procentų 

 

Ginčai viešųjų pirkimų procedūrų 

metu 

 

Padidėjęs darbo krūvis dėl su 

COVID-19 pandemija susijusių 

viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo 

pagal sveikatos srities įstaigų 

pavedimus 

 

Tiekėjų nedalyvavimas pirkime  

 

Darbuotojų nedarbingumas 
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2. Viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo pirkimų 

modulių atnaujinimas 

Atnaujinti 4 viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo pirkimo moduliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. birželio 30 d. 

10 procentų Ginčai viešųjų pirkimų procedūrų 

metu 

 

Padidėjęs darbo krūvis dėl su 

COVID-19 pandemija susijusių 

viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo 

pagal sveikatos srities įstaigų 

pavedimus 

 

Tiekėjų nedalyvavimas pirkime  

 

Darbuotojų nedarbingumas 

3. Viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo pirkimų 

modulių administravimas  

Administruoti 64 viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo pirkimų moduliai 

 

 

2021 m. birželio 30 d. 

10 procentų Tiekėjų atsisakymas vykdyti 

sudarytas preliminariąsias sutartis ar 

jas tęsti 

 

Išnykęs pirkimo modulio poreikis 

4. Viešosios įstaigos CPO LT 

darbuotojų darbo laiko ir darbo 

krūvio apskaitos skaitmenizavimas 

Priimti sprendimai dėl viešosios įstaigos 

CPO LT darbuotojų darbo laiko ir krūvio 

apskaitos skaitmeninės priemonės veikimo 

principų ir funkcionalumo 

 

2021 m. birželio 30 d. 

10 procentų Nėra 

5. Europos Sąjungos lėšomis sukurtų ir 

administruojamų viešosios įstaigos 

CPO LT elektroninio katalogo 

pirkimų modulių apmokestinimo 

modelio sukūrimas 

Sukurtas Europos Sąjungos lėšomis sukurtų 

ir administruojamų viešosios įstaigos CPO 

LT elektroninio katalogo pirkimų modulių 

apmokestinimo modelis 

 

2021 m. birželio 30 d. 

10 procentų Paaiškėjusi modelio įgyvendinimo 

netikslingumo situacija, kai 

administracinė našta viršija gaunamą 

ekonominę naudą ir pan. 

____________ 


