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CPO LT KOMANDOS ŽODIS 
 

2020 metus prisiminsime kaip pažymėtus COVID-19 pandemijos ženklu, bet kartu ir kaip 

didžiulių iššūkių bei pokyčių, greitų sprendimų ir spartaus komandos augimo metus. Todėl į juos  

žvelgiame kaip į reikšmingą atskaitos tašką įgyvendinant CPO LT viziją –  tapti kompetencijų centru, 

siūlančiu profesionaliausius ir pažangiausius centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo sprendimus 

Lietuvoje.  

 

Ekstremaliomis sąlygomis, kai Lietuvoje 2020 m. pavasarį buvo paskelbtas karantinas ir 

poreikis asmens apsaugos ir kitoms medicininėms priemonėms, gyvybiškai svarbioms kovoje su 

COVID-19 pandemija, išaugo šimtus kartų, CPO LT bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija ėmėsi iniciatyvos skubiai organizuoti šių medicinos pagalbos 

priemonių pirkimus. Analizuodami metų rezultatus galime drąsiai pasakyti, kad su šiuo iššūkiu mūsų 

komanda susidorojo labai gerai. 

 

Pirmiausia, papildėme veikiančių medicinos modulių technines specifikacijas, maksimaliai 

išplėtėme prekių asortimentą, skirtą kovai su COVID-19 liga. Elektroniniame kataloge atsirado 

vienkartinių apsauginių kombinezonų, įvairių klasių apsauginių respiratorių su ir be vožtuvo, 

antbačių, apsauginių akinių, apsauginių veido kaukių ir skydelių. Taip pat sukūrėme naują 

dezinfekcinių tirpalų ir kitų dezinfekcinių priemonių pirkimo modulį. 

 

Siekdami kuo geriau tenkinti sveikatos priežiūros įstaigų poreikius bei palengvinti joms 

pirkimų naštą pandemijos sąlygomis, jų pavedimu vykdėme viešųjų pirkimų procedūras ir pirkome 

dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus, reagentus ir jų priedus, termovizorius, video laringoskopus, 

deguonies reguliatorius su prijungimo dėžutėmis, mobilias vakuuminio atsiurbimo sistemas, 

pulsoksimetrus, asmens apsaugos priemones ir kt. Sveikatos apsaugos sistemos įstaigoms nupirkome 

prekių už daugiau kaip 35 mln. Eur.   

 

Visuomenė dar kartą galėjo įsitikinti CPO LT svarba vykdant viešuosius pirkimus, jos 

gebėjimu greitai ir rezultatyviai pertvarkyti savo veiklos prioritetus ir pasiekti jai keliamus tikslus.   

 

2020 m. vystėme CPO LT kaip kompetencijų centro veiklą. Atsižvelgdami į tai, 

perkančiosioms organizacijoms, ypač mažesnėms, neturinčioms pakankamai kompetentingų viešųjų 

pirkimų specialistų, vykdyti viešuosius pirkimus profesionaliai ir sklandžiai, remiantis visų teisės 

aktų reikalavimais, nėra lengva, mes, kaip kompetencijų centras, kvietėme PO perduoti viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymą CPO LT. Šis bendradarbiavimas davė sinerginį rezultatą: mes atlikome 

sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras, o pirkėjai gavo kokybišką rezultatą – profesionaliai įvykdytus 

pirkimus. Akivaizdu, kad PO įvertino šio bendradarbiavimo joms kuriamą pridėtinę vertę, nes 2020 

m. ir toliau plėtėsi įstaigų, perdavusių pirkimų procedūras vykdyti CPO LT, ratas.  

 

Kartu intensyviai plėtėme elektroninį katalogą kokybiniu ir kiekybiniu aspektu, kad 

perkančiosios organizacijos jame rastų jų veiklai būtinų prekių, paslaugų ar darbų ir galėtų greitai, 

skaidriai, efektyviai jas įsigyti. Analizuodami perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau 

– PO) poreikius viešuosiuose pirkimuose, pastebėjome, kad elektroninis katalogas, nors ir nuolat 

plečiamas, ne visada juos tenkina, todėl siūlomų objektų asortimentą nuolat didinome. Modulių 

skaičius per metus išaugo nuo 43 iki 60. Kurdami naujus modulius siekėme, kad jie būtų reikalingi, 

patrauklūs katalogo naudotojams – PO ir tiekėjams. Todėl ieškojome inovatyvių viešųjų pirkimų 

vykdymo sprendimų, sudarėme patrauklias dalyvavimo sąlygas visiems verslo subjektams (nuo mažų 

ir vidutinių iki stambiųjų įmonių), plačiau taikėme kainos ir kokybės santykio kriterijų bei skatinome 

žaliuosius pirkimus. Mūsų elektroninio katalogo plėtros pastangas ir rezultatus įvertino Ekonomikos 
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ir inovacijų ministerija. Konferencijoje, skirtoje efektyvinti viešuosius pirkimus ir stiprinti juos 

vykdančių specialistų profesionalumą, 2020 m. lapkričio 26 d. už sumaniausiai organizuotą degalų 

degalinėse centralizuotą viešąjį pirkimą pelnėme Efektyviausių viešųjų pirkimų apdovanojimą. 

 

Ne mažiau svarbus mums yra katalogo naudotojų – PO ir tiekėjų – vertinimas. Todėl plačiai 

išnaudojome įvairias nuotolinio bendravimo su jais galimybes: konsultacijas, atvirų durų dienas, 

individualias konsultacijas, seminarus naujiems ir pažengusiems katalogo naudotojams. Kuriant 

naujus pirkimų modulius organizavome 14 konsultacijų su rinka, kurių metu pirkėjus ir tiekėjus 

pakvietėme diskutuoti ir pasitarti dėl techninių specifikacijų, pirkimo sąlygų, pirkimo sutarčių 

nuostatų, teikti savo pasiūlymus ir pageidavimus. Įsiklausėme į gautas pastabas ir pasiūlymus bei 

atsižvelgėme rengdami galutinius dokumentus. Dėl tokio aktyvaus bendradarbiavimo 14 proc. išaugo 

tiekėjų, dalyvaujančių elektroninio katalogo moduliuose, skaičius ( nuo 720 verslo subjektų 2019 m. 

iki 860 – 2020 m.). Džiaugiamės, kad PO taip pat aukštai vertina elektroniniame kataloge veikiančius 

modulius. Nuolat vykstančiose apklausose (2020 m. jų atlikome 13) 97,3 proc. respondentų nurodė, 

kad „katalogo asortimentas atitinka poreikius“, o „užsakymus kataloge teikti patogu“. Džiaugiamės 

tokiu klientų įvertinimu, nes mes dirbame jiems.  

 

2020 m. pasiekėme ir gerus kiekybinius CPO LT elektroniniame kataloge vykusių pirkimų 

rodiklius. Net 25 proc. išaugo užsakymų vertė ir sudarė beveik 400 mln. Eur. Mums labai svarbus ir 

kitas rodiklis – PO sutaupytos lėšos. Įspūdingi atskirų prekių (vertinant absoliučia verte) sutaupymai. 

Pavyzdžiui, PO pirkdamos asmens higienos gaminius bendrai sutaupė apie 12,1 mln. Eur nuo jų 

planuoto biudžeto, perkant elektros energijos ar vienkartinių medicinos priemonių – po beveik 10 

mln. Eur. Tai rodo, kad mūsų valdoma informacinė sistema yra efektyvus įrankis, kuriantis finansinę 

naudą valstybei.  

 

Kad ir toliau išliktume patrauklūs perkančiosioms organizacijoms, jos noriai naudotųsi 

elektroniniu katalogu, mes stengėmės formuoti patikimą, aukštus standartus atitinkantį centralizuotų 

viešųjų pirkimų paslaugų teikimą. Todėl ypatingą dėmesį skyrėme darbo efektyvumui bei kokybei. 

Tuo tikslu pradėjome diegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą pagal LSTEN ISO 9001:2015 

standartą centralizuotų viešųjų pirkimų srityje.  

 

Mūsų tikslas – atvira, skaidri efektyviai valdoma įstaiga. 2020 m. buvo patvirtinta kovos su 

korupcija programa 2020- 2022 metams, parengtos  darbuotojų elgesio, susidūrus su neteisėtu atlygiu, 

dovanomis, rekomendacijos ir gautų dovanų, pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat 

reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos 

aprašas. Kiekvienas mūsų komandos narys žino ir griežtai laikosi nulinės tolerancijos pozicijos bet 

kokiems korupcijos pasireiškimams. Patys veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais, bet 

kartu stengiamės, kad ir Lietuvos perkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus CPO LT 

informacinėse sistemose bei tiekėjai, dalyvaujantys CPO LT vykdomuose centralizuotuose 

viešuosiuose pirkimuose, laikytųsi tokių pat principų. 

 

Tikimės, kad būdami atviri naujovėms, efektyviai kurdami ir administruodami CPO LT 

elektroninį katalogą, bendradarbiaudami su jo naudotojais, įsiklausydami į jų poreikius ir lūkesčius 

ir juos įgyvendindami centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose, ir toliau išliksime reikalingi viešojo 

sektoriaus ir savivaldybių perkančiosioms organizacijoms. Kartu būdami šiandien, tapsime stipresni 

rytoj.  
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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 ekonomikos ir investicijų ministerija 

Įstaigos kodas: 302913276 

PVM mokėtojo kodas LT100011286518 

Adresas: Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius  

Telefono numeris: 8 666 29090 

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 pateikiami 1 pav. 

 

 

 
1 pav. CPO LT veiklos principai 

 

Pagarba žmogui ir 
valstybei

Nesavanaudiškumas, 
skaidrumas, viešumas

Iniciatyvumas, 
saviraiška, 

kolegialumas

Kompetencija ir 
profesionalumas

Orientacija į rezulatą
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Pagarbos žmogui ir valstybei veiklos principas reiškia profesionalų ir konstruktyvų elgesį su 

pirkėjais ir tiekėjais, pagarbą Konstitucijai, valstybei bei jos institucijoms, įstaigoms bei teismų 

sprendimams.  

Nesavanaudiškumo, skaidrumo bei viešumo principas pasireiškia vykdant pavestas funkcijas: 

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

konfliktą.  

Iniciatyvumas, saviraiška ir kolegialumas mums reiškia galimybes kiekvienam darbuotojui 

prisidėti prie siekiamo rezultato: stipriname bendro kolektyvo, kaip vieningos komandos, 

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

darbo būdų ir metodų. 

Kompetencija ir profesionalumas yra dar viena pamatinė CPO LT vertybė. Skatiname 

nuolatinį darbuotojų žinių gilimą, įgūdžių tobulinimą bei profesinės kompetencijos ugdymą. 

Orientacija į tikslą ir rezultatą veda CPO LT į nustatytų tikslų ir siekiamų rezultatų 

deklaravimą, aiškių ir konkrečių užduočių formavimą kiekvienam darbuotojui bei nuolatinį tikslų bei 

rezultatų aptarimą. 

 

Ataskaitoje vartojamos sąvokos: 

CPO LT elektroninis katalogas (toliau – CPO LT el. katalogas, CPO LT Katalogas, 

Katalogas) – CPO LT valdoma informacinė sistema, kurios paskirtis – suteikti perkančiosioms 

organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priemones įsigyti jiems reikalingų prekių, paslaugų ar 

darbų (toliau – CPO LT el. katalogas, Katalogas);  

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 (toliau – pirkimo modulis, modulis); 

Elektroninių pirkimų centras – CPO LT valdomas ir administruojamas neperkančiosioms 

organizacijoms skirtas katalogas teikti pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui 

(modernizavimui) vykdyti, paslaugas; 

CPO LT elektroninės sistemos – CPO LT elektroninis katalogas ir Elektroninis pirkimų 

centras. 

 

 

1. Finansinis planas 

1.1. Dalininko įnašas          
1 lentelė 

Dalininkas Įnašo dydis, tūkst. Eur 

Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

investicijų ministerijos) įnašas 2020 m. pradžioje 
55 962,00 

Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

investicijų ministerijos) įnašas 2020 m. pabaigoje 
55 962,00 
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1.2. 2020 m. finansavimo šaltiniai        

 

2 lentelė  

 

Pajamos: 

- 2020 m. CPO LT iš tiekėjų už teikiamas paslaugas gautos lėšos – 1 295 574.75 Eur 

(vadovaujantis 2019 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministro įsakymu Nr. 4-329 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir 

tarifų nustatymo“ ir 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos 

CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“. 

-  2020 m. CPO LT netesybos už tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – 70 745.98 

Eur. 

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. CPO LT yra PVM mokėtoja. 

 

1.3. 2020 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas     

3 lentelė 

Pavadinimas Įsigytas turtas, Eur Perduotas, nurašytas turtas, Eur 

Programinė įranga 17 848,89 13 729,22 

Patentai ir licencijos 0,00 0,00 

Baldai 0,00 0,00 

Kompiuterinė įranga 53 393,90 0,00 

IŠ VISO: 71 242,79 13 729,22 

 

1.4. CPO LT sąnaudos 

2020 m. patirtos išlaidos finansuojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir nuosavomis 

lėšomis. Per ataskaitinius metus patirta 1 553.6 tūkst. Eur sąnaudų, iš kurių 1 277.6 tūkst. Eur tenka 

darbo užmokesčiui ir susijusioms išlaidoms (darbo užmokesčio ir darbdavio valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sąnaudos, atostoginių kaupiniai už kasmetines neišnaudotas atostogas).  

4 lentelė 

Sąnaudų straipsniai Suma, tūkst. Eur 

Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 1254,7 

Finansavimo šaltiniai 

Faktinė gauta 

finansavimo suma, 

Eur 

Faktinė 2020 m. 

panaudota 

finansavimo suma, 

Eur 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

(asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerija) 

598 640,00 598 462,79 

Europos Sąjungos projekto lėšos (ESFA) 77 728,75 55 376,00 

IŠ VISO: 676 368,75 653 838,79 
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Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų 22,9 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) 73,3 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5,1 

Komandiruočių sąnaudos  0,0 

Transporto išlaikymo sąnaudos 0,7 

Kvalifikacijos kėlimas 9,3 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 0,0 

Nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos 9,1 

Kanceliarinės, ūkio prekės ir ūkinis inventorius 15,7 

Nuomos sąnaudos 2,2 

Kitų paslaugų sąnaudos (IT priežiūros, advokatų, draudimo, 

informacinių pranešimų ir kita) 
140,8 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (žyminis mokestis, negautos baudų 

pajamos) 
19,8 

IŠ VISO: 1 553,6 

Įstaigos valdymo išlaidoms priskirtos: administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir 

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

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  

2020 m. CPO LT direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) per 

metus sudarė – 49,7 tūkst. Eur. Kitų išmokų vadovui ataskaitiniais metais nebuvo išmokėta. 

1.6. Kitos išmokos 

Vadovaujantis CPO LT įstatų 39 punktu (patvirtinti 2017 m. spalio 17 d.), Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-662 bei Valdybos posėdžių protokolais 

2020 metais Valdybos nariui išmokėta 1,2 tūkst. Eur neatskaičius mokesčių. 

 

2. Žmogiškieji ištekliai 

Atsižvelgiant į palaipsniui vykdomą centralizuotų viešųjų pirkimų sistemos plėtrą, Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 4-534 (Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-943 redakcija) 

„Dėl Viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo 

patvirtinimo“ patvirtintas 110 pareigybių sąrašas (2020 metais 29 pareigybės finansuojamos 

valstybės biudžeto lėšomis ir 81 pareigybė iš įstaigos uždirbamų lėšų).  

2020 m. gruodžio 31 d. CPO LT darbuotojų skaičius – 56 darbuotojai.  
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3. Įstaigos valdymas ir organizacinė struktūra 

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. laikinai direktoriaus funkcijas atlieka Biuro ir veiklos aptarnavimo 

srities pirkimų skyriaus vadovas Darius Marma.  

2019 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-

534 (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-943 

redakcija) „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 valdymo struktūra pateikta 2 pav.  

 

 
2 pav. CPO LT organizacinė struktūra 

 

2020 m. pradžioje CPO LT struktūrą sudarė 36 pareigybės. 2019 m. rugsėjo 16 d. Ekonomikos 

ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-533 (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 

2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-943 redakcija) pareigybių skaičius padidintas iki 110 pareigybių. 
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II. CPO LT STRATEGINIO 2018-2020 M. VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO IR KITI VEIKLOS 

REZULTATAI 

1. Strateginis tikslas 

Viešosios įstaigos CPO LT 2018-2020 m. veiklos strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro 2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-258 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT 2018-2020 

metų veiklos strategijos patvirtinimo“. Šiame dokumente numatytas CPO LT strateginis tikslas: 

didinti finansinę ir socialinę naudą, kurią valstybė gauna dėl pirkimų vykdymo per centrinę 

perkančiąją organizaciją ir skatinti, kad per viešuosius pirkimus įsigytos prekės, paslaugos ar darbai 

būtų kuo draugiškesni aplinkai. 

 

2. Pasiekti veiklos rezultatai 

CPO LT atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas nuo 2013 m., t. y. jau 

aštuonerius metus. Pagrindinė įstaigos veikla yra vykdyti centralizuotis pirkimus bei administruoti 

CPO LT elektronines sistemas, kuriose perkančiosios organizacijos gali vykdyti joms reikiamų 

prekių, paslaugų bei prekių užsakymus.  

 

2.1. Administruojamų modulių skaičius, užsakymų juose skaičius ir 

vertė 

 

Nuo pat CPO LT veiklos pradžios CPO LT nuolat plėtė savo asortimentą, tuo pačiu didindama 

ir pirkimo modulių skaičių (žr. 2 pav.): per 2018 m. padidinta 4, per 2019 m. – 8, o per 2020 – net 17 

modulių. Per aštuonerius veiklos metus pirkimo modulių skaičius padidėjo beveik 4 kartus – nuo 16 

iki 60. Taip pat 2020 m. atnaujinta 17 veikiančių pirkimo modulių. 

 
2 pav. CPO LT administruojamų pirkimų modulių skaičiaus dinamika 2013-2020 m. 
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 Per 2020 m. CPO LT sukurti nauji elektroninio katalogo moduliai:   

1) Vaistai (DPS); 

2) Vakcinos; 

3) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų 

(DPS); 

4) Automobilinės dujos iš degalinių; 

5) 95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių; 

6) Auditas; 

7) Draudimas; 

8) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai, nepriskirti vaistams; 

9) Gamtinės dujos; 

10) Maisto produktai (Daržovės, Mėsa, Kiaušiniai); 

11) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo 

paslaugomis (DPS); 

12) Automobiliai. 

13 (ES 1) Statinių ekspertizė;  

14 (ES 2) Kompiuterių nuoma. 

Taip pat, buvo pasikeitimų biuro reikmenų modulio struktūroje: modulis buvo pertvarkytas 

bei atsirado atskiri Kanceliarinių prekių, Higieninio popieriaus, Biuro prekių, Biuro reikmenų bei 

Elektros prekių moduliai. 

 

Nors modulių skaičius nuolat didėja, nuo 2018 m. pastebimas užsakymų skaičiaus mažėjimas. 

2020 m., palyginus su 2019 m., užsakymų skaičius sumažėjo 4,3 proc. ir sudarė kiek daugiau nei 18 

tūkstančių (žr. 3 pav.). Priešingai nei užsakymų skaičius, įvykusių pirkimų vertė tendencingai didėja: 

šiemet užsakymų vertė išaugo ketvirtadaliu (25,0 proc.) ir sudarė beveik 400 mln. Eur, įskaitant PVM.  

 
3 pav. Užsakymų skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2020 m. 

 

Didėjant bendrai užsakymų vertei bei mažėjant užsakymų skaičiui, pakito ir vidutinė vieno 

užsakymo vertė (žr. 4 pav.): per 2020 m. šio rodiklio reikšmė paaugo beveik trečdaliu (31,1 proc.) iki 
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21,9 tūkst. Eur. 4 pav. taip pat parodo, kad 2020 m. rodiklio reikšmė jau perkopė 2015 m. vidutinę 

vieno užsakymo vertę. CPO LT tai yra svarbus veiklos efektyvumo ir kokybės rodiklis, kadangi 2017 

m. liepos mėn. keitėsi viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas, leidęs perkančiosioms 

organizacijoms nesinaudoti CPO LT el. katalogu, jei pirkimo vertė yra mažesnė nei 10 tūkst. eurų. 

Dėl šios priežasties, didėjanti vieno užsakymo vertė parodo, kad CPO LT formuojamas asortimentas 

bei teikiamų paslaugų kokybė atitinka perkančiųjų organizacijų lūkesčius. 

 

 
4 pav. Vidutinės vieno užsakymo vertės dinamika 2013-2020 m. 

 

Nagrinėjant įvykusių užsakymų vertes pagal jų ribas (žr. 5 lentelę), matome, kad smulkesnių 

užsakymų skaičius vis dar mažėja, tačiau ženkliai padidėjo stambesnių užsakymų kiekis. 

 

5 lentelė 

Užsakymų skaičiaus pokytis 2017-2020 m. pagal užsakymų vertes 

Užsakymų vertės, 

Eur be PVM 

Užsakymų skaičius Pasikeitimas 

per 2020 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

iki 3 000,00 Eur 18 492 16 960 13 850 12 411 -10% 

3 000,01 –  

10 000,00 Eur 
2 222 2 417 2 650 1 445 -45% 

10 000,01 –  

30 000,00 Eur 
1 114 1 284 1 224 2 793 128% 

daugiau kaip  

30 000 Eur 
1 217 1 133 1 174 1 436 22% 

IŠ VISO: 23 045 21 794 18 898 18 085 -4% 

 

Analizuojant užsakymų vertės ir skaičiaus pasikeitimus skirtinguose pirkimų moduliuose (žr. 

priedą Nr. 1), matome, kad didžiausi pasikeitimai (%) buvo asmens higienos gaminių, baldų, 

vienkartinių medicinos priemonių moduliuose. Šie moduliai buvo sukurti 2019 m. pabaigoje, todėl 

2020 m. tiek užsakymų vertė, tiek skaičius stipriai išaugo. Taip pat reikėtų pažymėti, kad asmens 
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higienos gaminių bei vienkartinių medicinos priemonių moduliuose esantis asortimentas buvo 

pritaikytas kovai su COVID-19 pandemija Lietuvoje: vienkartinės medicininės veido kaukės, 

respiratoriai, vienkartiniai apsauginiai drabužiai, veido skydeliai, rankų ir paviršių dezinfektantai, 

vienkartinės pirštinės bei daug kitų prekių – perkančiosios organizacijos per 2020 m. įsigijo prekių 

už beveik 10 mln. eurų (be PVM). Palyginimui, 2020 m. II ketv. PO įsigijo prekių, skirtų kovai su 

pandemija, už kiek daugiau nei 230 tūkst. Eur (be PVM), o IV ketvirtį – už beveik 8 mln. Eur (be 

PVM). 

COVID-19 pandemija stipriai pakoregavo apyvartą ir kituose pirkimo moduliuose: biuro 

reikmenų, spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių, eksploatacinių medžiagų, kilimėlių nuomos ir 

keitimo, elektros energijos, fiksuotojo ryšio moduliuose fiksavome ženklius užsakymų skaičiaus ir 

vertės sumažėjimus (žr. 6 lentelę). Natūralu, kad karantino metu, kuomet didžioji dalis viešojo 

sektoriaus įstaigų darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu, šių prekių ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su 

darbu biure, poreikis mažėjo. Taip pat, natūralu, kad 63 proc. padidėjo kompiuterinės įrangos 

užsakymų vertė, 56 proc. padidėjo mobiliųjų telefonų užsakymų vertė, 2,7 karto didėjo judriojo ryšio 

užsakymų vertės – viešojo sektoriaus įstaigoms reikėjo aprūpinti darbuotojus būtinomis darbo 

priemonėmis namuose. 

 

 

6 lentelė 

Užsakymų skaičiaus ir vertės dinamika 2019-2020 m. biuro srities pirkimo moduliuose 

Pirkimo moduliai 

2019 m. užsakymų 2020 m. užsakymų 
Užsakymų 

skaičiaus 

pokytis, 

proc. 

Užsakymų 

vertės 

pokytis, proc. 
skaičius 

vertė, 

mln. Eur 

su PVM 

skaičius 

vertė, 

mln. Eur 

su PVM 

Elektros energija 775 65,54 678 55,7 -13% -15% 

Fiksuotas ryšys 76 0,31 67 0,2 -12% -36% 

Judrusis ryšys 256 0,76 254 2,0 -1% 160% 

Kanceliarinės prekės 

iš soc. įmonių 
112 0,03 59 0,02 -47% -30% 

Kilimėlių nuoma ir 

keitimas 
302 0,47 217 0,3 -28% -26% 

Kompiuterinė ir biuro 

įranga 
2072 13,24 2185 21,6 5% 63% 

Mobilieji telefonai 344 0,97 429 1,5 25% 56% 

 

Pandemijos metu stipriai išaugo valymo paslaugų pirkimų vertės – nuo 14 iki 19 mln. Eur 

(vertinant bendrai pirkimus iš socialinių įmonių statusą turinčių įmonių, ir kitų; žr. 1 priedą) – 

suprantama, kad šiuo laikotarpiu kokybiškas patalpų valymas buvo itin svarbus. 2020 m. nežymiai 

sumažėjo vaistų užsakymų skaičius (12 proc.) ir vertė (9 proc.). Tokia situacija vaistų modulyje 

nestebina: esant dideliems sergančiųjų COVID-19 srautams, kitų ligų diagnostika bei planinis 

gydymas buvo sumažėję.  
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2.2. Pirkimo moduliai: dinaminės pirkimo sistemos, populiariausi ir 

didžiausi pagal pirkimų vertę moduliai, kainos ir kokybės santykio 

kriterijaus taikymas 

 

2020 m. CPO LT ir toliau plėtė turimą dinaminių pirkimų sistemų (toliau – DPS) skaičių. 

2019 m. CPO LT el. kataloge jau veikė 13 DPS, 2020 m. buvo sukurti dar 24 moduliai, veikiantys 

DPS pagrindu. 2020 m. pabaigoje CPO LT el. kataloge veikė 37 DPS, t. y. daugiau nei pusė Katalogo 

modulių buvo dinaminiai ir lankstūs – su galimybe bet kada juos papildyti naujomis prekėmis, 

paslaugomis ir darbais, su galimybe viešajame pirkime dalyvauti naujiems tiekėjams, be būtinybės 

įmonėms teikti pasiūlymus. DPS kiekybinę dinamiką nuo 2017 iki 2020 m. atspindi 5 pav.  

 

 
5 pav. Dinaminių pirkimo sistemų kiekybinė dinamika CPO LT el. kataloge 2017-2020 m. 

 

Dalis naujai sukurtų DPS 2020 m. yra nauji moduliai (Vakcinos, Vaistai, Dezinfekciniai 

tirpalai, Automobiliai ir kt.), dalis – atnaujinti. Atnaujinimo metu buvo iš esmės keičiamas modulio 

pagrindas, pereinant nuo preliminariosios sutarties prie DPS. Pažymėtina, kad Vaistų modulis yra 

išskirtinis ir „hibridinis“: kadangi kiekvienas vaistinis preparatas yra atskira pirkimo dalis, šis 

modulis veikia tiek DPS, tiek ir preliminariosios sutarties pagrindu. 

 

Populiariausi ir didžiausios vertės CPO LT pirkimo moduliai. Vertinant pagal užsakymų 

skaičių, populiariausi 2020 m. pirkimo moduliai buvo Kompiuterinė ir biuro įranga, Vaistai, Statinio 

projekto ekspertizė bei Asmens higienos gaminiai. Ženklių pasikeitimų struktūroje šiemet nebuvo: 

šiuose moduliuose, išskyrus Asmens higienos gaminių, kuris buvo paleistas 2019 m. pabaigoje, 

kasmet įvyksta daugiausia užsakymų (žr. 6 pav.) – nuo 28 iki 39 proc. nuo bendro visų užsakymų 

skaičiaus kiekvienais metais. 2020 m. šio rodiklio reikšmė yra 35 proc. – tokia užsakymų dalis tenka 

keturiems populiariausiems CPO LT moduliams. Pažymėtina, kad, kaip ir kasmet, didelis užsakymų 

skaičius įvyko Biuro reikmenų pirkimo modulyje, tačiau dėl pasikeitusios modulio struktūros, 

palyginamieji skaičiai nėra pateikiami. 
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6 pav. Populiariausi 2017-2020 m. pirkimo moduliai (vertinant užsakymų skaičių) 

 

Pagrindiniai didžiausios vertės 2020 m. pirkimo moduliai buvo Vaistų, Statybos rangos 

darbų (neypatingųjų statinių), Elektros energijos, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

rangos darbų be projektavimo paslaugų bei Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo moduliai. Šių 

modulių apyvarta sudarė beveik du trečdalius bendros užsakymų vertės 2020 metais (žr. 7 pav.). 

Žymių struktūros pasikeitimų tarp didžiausios vertės modulių 2020 m. nebuvo: bendra užsakymų 

vertė šiuose moduliuose kasmet sudaro nuo 64 iki 82 proc. bendros visų užsakymų per CPO LT el. 

katalogą vertės. 

 

 

 
7 pav. Užsakymų vertės pasiskirstymas skirtinguose CPO LT el. katalogo pirkimo moduliuose 

2020 m. (mln. Eur) 
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Kainos ir kokybės santykio taikymas CPO LT el. katalogo pirkimų moduliuose. Kaip ir 

kasmet, 2020 m. CPO LT orientavosi į platesnį kainos ir kokybės santykio kriterijaus taikymą el. 

katalogo moduliuose, taip siekdama strateginio įstaigos tikslo – didinti finansinę ir socialinę naudą, 

kurią valstybė gauna dėl pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją. Platesnis šio 

kriterijaus taikymas padeda PO įsigyti prekių, paslaugų ir darbų pagal joms tinkamus kokybės ir 

kainos santykio kriterijus, taip užtikrinant aukštą kokybę už geriausią kainą. 2019 m. CPO LT 

administravo 13 modulių, kuriuose buvo taikomas šis kriterijus. 2020 m. sąrašas pasipildė Biuro 

įrangos ir spausdintuvų, Automobilinių dujų iš degalinių, Valymo paslaugų, Valymo paslaugų iš 

socialinių įmonių, 95 benzino ir dyzelino iš degalinių, Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbų be projektavimo paslaugų pirkimo moduliais. 

 

 

2.3. Lėšų taupymas perkant prekes, paslaugas ir darbus per CPO LT el. 

katalogą 

 

Perkančiosios organizacijos, formuodamos užsakymų krepšelius CPO LT valdomose 

sistemose, nurodo didžiausią joms priimtiną viešojo objekto pirkimo kainą. Jei pirkimo metu tiekėjai 

pasiūlo aukštesnę – jų pasiūlymai yra atmetami, o pirkimai neįvyksta. PO sutaupymai yra vienas 

pagrindinių CPO LT veiklos vertinimo kriterijų. Šis rodiklis taip pat yra ypatingai svarbus, siekiant 

strateginio įstaigos tikslo.  

Iš 8 pav. matyti, kad 2020 m. PO sutaupytų lėšų suma išaugo 4 kartus, lyginant su 2019 m. 

duomenimis. Tokį išskirtinį sutaupymų padidėjimą iš esmės lėmė dideli kainų pokyčiai priemonių 

kovai su COVID-19 moduliuose. Pandemijos pradžioje minėtų priemonių kainos labai išaugo ir 

perkančiosios organizacijos jų įsigijimams planavo dideles sumas. Tačiau vėliau kainos ženkliai 

sumažėjo (kai kuriais atvejais net iki 10 kartų). Taip pat, dideli sutaupymai buvo fiksuojami ir Vaistų 

modulyje. 

 

 
8 pav. Sutaupytų lėšų per CPO LT valdomas sistemas dinamika 2017-2020 m. 
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Manoma, kad 2020 m. sutaupymų vertė neatspindės realių ilgalaikių tendencijų (ankstesniais 

laikotarpiais sutaupymai augo vidutiniškai 10-20 proc. kasmet), todėl 2021 m. CPO LT siekiama 

sutaupymų vertė yra 83 mln. Eur. 

9 pav. atspindi didžiausius sutaupymus (vertinant absoliučia verte) skirtinguose CPO LT el. 

katalogo moduliuose. Iš jo matyti, kad pirkdamos per CPO LT el. katalogą asmens higienos gaminių 

PO bendrai sutaupė apie 12,1 mln. Eur nuo jų planuoto biudžeto, perkant elektros energijos ar 

vienkartinių medicinos priemonių – po beveik 10 mln. Eur.  

 

 

 
9 pav. PO sutaupymų vertės skirtinguose CPO LT el. katalogo moduliuose 2020 m., mln. Eur 

 

 

Vertinant procentiniu dydžiu nuo pirkimams numatyto biudžeto, daugiausiai PO sutaupė 

vykdydamos statybos techninės priežiūros paslaugų, vaistų, pašto paslaugų, vienkartinių medicinos 

priemonių bei kt. pirkimus CPO LT el. katalogo moduliuose. 10 pav. atspindi pirkimo modulius, 

kuriuose PO 2020 m. bendrai sutaupė 40 proc. ir daugiau nuo užsakymų metu nurodyto maksimalaus 

pirkimams skiriamo biudžeto. Taip, pirkdamos statybos techninės priežiūros paslaugų, PO bendrai 

sutaupė apie 84 proc. jų numatyto biudžeto, pirkdamos vaistus – apie 71 proc., pašto paslaugų pavyko 

įsigyti apie 70 proc. pigiau, nei buvo planuota. 

Tokie lėšų sutaupymai, perkant prekes paslaugas ir darbus per CPO LT el. katalogą, labiausiai 

atspindi CPO LT kuriamą finansinę naudą valstybei: CPO LT padeda ribotus finansinius valstybės 

išteklius naudoti efektyviau.  
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10 pav. PO sutaupymai nuo pirkimams skiriamo maksimalaus biudžeto skirtinguose CPO LT 

el. katalogo moduliuose, proc. 

 

Suprasdama tinkamai nustatyto maksimalaus biudžeto svarbą kiekvieno pirkimo metu, CPO 

LT dar 2019 m. pradėjo skelbti kai kurių pirkimo modulių įvykdytų užsakymų kiekius ir kainas pagal 

skirtingas prekių specifikacijas. 2020 m. ši geroji praktika buvo tęsiama: CPO LT skelbė informaciją 

apie Vaistų, Asmens higienos gaminių, Vakcinų bei Mobiliųjų telefonų modulio įvykusius pirkimus. 

Skelbiama pirkimų informacija gali būti panaudota kaip rinkos tyrimo dalis prieš pirkimo vykdymą 

dalis, kuomet PO gali tiksliai sužinoti, už kokią kainą kokį kiekį reikalingos prekės neseniai įsigijo 

kitos įstaigos. Ataskaitos yra ketvirtinės ir skelbiamos prie atitinkamo CPO LT el. katalogo modulio: 

https://2007.cpo.lt/katalogas.  

 

 

2.4. Konsoliduotieji pirkimai per CPO LT el. katalogą 

 

Konsoliduotasis viešasis pirkimas per CPO LT el. katalogą yra toks pirkimas, kuriame kelios 

PO apjungia turimus poreikius bei kartu perka reikalingą prekę ar paslaugą. Perkant vienu užsakymu 

didesnį viešojo pirkimo objekto kiekį veikia masto ekonomijos dėsniai, todėl PO pagrįstai gali tikėtis 

geresnės kainos pasiūlymų. Taip pat, konsoliduotasis pirkimas yra ir galimybė taupyti 

administracinius išteklius, ugdyti specialistų kompetenciją, specializaciją. 

Pirmieji konsoliduotieji pirkimai CPO LT el. kataloge įvyko 2017 m. Kasmet šis skaičius vis 

didėjo, savo piką pasiekęs 2019 m., kuomet įvyko net 100 tokių pirkimų. 2020 m. konsoliduotųjų 

pirkimų skaičius ženkliai sumažėjo – per metus tokių konsoliduotųjų užsakymų įvyko 44 (žr. 11 pav.). 

 

https://2007.cpo.lt/katalogas
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11 pav. Konsoliduotųjų pirkimų per CPO LT el. katalogą skaičiaus ir vertės dinamika 2017-

2020 m. 

 

Didžiausios įtakos tokiam ženkliam užsakymų skaičiaus pasikeitimui 2020 m. turėjo biuro 

reikmenų modulio struktūros pakeitimas. 2019 m. konsoliduotųjų biuro reikmenų užsakymų įvyko 

net 55, t. y. daugiau nei pusė visų tų metų konsoliduotųjų pirkimų skaičiaus. Atnaujinus modulį 

konsoliduotųjų pirkimų nebeliko, todėl 2020 m. įvyko vos 9 užsakymai (visi – 2020 m. I ketv.). 

Paskelbta ekstremalioji situacija šalyje taip pat turėjo neigiamos įtakos konsoliduotųjų užsakymų 

skaičiui ir vertei: mažėjo kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų, nebuvo elektros energijos, 

skalbimo paslaugų pirkimų, trečdaliu sumažėjo vaistų pirkimų. Apie 75 proc. konsoliduotųjų pirkimų 

vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), o 2020 m. jų pagrindinis fokusas ir jėgos 

buvo skirtos kovai su COVID-19, t. y. mažiau planinių tyrimų, diagnozavimo, gydymo. Suprantama 

ir tai, kad ASPĮ šiemet turėjo mažiau laiko ir galimybių tarpusavio komunikacijai, derinantis savo 

poreikius bei pirkimų sąlygas.  

CPO LT 2020 m. inicijavo 10 pirkimų (5 kartus daugiau, nei 2019 m.) – vaistų bei medicininių 

kaukių. Kiekvieno pirkimo metu CPO LT pavyko konsoliduoti nuo 3 iki 131 PO poreikius. Jei 

kiekviena PO pirkimą vykdytų savarankiškai – būtų vykdoma net 316 skirtingų užsakymų. Bendra 

CPO LT inicijuotų konsoliduotųjų užsakymų suma siekė daugiau kaip 1,3 mln. eurų, o jų metu 

pavyko sutaupyti beveik 630 tūkst. eurų. Vykdant vienkartinių medicininių kaukių pirkimus 

kiekvieno pirkimo metu pavyko taupyti nuo 60 iki 90 proc. numatyto pirkimui biudžeto, o sutaupymų 

vertė siekė beveik 600 tūkst. eurų. Nagrinėjant bendrai, įstaigoms vykdant konsoliduotuosius 

pirkimus per 2020 m. pavyko sutapyti daugiau kaip 1,3 mln. eurų arba apie 24 proc. nuo įstaigų 

nusimatyto maksimalaus biudžeto.  

Pažymėtina, kad nors 2020 m. užsakymų skaičius ženkliai krito, vidutinė vieno užsakymo 

vertė išaugo 83 proc. – nuo 57 iki beveik 95,5 tūkst. eurų, t. y. konsoliduotųjų pirkimų buvo mažiau, 

tačiau jie buvo ženkliai stambesni, nei 2019 metais. Tokį pasikeitimą vertiname teigiamai, kadangi 

tai rodo didesnį perkančiųjų organizacijų įsitraukimą, sąmoningumą bei konsoliduotųjų pirkimų 

naudos supratimą. 
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2.5. Perkančiosios organizacijos – CPO LT el. katalogo naudotojos  

 

2020 m. per CPO LT el. katalogą bent vieną pirkimą atliko 1 875 skirtingos perkančiosios 

organizacijos. Per metus šis skaičius sumažėjo apie 3 proc. Tam įtakos turėjo 2017 m. liepos mėn. 

įsigaliojęs viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimas – tai patvirtina mažos vertės 

pirkimų, vykdomų per CPO LT el. katalogą, sumažėjimas. Nors pandeminė situacija Lietuvoje taip 

pat turėjo neigiamos įtakos aktyvių PO prieaugiui, CPO LT vis dėl to pavyko pritraukti net 127 

perkančiąsias organizacijas, kurios katalogu 2017-2019 m. nesinaudojo.  

Vertinant pagal užsakymų skaičių, daugiausia pirkimų per CPO LT el. katalogą įvykdė šios 

įstaigos: 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė (toliau – LSMUL) Kauko klinikos 

(378 pirkimai); 

2. VĮ Turto bankas (260 pirkimų); 

3. Kauno rajono savivaldybės administracija (203 pirkimai); 

4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (170 pirkimų); 

5. Vilniaus universiteto ligoninė (toliau – VUL) Santaros klinikos (toliau – VUL SK; 160 

pirkimų). 

Gydymo įstaigų pagrindiniai pirkimo objektai buvo vaistai (140 pirkimų įvykdė LSMUL 

Kauno klinikos ir 95 pirkimus – VUL Santaros klinikos). VĮ Turto bankas daugiausia pirko Investicijų 

planų ir energetinio naudingumo sertifikatų rengimo bei valymo paslaugų (63 ir 61 užsakymas 

atitinkamai). Kauno rajono savivaldybės administracija aktyviai pirko Statinio ekspertizės paslaugų 

(56 pirkimai) bei biuro reikmenų. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas daugiausia pirko 

kompiuterinės ir biuro įrangos (53 pirkimai).  

Vertinant pagal įvykdytų užsakymų vertę, daugiausia prekių, paslaugų ir darbų 2020 m. įsigijo 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Bendra šios įstaigos 

užsakymų vertė viršija 42,4 mln. eurų. Apie 70 proc. visų VLK pirkimų vertės sudaro vaistai (beveik 

30 mln. Eur). Taip pat, 2020 m. VLK įsigijo medicininės įrangos už beveik 10 mln. eurų, vakcinų už 

beveik 1,4 mln. eurų bei medicininių prietaisų už 1 mln. eurų.  

Stambius užsakymus 2020 m. vykdė taip pat ir VUL SK. Per metus šios įstaigos pirkimų vertė 

per CPO LT el. katalogą buvo beveik 20 mln. eurų. Pagrindiniai gydymo įstaigos pirkimo objektai 

yra vaistai (bendra vertė – 14 mln. eurų), elektros energija (beveik 1,3 mln. eurų), apsaugos paslaugos 

(beveik 1,2 mln. eurų). 

Didelės vertės pirkimų šiais metais įvykdė ir VĮ Turto bankas. Įstaiga įvykdė elektros 

energijos pirkimų už 4,2 mln. Eur, valymo paslaugų už beveik 4,2 mln. Eur, apsaugos paslaugų 

pirkimų už 1,3 mln. Eur. 

UAB „Jonavos paslaugos“ per 2020 m. per CPO LT įsigijo prekių, paslaugų ir darbų už 8,7 

mln. Eur, iš kurių beveik 8,2 mln. Eur sudarė statybos rangos darbai (ypatingųjų statinių – už 7,5 mln. 

Eur, neypatingųjų – už beveik 700 tūkst. Eur).  

Penktoji įstaiga, įvykdžiusi didžiausios vertės pirkimų per CPO LT el. katalogą yra LSMUL 

Kauno klinikos. Šios įstaigos pirkimų apyvarta per 2020 m. sudarė 8 mln. Eur, iš kurių 6,3 mln. Eur 

sudarė vaistiniai preparatai.  

Minėtos 5 perkančiosios organizacijos įsigijo prekių, paslaugų ir darbų, kurių bendra vertė 

buvo 89,3 mln. Eur, kas sudaro apie 22,6 proc. visų pirkimų per CPO LT el. katalogą vertės 2020 

metais. 
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2.6. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjai 

 

CPO LT kasmet plečia centralizuojamų objektų asortimentą, atnaujina pirkimo modulius, taip 

pat didina DPS skaičių. Dėl šių priežasčių didėja ir tiekėjų, kurie siūlo savo prekes, paslaugas bei 

darbus, skaičius. 2020 m. tiekėjų skaičius CPO LT el. kataloge padidėjo 19,4 proc. ir metų pabaigoje 

turėjome jų net 860 (žr. 12 pav.). Pažymėtina, kad didėjant DPS skaičiui, tiekėjų skaičius CPO LT el. 

kataloge yra vis labiau kintantis, kadangi į DPS bet kuriuo jos galiojimo laikotarpiu gali būti įtrauktas 

naujas tiekėjas.  

 

 

 
12 pav. Tiekėjų skaičiaus dinamika CPO LT el. kataloge 2017-2020 m. 

 

Nors CPO LT kasmet stengiasi reikšmingai prisidėti prie smulkaus ir vidutinio verslo vystymo 

Lietuvoje, 2020 m. buvo išskirtiniai: stambios įmonės laimėjo 67,3 proc. konkursų, skaičiuojant jų 

vertę (žr. 13 pav.). Tam įtakos turėjo elektros energijos, degalų iš degalinių, rangos darbų pirkimai. 

Taip pat, įtakos turėjo ir COVID-19 situacija Lietuvoje – stambūs vaistų užsakymai, didesni asmens 

higienos gaminių pirkimai išplėstame bei pritaikytame kovai su šia liga pirkimų modulyje. Taip pat, 

didelę vertę šiemet generavo valymo moduliai: čia du trečdalius pirkimų laimi stambūs rinkos 

žaidėjai.  

2020 m. smulkaus ir vidutinio verslo subjektai bei stambios įmonės laimėjo panašų viešųjų 

pirkimų, vykdytų per CPO LT el. katalogą, skaičių: įmonės, turinčios ne daugiau kaip 250 darbuotojų 

bei kurių metinės pajamos neviršija 50 mln. Eur arba kurių balansinė turto vertė neviršija 43 mln. 

Eur, laimėjo 47,9 proc. visų pirkimų.  

CPO LT dės visas įmanomas pastangas, kad skatintų vidutines, mažas, labai mažai įmones 

bei verslininkus, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose – ieškos tiekėjų, vykdys rinkos konsultacijas, 

apmokys naudotis Katalogu. Toks bendradarbiavimas yra visapusiškai naudingas: tai – galimybė 

smulkiajam ir vidutiniam verslui plėsti savo veiklą, didinti žinomumą ir pardavimus, PO – dėl 

didesnės konkurencijos gauti geresnes kainas viešųjų pirkimų metu, o CPO LT – skatinti 

konkurenciją viešuosiuose pirkimuose, mažinti „vieno tiekėjo“ pirkimų skaičių, mažinti pirkimo 

objektų kainas, tuo pačiu padedant efektyvinti viešuosius pirkimus bei taupyti ribotus valstybės ir PO 

išteklius. 
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13 pav. Smulkių ir vidutinių bei stambių įmonių pasiskirstymas 2017-2020 m. (skaičiuojant 

pagal vertę). 

 

 

2.7. Žalieji pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą 

 

CPO LT strateginis tikslas numato, kad įstaiga turėtų „skatinti, kad per viešuosius pirkimus 

įsigytos prekės, paslaugos ar darbai būtų kuo draugiškesni aplinkai“. Dėl šios priežasties, plėsdami 

Katalogo asortimentą, taip pat rūpinamės ir žaliųjų prekių bei paslaugų asortimento plėtra. Žaliosios 

prekės ir paslaugos, esančios CPO LT el. kataloge, 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. 2020 m. bendra žaliųjų prekių ir paslaugų užsakymų 

vertė siekė 42,1 mln. Eur (žr. 14 pav.). Š. m. žaliųjų prekių vertė yra apie 13 proc. didesnė, nei 2019 

m., ir didžiausia nuo pat CPO LT veiklos pradžios.  

 

2020 m. net 17 pirkimo modulių buvo pilnai „žali“ arba turėjo žaliųjų prekių:  

1. Kompiuterinė ir biuro įranga (žalias pirkimas); 

2. Kompiuterinės įrangos nuoma (žalias pirkimas); 

3. Spausdinimo įrangos nuoma ir aptarnavimas (žalias pirkimas); 

4. Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai (žalias pirkimas); 

5. Valymo paslaugos (žalias pirkimas); 

6. Valymo paslaugos iš socialinių įmonių (žalias pirkimas); 

7. Lengvieji automobiliai (yra žalių prekių); 

8. Elektros energija (yra žalių prekių); 
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9. Buities prekės (yra žalių prekių); 

10. Biuro įranga ir spausdintuvai (yra žalių prekių); 

11. Elektros prekės (žalias pirkimas); 

12. Biuro popierius (žalias pirkimas); 

13. Higieninis popierius (žalias pirkimas); 

14. Kanceliarinės prekės (yra žalių prekių); 

15. Mobilieji telefonai (žalias pirkimas); 

16. Baldai (žalias pirkimas); 

17. Maisto produktai (yra žalių prekių). 

 

 
14 pav. Žaliųjų pirkimų vertė 2013-2020 m., mln. Eur 

 

 

Didžiausią žaliųjų pirkimų vertę generuoja Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo modulis: 

šiame modulyje visos prekės yra žalios, o bendra užsakymų vertė yra 21,6 mln. Eur. Šis pirkimo 

modulis sudaro apie 51 proc. visos žaliųjų pirkimų vertės 2020 metais. Antras ir trečias pagal pirkimų 

vertę yra Valymo ir Valymo iš socialinių įmonių pirkimo moduliai – 14 ir 5 mln. Eur atitinkamai.  

 

 

2.8. Pirkimai per Elektroninį pirkimų centrą  

 

2020 m. CPO LT valdomu ir administruojamu Elektroniniu pirkimų centru (toliau – EPC), 

kuris yra skirtas neperkančiosioms organizacijoms, pasinaudojo 133 skirti perkantieji subjektai. 

Palyginus su 2019 m., EPC populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei penktadaliu: pernai EPC 

pasinaudojo 171 perkantysis subjektas. Kadangi EPC yra skirtas daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) darbams ir paslaugoms įsigyti, o jo pagrindiniai naudotojai yra daugiabučių namų 
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bendrijos bei įmonės, administruojančios ir prižiūrinčios daugiabučius namus, tokį perkančiųjų 

subjektų skaičiaus mažėjimą galėjo lemti per pandemiją ir karantiną lėčiau vykstantys procesai dėl 

daugiabučių namų modernizavimo: Valstybės paramos skyrimas bei daugiabučių namų atnaujinimui 

patvirtintų paraiškų skaičius.  

Nors užsakovų skaičius mažėjo, bendras užsakymų skaičius liko nepakitęs, o bendra 

užsakymų vertė didėjo 43,7 proc. (žr. 15 pav.). 

 

 

  
15 pav. EPC skaičiaus ir vertės dinamika 2017-2020 m. 

 

 

Iš 15 pav. matyti, kad per beveik 3 veiklos metus, užsakymų skaičius EPC padidėjo 7,6 karto, 

o užsakymų vertė – daugiau nei 2,5 karto.  

Didžiausios pirkimų vertės modulis EPC yra Ranga be projektavimo, bendra užsakymų vertė 

per 2020 m. siekė 51,3 mln. Eur ir sudarė daugiau kaip 91 proc. bendros visų užsakymų per EPC 

vertės (žr. 7 lentelę). Perkant rangos darbus per šį pirkimo modulį, užsakovams pavyko sutaupyti apie 

2,5 mln. Eur arba 5 proc. nuo jų numatytos vertės šiems pirkimams. Vertinant pagal užsakymų 

skaičių, didžiausias EPC pirkimo modulis yra Statinio projekto ekspertizės paslaugų modulis – jame 

per metus įvyko 245 pirkimai, kas yra apie 31 proc. bendro užsakymų skaičiaus per metus. Šiame 

modulyje pirkimus vykdė 77 skirtingi perkantieji subjektai, ir tai yra didžiausia rodiklio reikšmė per 

EPC pirkimo modulius. Vertinant pagal sutaupymų lygį, išskirtinis yra Statybos techninės priežiūros 

modulis: čia užsakovams pavyko sutaupyti net 86 proc. jų numatyto biudžeto, t. y. bendrai jie sutaupė 

beveik 6 kartus daugiau, nei išleido pirkimams.   
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7 lentelė 

Informacija apie užsakymus EPC 2020 m. 

EPC pirkimo modulis 
Užsakymų 

skaičius 

Užsakymų 

vertė, Eur 

Taupymas, 

Eur 

Taupymas, 

proc. 

Investicijų planų ir (ar) energinio 

naudingumo sertifikatų rengimas 
121 75 660 16 710 -18% 

Ranga be projektavimo 118 51 336 516 2 488 745 -5% 

Ranga su projektavimu 11 2 168 547 132 218 -6% 

Statinio projekto ekspertizės 

paslaugos 
245 602 636 296 912 -33% 

Statybos techninė priežiūra 76 129 144 762 621 -86% 

Techninė priežiūra 74 152 204 437 582 -74% 

Techninio darbo projekto 

parengimo ir projekto vykdymo 

priežiūros paslaugos 

145 1 706 954 1 510 949 -47% 

VISO: 790 56 171 660 5 645 737 -9% 

 

Bendrai, užsakant paslaugas ir darbus daugiabučių namų modernizavimui, užsakovams 

pavyko sutaupyti apie 5,6 mln. Eur arba apie 9 proc. jų numatyto biudžeto.  

 

 

2.9. Socialinė-profesinė komunikacija: mokymai, apklausos, 

konsultacijos 

 

Nors 2020 m. buvo apimti COVID-19 viruso pandemijos, CPO LT ir toliau daug dėmesio 

skyrė socialinei-profesinei komunikacijai. Šiemet dėmesys labiausiai buvo nukreiptas į tiekėjus. 

Siekdama geriau pažinti rinką bei kurti geresnį produktą, CPO LT organizavo net 9 atvirų durų 

renginius, vieną jų – nuotoliniu būdu. Per šiuos metus, aptarėme su tiekėjams aktualius klausimus 

dėl Vaistų DPS, organizavome rinkos konsultaciją su gamtinių dujų tiekėjais, aptarėme su tiekėjais 

dezinfekcinių tirpalų bei kitų dezinfekcinių priemonių technines specifikacijas, pristatėme tiekėjams 

naujas Maisto produkto modulio prekių grupes, pakvietėme verslo įmones į kuriamo Automobilių 

pirkimo / nuomos modulio rinkos konsultaciją bei surengėme nuotolinę Atvirų durų dieną tiekėjams, 

kviesdami Lietuvos maisto produktų tiekėjus dalyvauti centralizuotose viešuosiuose pirkimuose.  

CPO LT, siekdama tobulinti savo veiklą, 2020 m. įvykdė net 13 apklausų – tiekėjų, 

perkančiųjų organizacijų ir darbuotojų. Vos prasidėjus prekių, skirtų kovai su COVID-19 infekcija, 

trūkumu rinkoje (2020 m. balandžio mėn.), CPO LT, siekdama sklandaus el. katalogo paslaugų 

tiekimo tiek tiekėjams, tiek PO, atliko aktyvių Asmens higienos gaminių rinkos dalyvių apklausą.  

Ypatingai daug dėmesio šiemet skyrėme korupcijos prevencijai. Atlikome korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo tyrimą: apklausėme tiekėjus, PO ir darbuotojus dėl galimų 

korupcijos apraiškų įstaigoje. 94 proc. PO respondentų bei 64 proc. tiekėjų respondentų apklausų 

metu nurodė, kad nėra pastebėję jokių galimų korupcijos apraiškų, vykdant pirkimus CPO LT el. 

kataloge. 94 proc. PO respondentų nurodė, kad su jais niekada nebuvo susiekę tiekėjai ir jie niekada 

nebuvo gavę jokių prašymų, siūlymų ar dovanų iš tiekėjų. 97 proc. tiekėjų respondentų nurodė, kad 

niekada nebuvo gavę jokių dviprasmiškų prašymų iš PO. Su apibendrintais perkančiųjų organizacijų 
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korupcijos prevencijos apklausos rezultatais galima susipažinti čia: https://www.cpo.lt/wp-

content/uploads/2020/12/korupcija_POsaugykla.pdf. Apibendrinti Tiekėjų korupcijos prevencijos 

apklausos rezultatai pateikti čia: https://www.cpo.lt/wp-

content/uploads/2020/12/korupcija_tiek%C4%97jai_saugykla.pdf. 94 proc. CPO LT darbuotojų 

nurodė, kad CPO LT vykdo aktyvią korupcijos prevenciją. Taip pat, remiantis apklausos 

duomenimis, nė vienas CPO LT darbuotojas nebuvo davęs kyšio per pastaruosius 6 mėnesius. 

Apibendrinti CPO LT darbuotojų korupcijos prevencijos apklausos rezultatai pateikiami čia: 

https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_darbuotojaisaugykla.pdf.  

Plėsdama socialinę-profesinę komunikaciją, PO darbuotojų žinias ir kompetencijas, 

reikalingas profesionaliam viešųjų pirkimų vykdymui,  taip pat reaguodama į susiklosčiusią situaciją 

šalyje ir pasaulyje dėl koronaviruso infekcijos protrūkio, sukūrė nuotolinio mokymo platformą: 

https://mokymai.cpo.lt/. Platforma kurta, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą 

projektą 01-05-03-01-21 „Plėsti centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per viešosios įstaigos CPO 

LT elektroninį katalogą, valdymo sistemą“ (toliau – ES projektas), o joje 1200 darbuotojų iš 60-ies 

savivaldybių PO galės susipažinti su CPO LT el. katalogo naujais moduliais, užsakymo krepšelio 

formavimo vaizdo instrukcijomis bei įsivertinti savo žinias, atliekant pasiūlytas užduotis. Siekiant 

grįžtamojo ryšio su seminarų dalyviais, buvo sudaryta galimybė įvertinti seminaro turinį bei CPO 

LT darbuotojų pagalbą. Taip pat, buvo sudaryta galimybė iš anksto užsiregistravus CPO LT 

informacinėje sistemos gauti individualią konsultaciją PO darbuotojams aktualiais klausimais. 

Seminarų dalyviai, užpildę apklausos anketas, mokymų turinį ir jo pateikimą 10-balėje sistemoje 

įvertino labai aukštai – net 79,35 proc. respondentų – puikiai ir labai gerai (48,05 proc.- 10 balų, 

31,30 proc. – 9 balai). 2020 m. III ketv. nuotoliniuose seminaruose dalyvavo ir apklausas užpildė 

587 dalyviai iš 52 savivaldybių. 2020 m. IV ketv. nuotoliniuose seminaruose dalyvavo ir apklausos 

anketas užpildė 222 dalyviai iš visų Lietuvos savivaldybių. Pažymėtina, kad ES projektas pratęstas 

iki 2023 m. spalio 15 d., tai ir perkančiųjų organizacijų mokymo veikla pratęsta iki 2021 m. birželio 

30 d. (2020-09-29 sprendimas 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007/P1). Taip pat, CPO LT organizavo 13 

nuotolinio mokymo sesijų CPO LT darbuotojams bei viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo įrankio 

Ecocost naudotojams. Siekdami didinti CPO LT klientų viešųjų pirkimų vykdymo kompetencijas, 

parengėme ir išplatinome 51 metodinę priemonę PO ir tiekėjams. Šios priemonės padeda CPO LT 

el. katalogo naudotojams paprasčiau ir greičiau formuoti  užsakymų krepšelius, vykdyti sutartis, 

spręsti problemines situacijas, taip pat taupo laiko ir žmogiškuosius išteklius. 

Siekiant gerinti konsultavimo kokybę, 2020 m. CPO LT savo internetinėje svetainėje įdiegė 

audiovizualinį įrankį, leidžiantį nuotoliniu būdu teikti klientams (tiekėjams ir PO) konsultacinę 

pagalbą. Taip pat, šiais metais CPO LT pasiūlė el. katalogo naudotojams (kurių Kataloge registruota 

daugiau kaip 4 000) dar vieną šiuolaikišką komunikavimo įrankį – CPO LT forumą (toliau – 

Forumas), kuris veikia kaip viešųjų pirkimų specialistų socialinis tinklas. Tikimasi, kad PO ir tiekėjų 

darbuotojai aktyviai dalinsis savo gerąja viešųjų pirkimų patirtimi elektroninėje platformoje, kels 

diskusijai aktualius klausimus, informuos apie iškilusias problemas bei teiks pasiūlymus el. katalogo 

plėtrai ir / ar CPO LT veiklos efektyvumo gerinimui. Atidarydama forumą CPO LT kvietė diskutuoti 

svarbiomis temomis: pasirengimo pirkimui ir krepšelio formavimo, pirkimo sutarčių ir konsoliduotų 

pirkimų vykdymo. Numatoma, kad tematika bus plečiama, atsižvelgiant į Forumo narių poreikius, 

problemas, idėjas.  

2020 m. tęsėme PO apklausas, formuojant užsakymų krepšelius CPO LT el. kataloge. Kaip 

ir kasmet, klausiame PO, ar CPO LT siūlomas asortimentas atitinka jų poreikius, ar užsakymus teikti 

https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_POsaugykla.pdf
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_POsaugykla.pdf
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_tiek%C4%97jai_saugykla.pdf
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_tiek%C4%97jai_saugykla.pdf
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_darbuotojaisaugykla.pdf
https://mokymai.cpo.lt/
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nesudėtinga ir patogu, ar reikalinga CPO LT pagalba, pildant užsakymų krepšelius, bei nuomonės 

apie CPO LT veiklos skaidrumą. Taip pat, įstaigos turi galimybes palikti komentarus prie klausimų, 

patikslindami kas nepatinka ar kuo reikėtų papildyti asortimentą. Apibendrindami gautus atsakymus 

gauname aktualios informacijos apie PO poreikius, lūkesčius bei kitus pageidavimus, į kuriuos 

galime atsižvelgti kurdami naujus ar atnaujindami esamus pirkimo modulius. Apibendrinta 

informacija apie kiekybinius apklausos rodiklius pateikiama 16 pav. 

 

 
16 pav. Apibendrinti perkančiųjų organizacijų apklausos rezultatai, 2020 m. 

 

Iš 16 pav. matyti, kad 96 proc. respondentų mano, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima. 

CPO LT asortimentas atitinka apie 97 proc. respondentų poreikius, tiek pat respondentų teigė, kad 

užsakymus CPO LT el. kataloge teikti yra patogu. Kitaip nei pernai, pagerėjo situacija dėl kreipimosi 

pagalbos į CPO LT darbuotojus: 2019 m. 87 proc. respondentų nurodė, kad užsakymo krepšelį 

pavyko suformuoti savarankiškai, šiemet tokių respondentų buvo jau 94,5 proc. Džiaugiamės, kad 

CPO LT rengiamos ir skelbiamos metodinės priemonės, vedami mokymai bei seminarai teikia išties 

praktinės naudos. 

 

 

2.10. CPO LT kaip kompetencijų centro veikla 

 

Nuo 2019 m. pradžios CPO LT pradėjo vykdyti pirkimus pagal įgaliojimus Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei jai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms (kai 

pirkimo vertė viršija 3 tūkst. Eur be PVM), taip pat Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei (kai 

pirkimo vertė viršija 10 tūkst. Eur be PVM).  

2020 m. ir toliau buvo sudaryta galimybė perkančiosioms organizacijoms perduoti viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymą CPO LT kaip kompetencijų centrui. CPO LT atliko sudėtingas viešųjų 
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pirkimų procedūras, o perkančiosios organizacijos gavo kokybišką rezultatą – profesionaliai 

įvykdytus viešuosius pirkimus. 

CPO LT bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija aktyviai 

vykdė su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos suvaldymu susijusius viešuosius 

pirkimus. Padėjo gydymo įstaigoms operatyviai įsigyti reikalingus vaistus, medicininę įrangą ir 

medicininius prietaisus, vykdė pirkimus Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ekstremalių sveikatai situacijų centro bei Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 

pavedimu.  

Iš viso per 2020 m. CPO LT įvykdė 391 pirkimą pagal 14 įstaigų įgaliojimus, o tai yra apie 

70 proc. daugiau pirkimų, nei 2019 metais. 2020 m. prie įstaigų pavedusių pirkimus vykdyti CPO LT 

taip pat prisijungė Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos departamentas prie 

Aplinkos ministerijos, UAB Valstybės investicinis kapitalas ir kitos perkančiosios organizacijos. 

Bendra 2020 m. įvykusių pirkimų pagal kitų perkančiųjų organizacijų pavedimą vertė sudarė 

apie 45 mln. Eur. 

 

Pirkimų skaičiaus pasiskirstymas pagal pirkimų būdą pateiktas 17 pav. Apie 55 proc. visų 

pirkimų skaičiaus sudaro mažos vertės pirkimai, apie trečdalį – tarptautiniai pirkimai. 

 

 
 

17 pav. Atliktų pirkimų pagal įgaliojimą struktūra 2020 m. 
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2.11. Vidaus procesų tobulinimas 

 

Korupcijos kontrolė 

2020 m. buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tyrimas, kuriame buvo 

nustatomos CPO LT veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. Šio tyrimo 

tikslas – nustatyti įstaigos veiklos sritis įtakojančius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), 

galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia 

korupcijos rizikos veiksnių, ir pasiūlyti prevencijos priemones šiems korupcijos rizikos veiksniams 

valdyti ar šalinti. Tyrimo metu taip pat buvo analizuojamos CPO LT veiklos, jos funkcijos bei kiti 

veiksniai, didinantys antikorupcinį pažeidžiamumą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad pagrindiniai 

įrankiai, kuriuos CPO LT telkiasi kovoje su korupcija, yra tikslus ir aiškus veiklos procesų 

reglamentavimas, jų kontroliavimas vidiniais teisės aktais, vykdomų procedūrų, sprendimų 

skaidrumas, viešumas ir antikorupcinis švietimas įstaigoje. Plačiau su tyrimo eiga, metodologija ir 

rezultatais galima susipažinti čia: https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/10/Korupcijos-

pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-viesojoje-%C4%AFstaigoje-CPO-LT-2020-m.pdf. 

2020 m. taip pat buvo patvirtinta kovos su korupcija programa 2020-2020 m. laikotarpiui. 

Programos tikslas – užtikrinti CPO LT veiklos skaidrumą, stiprinti korupcijos prevencijos valdymą, 

išsiaiškinti ir šalinti prielaidas korupcijos apraiškoms CPO LT atsirasti. Su visa programa galima 

susipažinti čia: https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/04/CPO-LT-KKP-2020-2022.pdf.  

 

Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas 

2020 m. buvo parengta detali CPO LT informacinės sistemos techninė specifikacija bei 

informacinės sistemos kūrimo techninės priežiūros paslaugų įsigijimo techninės specifikacijos 

projektas, bei paskelbtas viešasis pirkimas. Tiekėjams pasiūlius nepriimtinai didelę kainą šis viešasis 

pirkimas neįvyko. CPO LT vykdė papildomas telekonferencines konsultacijas su potencialiais rinkos 

dalyviais, po kurių patikslino techninę specifikaciją bei paskelbė naująjį pirkimą. 2020 m. pabaigoje 

dar vyko pateiktų tiekėjų pasiūlymų vertinimas, sutartis sudaryta 2021 m. II ketv. 

 

Kokybės vadybos sistemos diegimas 

Vienas pagrindinių numatytų CPO LT darbų 2020 m. buvo diegti ir sertifikuoti kokybės 

vadybos sistemą pagal LSTEN ISO 9001:2015 standartą centralizuotų viešųjų pirkimų srityje. 

Dar I-ąjį 2020 m. ketvirtį buvo parengtas ir paskelbtas Kokybės vadybos sistemos diegimo ir 

sertifikavimo paslaugų įsigijimo Techninės specifikacijos projektas. II metų ketvirtį paskelbta ir 

vykdyta nuotolinė rinkos konsultacija, po kurios buvo paskelbtas viešasis pirkimas. 2020 m. 

gegužės19 d. su konkursą laimėjusiu tiekėju buvo sudaryta sutartis.  

Diegiant Kokybės vadybos sistemą darbuotojams buvo įvykdyti ir įvadiniai mokymai šia 

tema.  

2020 m. liepos-rugpjūčio mėn. vykusių susitikimų su laimėjusiu tiekėju metu nustatytas 

vykdomos veiklos procesų žemėlapis, parengtas procesų sąrašas ir paskirti jų šeimininkai, įvertintos 

rizikos ir jų įverčiai, analizuojami vidiniai aprašai, tvarkos, nustatytas grafikas ir vykdomi procesų 

schemų braižymo darbai.  

2020 m. rugsėjo-lapkričio mėn. vykusių susitikimų metu nustatyta 20 atskirų institucijos 

procesų. 2020 m. pabaigai jau baigtos braižyti – 13 procesų schemų, vykdomi 7 valdymo procesų ir 

jų subprocesų schemų braižymo darbai.  

https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/10/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-viesojoje-%C4%AFstaigoje-CPO-LT-2020-m.pdf
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/10/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-viesojoje-%C4%AFstaigoje-CPO-LT-2020-m.pdf
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/04/CPO-LT-KKP-2020-2022.pdf
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2020 m. gruodžio mėn. buvo organizuotos CPO LT ISO procesų Rodiklių nustatymo sesijos. 

Nustatyti procesų kokybės matavimo rodikliai ir tikslai. Šiuo metu rengiami Kokybės tikslų planai.  

2021 m. pradžioje bus organizuojami susitikimai dėl CPO LT ISO Valdymo rodiklių ir jų 

matavimų nustatymo, kokybės vadybos dokumentų medžio DVS realizavimo galimybių aptarimo, 

vidaus auditorių atrankos ir mokymų grafiko nustatymo ir suderinimo. 

Planuojama, kad Kokybės vadybos sistema ISO 9001 CPO LT bus įdiegta ir sertifikuota 2021 

m. II-III ketv. 
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3. CPO LT 2020 M. VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

CPO LT 2020 m. veiklos plane numatyti pagrindiniai CPO LT darbai ir jų atlikimo rezultatai 

pateikiami 9 lentelėje. Svarbiausi 2019 m. atlikti darbai pateikti 10 lentelėje.  

 

2020 m. veiklos plano rodiklių įgyvendinimas 

Eil. 

Nr. 

Strateginio tikslo 

rodikliai 

Faktinė 

reikšmė 

2019 m. 

Siekiama 

reikšmė  

2020 m. 

Siekiamas 

metinis 

pokytis, 

proc. 

Faktinė 

reikšmė  

2019 m. 

Pasiektas 

metinis 

pokytis, 

proc. 

1. Sutaupymai dėl viešųjų 

pirkimų ir daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

pirkimų vykdymo per 

CPO LT elektronines 

sistemas, mln. Eur 

67,9 mln. 

Eur 

75 mln. 

Eur 
10,50% 

272,1 

mln. Eur 
301% 

2.  Žaliųjų pirkimų vertė 

bendroje pirkimų vertėje 

per CPO LT elektroninį 

katalogą, mln. Eur 

37,3 mln. 

Eur 

37,6 mln. 

Eur 
0,80% 

42,1 mln. 

Eur 
13% 

3. Tiekėjų skaičius CPO LT 

pirkimų moduliuose, vnt. 
720 vnt. 750 vnt. 4,20% 860 vnt. 19% 

4. Pirkimų vertė per CPO 

LT elektroninį katalogą, 

mln. Eur 

316,2 mln. 

Eur  

506 mln. 

Eur 
60,00% 

395,4 

mln. Eur 
25% 

5. Pasitikėjimas CPO LT 

(manančių, kad šios 

įstaigos veikla skaidri ir 

patikima, dalis) 

95,60% 96% 0,4 p. p. 96% 0,4 p. p. 

 

 



Viešosios įstaigos CPO LT 2020 metų veiklos plano pagal veiklas ir terminus vykdymas I-IV 

ketv. 

 

Eil. 

Nr. 

Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo priemonės 

pavadinimas 
Faktinė reikšmė 2019 m.  Siekiama reikšmė 2020 m. Faktinė reikšmė 2020 m.  

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

1.1. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulius 15 pirkimų modulių  17 pirkimų modulių 17 pirkimų modulių 

1.2. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais pirkimų 

moduliais 
9 pirkimo moduliai  14 pirkimo modulių 14 pirkimo modulių 

1.3. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio katalogo 

pirkimų modulius 
43 pirkimo moduliai 60 pirkimo modulių 60 pirkimo modulių 

1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio vertinimo 

kriterijų CPO LT elektroninio katalogo pirkimo moduliuose 
13 pirkimo modulių 15 pirkimo modulių  18 pirkimo modulių  

1.5. Atnaujinti ir administruoti sukurtus Elektroninių pirkimų 

centro modulius 
8 pirkimo moduliai 9 pirkimo modulių 9 pirkimo modulių 

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)  

43 priemonės 58 priemonės 58 priemonės 

2.2. Organizuoti mokymus ir seminarus apie pirkimų vykdymą 

per CPO LT valdomas informacines sistemas 
18 renginių 22 renginiai 25 renginiai1 

2.3. Organizuoti asmenų, vykdančių viešuosius pirkimus, 

mokymus naudotis CPO LT elektroniniu katalogu 
Apmokytas 1481 asmuo Apmokyti 1500 asmenų Apmokytas 1731 asmuo2 

 

 

 

 
1 Išsamesnė informacija pateikiama CPO LT 2020 m. veiklos viešinimo plano priemonių vykdymo (I-IV ketv.) ataskaitoje. 

2 Išsamesnė informacija pateikiama CPO LT 2020 m. veiklos viešinimo plano priemonių vykdymo (I-IV ketv.) ataskaitoje. 
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Svarbiausi darbai 2020 m. 

1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas – centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimui ir 

diegimui reikalingo techninio aprašymo (techninės specifikacijos) parengimas (IV ketv.) – vykdoma, detalesnė informacija pateikiama veiklos 

vertinimo rodiklių įgyvendinimo lentelės 8 eilutėje; 

2. Kokybės vadybos sistemos diegimas (IV ketv.) – vykdoma, detalesnė informacija pateikiama veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimo lentelės 

10 eilutėje. 

 

Finansinio plano įgyvendinimas: planas – 1 394.7 tūkst. Eur; faktas – 2 036.6 tūkst. Eur. 

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija): planas – 598.7 tūkst. Eur; faktas – 598.5 tūkst. Eur; 

Europos Sąjungos fondų ir bendro finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija): planas – 246 tūkst. Eur; faktas – 70.1 

tūkst. Eur; 

Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo: planas – 120 tūkst. Eur; faktas – 273.5 

tūkst. Eur; 

Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo: planas – 400 tūkst. Eur; faktas – 1022.3 tūkst. Eur; 

Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių pažeidimus: planas – 30 tūkst. Eur; faktas – 72.2 tūkst. 

Eur. 

 

Žmogiškieji ištekliai: planas – 110 pareigybių, faktas – 52.95 pareigybių (2020 m. gruodžio 31 d.) patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos 

ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 16. įsakymu Nr. 4-534 (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 

4-943 redakcija)   „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. Nr. 4-534 „Dėl Viešosios įstaigos CPO 

LT  valdymo struktūros ir viešosios įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Įgyvendinamos 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos 

strateginio veiklos 

plano (SVP) 

programos priemonės 

kodas ir pavadinimas 

 

Įstaigos veiklos 

pavadinimas 

Veiklos vertinimo rodikliai  

Pasiektas rezultatas 
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 

 

Sukurtų naujų modulių skaičius, 

vnt.:  

1) Vaistai (DPS); 

2) Vakcinos; 

3) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų (DPS); 

4) Automobilinės dujos iš degalinių; 

5) 95 benzinas ir dyzelinas iš 

degalinių; 

6) Auditas; 

7) Draudimas; 

8) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti 

tirpalai, nepriskirti vaistams; 

 

 

 

9) Gamtinės dujos; 

10) Maisto produktai (Daržovės, 

Mėsa, Kiaušiniai); 

12 (12): 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

I–IV: 

II 

II 

II 

 

 

 

II 

II 

 

II 

III 

III 

 

 

 

 

III 

III 

 

 

Sukurtų naujų modulių skaičius, vnt.:  

1) Vaistai (DPS) – Taip; 

2) Vakcinos – Taip; 

3) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų (DPS) – Taip; 

 

4) Automobilinės dujos iš degalinių – Taip; 

5) 95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių – 

Taip; 

6) Auditas – Taip; 

7) Draudimas – Taip; 

8) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai, 

nepriskirti vaistams – Taip. Atidaryta 

dinaminė pirkimų sistema, tiekėjai teikia 

paraiškas, katalogo modulyje 

administruojami užkeliami duomenys; 

9) Gamtinės dujos – Taip; 

10) Maisto produktai (Daržovės, Mėsa, 

Kiaušiniai) – Taip; 
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11) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis (DPS); 

12) Automobiliai. 

1 

 

 

1 

III 

 

 

IV 

11) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis (DPS) – Taip; 

12) Automobiliai – Taip. Atidaryta dinaminė 

pirkimų sistema, tiekėjai teikia paraiškas, 

katalogo modulyje administruojami 

užkeliami duomenys. 

2. CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų 

modulių atnaujinimas  

 

 

Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:  

1) Kanceliarinės prekės; 

2) Biuro popierius; 

3) Buities prekės; 

4) Higieninis popierius; 

5) Elektros prekės; 

6) Mobilieji telefonai; 

7) Vienkartinės medicinos priemonės; 

8) Spausdinimo įrangos 

eksploatacinės medžiagos; 

9) Asmens higienos gaminiai; 

10) Paštas; 

11) Kurjeriai; 

12) Biuro įranga ir spausdintuvai; 

 

 

 

13) Apsauga; 

14) Valymas; 

 

 

 

17 (17): 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

I–IV: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

III 

 

 

 

III 

IV 

 

 

 

Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:  

1) Kanceliarinės prekės – Taip; 

2) Biuro popierius – Taip; 

3) Buities prekės – Taip; 

4) Higieninis popierius – Taip; 

5) Elektros prekės – Taip; 

6) Mobilieji telefonai – Taip; 

7) Vienkartinės medicinos priemonės – Taip; 

8) Spausdinimo įrangos eksploatacinės 

medžiagos – Taip; 

9) Asmens higienos gaminiai – Taip; 

10) Paštas – Taip; 

11) Kurjeriai – Taip; 

12) Biuro įranga ir spausdintuvai – Taip. 

Atidaryta dinaminė pirkimų sistema, tiekėjai 

teikia paraiškas, katalogo modulyje 

administruojami užkeliami duomenys; 

13) Apsauga – Taip; 

14) Valymas – Taip. Atidaryta dinaminė 

pirkimų sistema, tiekėjai teikia paraiškas, 

katalogo modulyje administruojami 

užkeliami duomenys; 
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15) Valymas iš soc. įmonių; 

 

 

 

16) Elektros energija; 

17) Kompiuterinė įranga. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

IV 

 

 

 

IV 

IV 

15) Valymas iš soc. įmonių – Taip. Atidaryta 

dinaminė pirkimų sistema, tiekėjai teikia 

paraiškas, katalogo modulyje 

administruojami užkeliami duomenys; 

16) Elektros energija – Taip; 

17) Kompiuterinė įranga – Taip. Atidaryta 

dinaminė pirkimų sistema, tiekėjai teikia 

paraiškas, katalogo modulyje 

administruojami užkeliami duomenys. 

3. Preliminariųjų 

sutarčių sudarymas arba 

dinaminių pirkimų 

sistemų sukūrimas 

Sudarytų sutarčių arba sukurtų 

dinaminių sistemų skaičius, vnt.: 

1) Kelionių organizavimas; 

2) Medicininių laboratorinių tyrimų 

paslaugos. 

2 

(Vykdoma): 

1 

1 

IV: 

 

IV 

IV  

Sudarytų sutarčių arba sukurtų 

dinaminių sistemų skaičius, vnt.: 

1) Kelionių organizavimas – Vykdoma3; 

2) Medicininių laboratorinių tyrimų 

paslaugos – Vykdoma4. 

 
3 2020 m. pradžioje buvo kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl paskutinių 5 metų kelionių organizavimo ir su kelionėmis susijusių paslaugų viešųjų pirkimų apimčių statistinių duomenų. Taip pat, 

Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos (CPO IS) priemonėmis buvo atlikta perkančiųjų organizacijų apklausa, siekiant išsiaiškinti perkančiųjų organizacijų poreikį dėl kelionių 

organizavimo paslaugų centralizavimo, konkrečios perkančiosios organizacijos pirkimų apimtis bei įvertinti potencialų CPO LT siūlomos kelionių organizavimo sistemos vartotojų skaičių. 

2020 m. balandžio-birželio mėn. vidiniuose CPO LT skyrių vadovų ir vadovybės susitikimuose buvo gryninama kelionių organizavimo sistemos vizija, vartotojui patogios ir kainų skaidrumą užtikrinančios 

techninės charakteristikos,  ieškoma galimų pavyzdžių rinkoje. Rengiama techninė specifikacija, pirkimo dokumentai, pirkimo sutarties sąlygos, ieškoma spendimų dėl sutarties kainodaros taisyklių, tiek 

dėl naudojimosi pačia kelionių organizavimo sistema, tiek dėl kelionių organizavimo paslaugų, kurios bus teikiamos naudojantis šia sistema. 

2020 m. liepos 28 d. paskelbtas „Prisijungimo prie programinės įrangos, skirtos tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų įsigijimo įgijimui, paslaugos pirkimo“ techninės specifikacijos projektas 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=527576).  

2020 m. gruodžio 20 d. paskelbtas viešasis pirkimas „Prisijungimo prie programinės įrangos, skirtos tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų įsigijimui, paslaugos“ 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-639958). 

2021 m. sausio 25 d. numatytas pasiūlymų pateikimo terminas.  

4 Medicininių laboratorinių tyrimų modulis įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), kuri yra išreiškusi tokį poreikį.  

2020 m. rugsėjo mėn. SAM paskirtos ekspertės; 

2020 m. rugsėjo – spalio mėnesiais buvo vykdoma rinkos analizė: 

2020 m. rugsėjo 17 d. organizuota nuotolinė telekonferencija su CPO LT ir SAM paskirtomis ekspertėmis, kurios metu aptartas techninės specifikacijos ir rinkos analizės vykdymas. Ekspertės paprašė 

informacijos apie Lietuvos laboratorijų turimą įrangą, kreipėsi į SAM pagalbos, kad būtų surinkta informacija, kurią analizavo; 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=527576
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-639958
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2020 m. spalio 7 d. organizuota nuotolinė telekonferencija su CPO LT ir SAM paskirtomis ekspertėmis, kurios metu ekspertės pristatė techninės specifikacijos apybraižą. Apibendrinus, su SAM pagalba 

surinktą informaciją, apie turimą Lietuvos laboratorijų įrangą, pradėjo aiškėti, kad kyla daug klausimų dėl modulio realaus įgyvendinimo; 

2020 m. spalio 13 d. organizuota nuotolinė telekonferencija su CPO LT ir SAM paskirtomis ekspertėmis, kurios metu ekspertės įvardino modulio objekto centralizavimui reikiamų kompetencijų trūkumą. 

Pradėta abejoti tokio modulio, koks jis buvo planuotas, sukūrimu. 

2020 m. spalio 15 d. SAM paskirtos ekspertės pateikė išvadą, kad Lietuvos laboratorijose yra per didelė prietaisų įvairovė, todėl nėra galimybės parengti universalios techninės specifikacijos, tinkančios 

tokiai gausai skirtingų gamintojų prietaisų. Eksperčių nuomone, konkretiems prietaisams tinkami yra tik to paties gamintojo reagentai. Centralizuoti Laboratorinių reagentų pirkimus būtų įmanoma tik tuo 

atveju, jeigu Lietuvoje būtų naudojami 1-2 variantai prietaisų, o šiuo metu jų yra žymiai daugiau. Atsižvelgiant į tai, ekspertės mano, kad efektyviai centralizuoti Medicininių laboratorinių tyrimų kol kas 

nėra įmanoma. Eksperčių nuomone tikslingiau būtų centralizuoti Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) sprendinių COVID-19 (SARS-COV-2) viruso nustatymui realaus laiko PGR metodu 

pirkimus, bet ne atskirų reagentų, pagalbinių priemonių ir prietaisų pirkimus. Tik išsiaiškinus ASPĮ poreikius ir specifikas, būtų galima spręsti ar įmanoma parengti techninę specifikaciją ASPĮ sprendiniui, 

kuris galėtų apjungti daugiau negu vieną ASPĮ, ir ar atsirastų galimybė tokių sprendinių pirkimus centralizuoti. ASPĮ sprendinių specifikavimo procesas yra labai imlus laikui, todėl eksperčių manymu, 

tai galėtų užtrukti mažiausiai 7-8 mėnesius. Tokiam uždaviniui galėtų būti sudaryta darbo grupė, apjungianti daugelį ASPĮ, kuri išgrynintų kiekvienos ASPĮ poreikius ir bandytų juos sugrupuoti. 

Pažymėtina, kad SAM paskirtos ekspertės pabrėžė, kad jų kompetencijos sukurti medicininių laboratorinių tyrimų moduliui, koks jis buvo planuojamas, neužtenka, taip pat nepakanka darbo valandų, 

kurioms SAM ekspertes paskyrė.  

2020 m. spalio 16 d. organizuota nuotolinė telekonferencija su CPO LT, SAM atstovais ir SAM paskirtomis ekspertėmis, kurios metu aptarta planuojamo kurti modulio problematika; 

2020 m. spalio 21 d. organizuota nuotolinė telekonferencija su CPO LT, SAM, Viešųjų pirkimų tarnybos,  Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL),  Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos atstovais, SAM paskirtomis ekspertėmis, kurios metu aptarta modulio įgyvendinimo problematika politinio ir  teisinio reguliavimo lygmenyje.  

2020 m. lapkričio 26 d. CPO LT raštu Nr. 1S-617 kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri inicijavo šio laboratorinių tyrimų modulio sukūrimą, paskirti laboratorinių tyrimų modulio savininko teises 

įgyvendinančią įstaigą ar asmenį, o taip pat sudaryti darbo grupę pradiniam etapui – techninės specifikacijos apybraižai parengti. Pagal techninės specifikacijos apybraižą prašoma pasiūlyti ekspertą (-us), 

kurie būtų kompetentingi parengti pirkimo objekto konkrečią techninę specifikaciją bei kitas būtinąsias šio numatomo centralizuoto viešojo pirkimo sąlygas bei dalyvautų tolimesniame laboratorinių 

tyrimų modulio vystyme, CPO LT sudarius su šiuo ekspertu (-ais) darbo sutartį (-is), ar kitos bendradarbiavimo formos pagrindu. 

2020 m. gruodžio 15 d. elektroniniu paštu gauta SAM atstovo nuomonė, kad modulio savininkas turėtų būti NVSPL.  

2020 m. gruodžio 28 d. organizuota nuotolinė telekonferencija su CPO LT, SAM, NVSPL atstovais, kurios metu diskutuota kaip optimaliai įsigyti reagentus.  

Šiuo metu iš NVSPL laukiama centralizuojamo objekto technines specifikacijos projekto. 
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4. Pirkimų modulių 

administravimas 

CPO LT elektroniniame 

kataloge 

4. Pirkimų modulių 

administravimas 

CPO LT elektroniniame 

kataloge 

Administruojamų modulių 

skaičius, vnt.: 

1) Valymas iš soc. įmonių;  

2) Bendrieji ir specialieji rangos 

darbai be projektavimo; 

3) Statinio statybos techninė 

priežiūra; 

4) Energijos vartojimo auditas; 

5) Statinio techninio projekto 

ekspertizė; 

6) Kompiuterinė įranga; 

7) Biuro įranga ir spausdintuvai; 

8) Kanceliarinės prekės; 

9) Biuro popierius; 

10) Buities prekės; 

11) Higieninis popierius; 

12) Elektros prekės; 

13) Spausdinimo įrangos 

eksploatacinės medžiagos; 

14) 95 benzinas ir dyzelinas į 

talpyklas; 

15) Suskystintos naftos dujos į 

talpyklas; 

16) Judrusis ryšys; 

17) Elektros energija; 

18) Vaistai; 

19) Mobilieji telefonai; 

20) Spausdintuvų nuoma ir 

aptarnavimas; 

60 (60): 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

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 

 

Administruojamų modulių skaičius, vnt.: 

 

1) Valymas iš soc. įmonių – Taip; 

2) Bendrieji ir specialieji rangos darbai be 

projektavimo – Taip; 

3) Statinio statybos techninė priežiūra – 

Taip; 

4) Energijos vartojimo auditas – Taip; 

5) Statinio techninio projekto ekspertizė – 

Taip; 

6) Kompiuterinė įranga – Taip; 

7) Biuro įranga ir spausdintuvai – Taip; 

8) Kanceliarinės prekės – Taip; 

9) Biuro popierius – Taip; 

10) Buities prekės – Taip; 

11) Higieninis popierius – Taip; 

12) Elektros prekės – Taip; 

13) Spausdinimo įrangos eksploatacinės 

medžiagos – Taip; 

14) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas – 

Taip; 

15) Suskystintos naftos dujos į talpyklas – 

Taip; 

16) Judrusis ryšys – Taip; 

17) Elektros energija – Taip; 

18) Vaistai – Taip; 

19) Mobilieji telefonai – Taip; 

20) Spausdintuvų nuoma ir aptarnavimas – 

Taip; 
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21) Kilimėlių nuoma ir keitimas; 

22) Endoprotezai; 

23) Medicininiai prietaisai; 

24) Valymas; 

25) Statinių (inžinerinių) 

projektavimas;  

26) Pastatų projektavimas; 

27) Apsauga;  

28) Paprastas skalbimas;  

29) Specializuotas (sveikatos 

priežiūros ir kitoms įstaigoms) 

skalbimas;  

30) Paprastas skalbimas iš soc. 

įmonių;  

31) Specializuotas (sveikatos 

priežiūros ir kitoms įstaigoms) 

skalbimas iš soc. įmonių; 

 

32) Vertimas;  

33) Paštas; 

34) Kurjeriai;  

35) Kanceliarinės prekės iš soc. 

įmonių; 

36) Viešasis fiksuotas ryšys;  

37) Suprojektuotų žemės sklypų 

paženklinimo vietovėje ir kadastro 

duomenų bylų parengimas; 

38) Asmens higienos gaminiai; 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

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–III 

 

I–IV 

I–IV 

 

 

I–IV 

I–IV 

21) Kilimėlių nuoma ir keitimas – Taip; 

22) Endoprotezai – Taip; 

23) Medicininiai prietaisai – Taip; 

24) Valymas – Taip; 

25) Statinių (inžinerinių) projektavimas – 

Taip; 

26) Pastatų projektavimas – Taip; 

27) Apsauga – Taip; 

28) Paprastas skalbimas – Taip; 

29) Specializuotas (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimas – Taip; 

 

30) Paprastas skalbimas iš soc. įmonių – 

Taip; 

31) Specializuotas (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimas iš soc. įmonių – 

Taip; 

32) Vertimas – Taip; 

33) Paštas – Taip; 

34) Kurjeriai – Taip; 

35) Kanceliarinės prekės iš soc. įmonių – 

Taip; 

36) Viešasis fiksuotas ryšys – Taip; 

37) Suprojektuotų žemės sklypų 

paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų 

bylų parengimas – Taip; 

38) Asmens higienos gaminiai – Taip; 

39) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai – Taip; 



9 
 

 

39) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai; 

40) Vienkartinės medicinos 

priemonės; 

41) Mokykliniai baldai be 

projektavimo; 

42) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų 

pastatų techninė priežiūra; 

43) Kelių (gatvių) horizontalusis 

ženklinimas; 

44) Neypatingų statinių rangos 

darbai; 

45) Interneto ryšys; 

46) Motorinių transporto priemonių 

nuoma (automobiliai, autobusai ir 

mikroautobusai su vairuotoju); 

47) Statinių ekspertizė; 

48) Kompiuterių nuoma; 

49) Maisto produktai: 

49.1. Pienas, Duona; 

49.2. Daržovės, Mėsa, Kiaušiniai; 

50) Vaistai (DPS); 

51) Vakcinos; 

52) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų (DPS); 

53) Automobilinės dujos iš degalinių; 

54) 95 benzinas ir dyzelinas iš 

degalinių; 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

I–IV 

 

I–IV 

 

I–IV 

 

I–IV 

 

I–IV 

 

I–IV 

I–IV 

 

 

I–IV 

I–IV 

 

I–IV 

III–IV 

II–IV 

II–IV 

II–IV 

 

 

II–IV 

II–IV 

 

II–IV 

40) Vienkartinės medicinos priemonės – 

Taip; 

41) Mokykliniai baldai be projektavimo – 

Taip; 

42) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 

techninė priežiūra – Taip; 

43) Kelių (gatvių) horizontalusis 

ženklinimas – Taip; 

44) Neypatingų statinių rangos darbai – 

Taip; 

45) Interneto ryšys – Taip; 

46) Motorinių transporto priemonių nuoma 

(automobiliai, autobusai ir mikroautobusai 

su vairuotoju) – Taip; 

47) Statinių ekspertizė – Taip; 

48) Kompiuterių nuoma – Taip; 

49) Maisto produktai: 

49.1. Pienas, Duona – Taip; 

49.2. Daržovės, Mėsa, Kiaušiniai – Taip; 

50) Vaistai (DPS) – Taip; 

51) Vakcinos – Taip; 

52) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų (DPS) – Taip; 

53) Automobilinės dujos iš degalinių – Taip; 

54) 95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių – 

Taip; 

55) Auditas – Taip; 

56) Draudimas – Taip; 
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55) Auditas; 

56) Draudimas; 

57) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti 

tirpalai, nepriskirti vaistams; 

 

 

 

58) Gamtinės dujos; 

59) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis (DPS); 

60) Automobiliai. 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

III–IV 

III–IV 

 

 

 

 

III–IV 

III–IV 

 

 

IV 

 

57) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai, 

nepriskirti vaistams – Taip. Atidaryta 

dinaminė pirkimų sistema, tiekėjai teikia 

paraiškas, katalogo modulyje 

administruojami užkeliami duomenys; 

58) Gamtinės dujos – Taip; 

59) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis (DPS) – Taip; 

60) Automobiliai  – Taip. Atidaryta 

dinaminė pirkimų sistema, tiekėjai teikia 

paraiškas, katalogo modulyje 

administruojami užkeliami duomenys. 
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5. CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimas 

5.1. Parengtas ir patvirtintas CPO LT 

veiklos efektyvumo didinimo 2020 m. 

priemonių planas; 

 

 

5.2. Įvykdytos CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimo priemonės, proc. 

Taip  

(Taip) 

 

 

 

100 

(Vykdoma5) 

 

I 

 

 

 

 

II–IV 

5.1. Parengtas ir 2020 m. sausio 15 d. CPO 

LT valdybos sprendimu (2020 m. sausio 27 

d. protokolas Nr. 15VP-1) patvirtintas CPO 

LT veiklos efektyvumo didinimo 2020 m. 

priemonių planas; 

5.2. Informacija apie patvirtinto CPO LT 

veiklos efektyvumo didinimo 2020 m. 

priemonių vykdymą I-IV ketv. pateikta 

atskiroje lentelėje. 

6. CPO LT kovos su 

korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano įgyvendinimas 

 

6.1. Parengta CPO LT kovos su 

korupcija 2020–2022 metų programa;  

6.2. Nustatyta korupcijos 

pasireiškimo CPO LT tikimybė; 

6.3. Įvykdyta CPO LT darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo kontrolė; 

6.4. Įvykdyta CPO LT darbo tvarkos 

taisyklių laikymosi kontrolė. 

Taip 

(Taip) 

Taip 

(Taip) 

Taip 

(Taip) 

Taip 

(Taip) 

I 

 

III 

 

I–IV 

 

I–IV 

 

6.1. Parengta CPO LT kovos su korupcija 

2020–2022 metų programa – Taip6; 

6.2. Nustatyta korupcijos pasireiškimo CPO 

LT tikimybė – Taip7; 

6.3. Įvykdyta CPO LT darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo kontrolė – 

Taip; 

6.4. Įvykdyta CPO LT darbo tvarkos 

taisyklių laikymosi kontrolė – Taip. 

 
5 Iš 11 2020 m. CPO LT veiklos efektyvumo priemonių plane numatytų priemonių 100 proc. įgyvendinta 10 priemonių. 1.1. Priemonės „Įdiegti kokybės vadybos sistemą“ vykdymas 

pateiktas Veiklos vertinimo rodiklių lentelės 10 eilutėje „Kokybės vadybos sistemos diegimas“. 

6 Parengta ir 2020 m. kovo 31 d. CPO LT direktoriaus įsakymu Nr. 3V-199 patvirtinta CPO LT 2020-2022 metų kovos su korupcija programa, kuri paskelbta CPO LT internetinės 

svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/04/CPO-LT-KKP-2020-2022.pdf. 

7 Korupcijos pasireiškimo CPO LT tikimybės nustatymas atliktas ir 2020 m. spalio 29 d. CPO LT raštu Nr. 1S-577 pateiktas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, 

taip pat paviešintas CPO LT interneto svetainės www.cpo.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/10/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-

nustatymas-viesojoje-%C4%AFstaigoje-CPO-LT-2020-m.pdf. 
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7. Viešųjų pirkimų 

procedūrų vykdymas 

pagal įgaliojimus 

7.1. Parengtas ir patvirtintas 2020 m. 

pirkimų planas; 

7.2. Įvykdytos viešųjų pirkimų 

procedūros. 

Taip 

(Taip) 

Pagal 

pirkimų 

planą 

(Taip) 

 

I 

 

I–IV 

7.1. Parengtas ir patvirtintas 2020 m. pirkimų 

planas – Taip; 

7.2. Įvykdyta. 

2020 m. I-V  ketvirčiais buvo vykdomi 391 

pirkimai: 

• 129 tarptautinės vertės pirkimų;  

• 45 supaprastintų pirkimų;  

• 217  mažos vertės pirkimų. 

• CPO LT yra įtraukta ir aktyviai 

vykdo su COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) pandemijos suvaldymu susijusius 

viešuosius pirkimus. Padeda gydymo 

įstaigoms operatyviai įsigyti reikalingus 

vaistus, medicininę įrangą ir medicininius 

prietaisus. 

2019 m. II ketv. buvo vykdomi 87 pirkimai: 

• 11 tarptautinės vertės pirkimų; 

• 12 supaprastintų pirkimų; 

• 64 mažos vertės pirkimai. 

2019 m. III ketv. buvo vykdomas 81 

pirkimas: 

• 10 tarptautinės vertės pirkimai; 

•    12 supaprastintų pirkimų; 

• 59 mažos vertės pirkimai. 

2019 m. IV kev. buvo vykdomas 71 

pirkimas: 

•  12 tarptautinės vertės pirkimų; 

•  10 supaprastintų pirkimų; 

•  49 mažos vertės pirkimai. 
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8. Naujos CPO LT 

informacinės sistemos 

kūrimas 

Parengtas naujos centralizuotų 

viešųjų pirkimų informacinės 

sistemos kūrimui ir diegimui 

reikalingas techninis aprašymas 

(techninė specifikacija). 

 

Taip 

(Vykdoma

) 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

CPO LT informacinės sistemos detalios 

techninės specifikacijos parengimo bei 

informacinės sistemos kūrimo techninės 

priežiūros paslaugų įsigijimo Techninės 

specifikacijos projektas parengtas ir 2020 m. 

kovo 31 d. paskelbtas: 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Det

ails/2020-654698).  

2020 m. gegužės 4 d. paskelbė CPO LT 

informacinės sistemos detalios techninės 

specifikacijos parengimo bei informacinės 

sistemos kūrimo techninės priežiūros 

paslaugų viešąjį pirkimą 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/

publicpurchase_docs.asp?PID=511342), 

kuris, tiekėjui pasiūlius per didelę 

perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, 

neįvyko 

2020 birželio 2-4 d. įvyko telekonferencinės 

konsultacijos su potencialiais rinkos 

dalyviais.  

2020 m. birželio 19 d. CPO LT pakartotinai 

paviešino patikslintą CPO LT informacinės 

sistemos detalios techninės specifikacijos 

parengimo bei informacinės sistemos kūrimo 

techninės priežiūros paslaugų techninės 

specifikacijos projektą 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Det

ails/2020-684672). 
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2020 m. rugsėjo 24 d. paskeltas naujas 

viešasis pirkimas 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Det

ails/2020-636290). 

2020 m. spalio 29 d. tiekėjams buvo 

pateiktas pirkimo sąlygų paaiškinimas. 

2020 m. lapkričio 5 d. atplėšti pasiūlymus 

pateikusių tiekėjų vokai.  

Šiuo metu vyksta tiekėjų pasiūlymų 

vertinimas, ekonominio naudingumo balų 

nustatymas.  

9. Viešinimo veiklos 

vykdymas 

9.1. Parengtas ir patvirtintas CPO LT 

veiklos viešinimo 2020 m. planas; 

 

 

9.2. Įgyvendintos CPO LT veiklos 

viešinimo plane numatytos veiklos, 

proc. 

Taip 

(Taip) 

 

 

100 

(100) 

 

I 

 

 

 

II–IV 

9.1. Parengtas ir 2020 m. sausio 15 d. CPO 

LT valdybos sprendimu (2020 m. sausio 27 

d. protokolas Nr. 15VP-1) patvirtintas CPO 

LT veiklos viešinimo 2020 m. planas; 

9.2. Informacija apie patvirtinto CPO LT 

veiklos viešinimo 2020 m. plano priemonių 

vykdymą I-IV ketv. pateikta atskiroje 

lentelėje. 

Pirkimų, skirtų 

daugiabučių namų 

atnaujinimui 

(modernizavimui) 

vykdyti, paslaugų 

teikimas 

10. Kokybės vadybos 

sistemos diegimas 

10.1. Parengti Kokybės vadybos 

sistemos diegimo ir sertifikavimo 

paslaugų standartinių pirkimų 

dokumentai ir įvykdytos viešojo 

pirkimo procedūros.  

 

 

 

 

 

Taip 

(Taip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I–II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. CPO LT Kokybės vadybos sistemos 

diegimo ir sertifikavimo paslaugų įsigijimo 

Techninės specifikacijos projektas parengtas 

ir 2020 m. kovo 20 d. paskelbtas 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Det

ails/2020-634108).  

2020 m. balandžio 8 d. paskelbta ir vykdyta 

nuotolinė rinkos konsultacija 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Det

ails/2020-627855).  
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10.2. Įdiegta kokybės vadybos 

sistema ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip 

(Vykdoma

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III–IV 

 

 

2020 m. balandžio 28 d. paskelbtas viešasis 

pirkimas 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Det

ails/2020-646111).  

2020 m. gegužės 19 d. su laimėjusiu tiekėju 

UAB „EKONOMINĖS KONSULTACIJOS 

IR TYRIMAI“ (toliau – Tiekėjas) sudaryta 

sutartis.  

2020 m. gegužės 25 d. su Tiekėju suderintas 

CPO LT ISO diegimo veiklų kalendorinis 

grafikas.  

10.2. 2020 m. birželio 9 d. CPO LT 

darbuotojams įvykdyti įvadiniai kokybės 

vadybos sistemos mokymai.  

2020 m. liepos-rugpjūčio mėn. vykusių 

susitikimų metu nustatytas vykdomos 

veiklos procesų žemėlapis, parengtas 

procesų sąrašas ir paskirti jų šeimininkai, 

įvertintos rizikos ir jų įverčiai, analizuojami 

vidiniai aprašai, tvarkos, nustatytas grafikas 

ir vykdomi procesų schemų braižymo darbai.  

2020 m. rugsėjo-lapkričio mėn. vykusių 

susitikimų metu nustatyta 20 atskirų 

institucijos procesų. Šiai dienai, jau baigtos 

braižyti – 13 procesų schemų, vykdomi 7 

valdymo procesų ir jų subprocesų schemų 

braižymo darbai.  

2020 m. gruodžio 3 d. ir 2020 m. gruodžio 8 

d. organizuotos CPO LT ISO procesų 
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Rodiklių nustatymo sesijos. Nustatyti 

procesų kokybės matavimo rodikliai ir 

tikslai. Šiuo metu rengiami Kokybės tikslų 

planai.  

2021 m. sausio 12 d. ir 19 d. organizuojami  

susitikimai dėl CPO LT ISO Valdymo 

rodiklių ir jų matavimų nustatymo, kokybės 

vadybos dokumentų medžio DVS 

realizavimo galimybių aptarimo, vidaus 

auditorių atrankos ir mokymų grafiko 

nustatymo ir suderinimo. 

Planuojama, kad Kokybės vadybos sistema 

ISO 9001 CPO LT bus įdiegta ir sertifikuota 

2021 m. II-III ketv. 

 11. Elektroninių pirkimų 

centro 

(neperkančiosioms 

organizacijoms skirto 

katalogo teikti pirkimų, 

skirtų daugiabučių namų 

atnaujinimui 

(modernizavimui) 

vykdyti, paslaugas) 

modulių atnaujinimas ir 

pildymas 

Atnaujinamų modulių skaičius, 

vnt.: 

1) Statinio projekto ekspertizė; 

2) Daugiabučių gyvenamųjų namų 

techninė priežiūra; 

3) Statinio statybos techninė 

priežiūra; 

4) Techninio darbo projekto 

parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūra. 

 

4 (4): 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

I–IV: 

 

II 

III 

 

III 

 

III 

 

11.1. Atnaujinamų modulių skaičius, vnt.: 

 

1) Statinio projekto ekspertizė – Taip; 

2) Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė 

priežiūra – Taip; 

3) Statinio statybos techninė priežiūra – 

Taip; 

4) Techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra – Taip. 
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 12. Sudarytų 

preliminariųjų sutarčių 

administravimas  

 

Administruojamų preliminariųjų 

sutarčių skaičius, vnt.: 

1) Rangos darbai su projektavimu; 

2) Rangos darbai su projektavimu 

(kainos ar sąnaudų ir kokybės 

santykis); 

3) Rangos darbai be projektavimo; 

4) Investicijų planų ir / ar energetinio 

naudingumo sertifikatų rengimas; 

5) Statinio projekto ekspertizė; 

6) Statinio statybos techninės 

priežiūra; 

7) Techninio darbo projekto 

parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūra; 

8) Valymas; 

9) Daugiabučių gyvenamųjų namų 

techninė priežiūra. 

9 (9): 

 

1  

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

I–IV: 

 

I 

I 

 

 

I–IV 

I–IV 

 

I–IV 

I–IV 

 

I–IV 

 

 

I–IV 

I–IV 

 

12.1.Administruojamų preliminariųjų 

sutarčių skaičius, vnt.: 

1) Rangos darbai su projektavimu – Taip; 

2) Rangos darbai su projektavimu (kainos ar 

sąnaudų ir kokybės santykis) – Taip; 

 

3) Rangos darbai be projektavimo – Taip; 

4) Investicijų planų ir / ar energetinio 

naudingumo sertifikatų rengimas – Taip; 

5) Statinio projekto ekspertizė – Taip; 

6) Statinio statybos techninės priežiūra – 

Taip; 

7) Techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra – Taip; 

 

8) Valymas – Taip; 

9) Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė 

priežiūra – Taip. 
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01-05-03-01-21 Plėsti 

centralizuotų viešųjų 

pirkimų, vykdomų per 

viešosios įstaigos CPO 

LT elektroninį 

katalogą, valdymo 

sistemą 

 

 

1. Projekto 

„Centralizuotų viešųjų 

pirkimų, vykdomų per 

VšĮ CPO LT elektroninį 

katalogą, valdymo 

sistemos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas (toliau – 

Projektas) 

(Europos socialinio 

fondo agentūra 

Nr. 10.1.2-ESFA-V-

916-01-0007;  

Projekto trukmė: 

1.1. Sukurtų naujų pirkimų 

modulių skaičius, vnt.: 

1) Statinių ekspertizė;  

2) Kompiuterių nuoma. 

2(2): 

 

1 

1 

I–IV: 

 

I 

I 

1.1. Sukurtų naujų pirkimų modulių 

skaičius, vnt.: 

1) Statinių ekspertizė – Taip; 

2) Kompiuterių nuoma – Taip.  

 

 

1.2. Apmokyta perkančiųjų 

organizacijų, vnt. 

35 

(1200 

asmenų) 

(Vykdoma

) 

I–IV 1.2. Vykdoma8.  

 

1.3. Atliktas projekto viešinimas Taip 

(Taip) 

I–IV 1.3. Įvykdyta9. 

 

 
8 CPO LT, operatyviai reaguodama į situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvoje sukūrė nuotolinio mokymo platformą Projekto seminarų vykdymui. Šioje 

mokymų platformoje 60-ies savivaldybių 1200 perkančiųjų organizacijų darbuotojai galės susipažinti su CPO LT elektroninio katalogo naujais moduliais, užsakymo krepšelio 

formavimo vaizdo instrukcijomis, įsivertinti savo žinias ir kompetencijas, atlikdami 5 teminių testų užduotis. Siekiant grįžtamojo ryšio su seminarų dalyviais, jie turės galimybę užpildę 

apklausos anketą, įvertinti seminaro turinį bei CPO LT darbuotojų pagalbą, naudojant CPO LT elektroninį įrankį viešuosiuose pirkimuose. Seminarų dalyviams sudaromos sąlygos, iš 

anksto užsiregistravus CPO LT informacinėje sistemoje gauti individualią konsultaciją jiems aktualiais klausimais. Taip yra sudarytos galimybės perkančiųjų organizacijų darbuotojams 

įgyti kompetencijas, reikalingas profesionaliam viešųjų pirkimų vykdymui, nes, kaip parodė seminarų dalyvių apklausa, tik 31,64 proc. jų viešųjų pirkimų vykdymas yra pagrindinė jų 

veikla, o net 68,36 proc. respondentų nurodė, kad tai yra jiems papildomai priskirtos funkcijos. Todėl CPO LT vykdomi mokymai  yra efektyvi priemonė kelti viešojo sektoriaus ir 

savivaldos institucijų perkančiųjų organizacijų darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus profesionalumą ir kompetencijas. Seminaro dalyviai, užpildę apklausos anketas, mokymų 

turinį ir jo pateikimą 10-balėje sistemoje įvertino labai aukštai – net 79,35 proc. respondentų - puikiai ir labai gerai (48,30 proc.- 10 balų, 30,79 proc. – 9 balai). 2020 m. III ketv. 

nuotoliniuose seminaruose dalyvavo 587 dalyviai iš 52 savivaldybių. 2020 m. IV ketv. nuotoliniuose mokymuose dalyvavo 222 dalyviai iš visų Lietuvos savivaldybių. Iš viso 2020 m 

mokymuose dalyvavo 809 viešųjų pirkimų specialistai. Kadangi ES projektas pratęstas iki 2023 m. spalio 15 d., tai ir perkančiųjų organizacijų mokymo veikla pratęsta iki 2021 m. 

birželio 30 d. ( 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimas 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007/P1). 

9 Katalogo naudotojoms CPO LT elektroninėmis priemonėmis išsiųsti pranešimai apie naujus modulius, sukurtus vykdant Projektą. Sukurtas 1 min. siužetas, kuris 2020 m. liepos 3 d. 

transliuotas TV3 žinių laidoje. Parengtas straipsnis „CPO LT įgyvendinamas ES projektas – naujos galimybės medicinos įstaigoms centralizuotai vykdyti viešuosius pirkimus“, kuris 

paskelbtas 2020 m. rugpjūčio 13 d. Sukurtas 1 min. siužetas, 2020 m. lapkričio 16 TV3 žinių laidoje. Paviešintas straipsnis „Centralizuoti viešieji pirkimai“, kuris paskelbtas  mėnraštyje 

„Savivaldybių žinios“ 2020 m. spalio 17 d. Nr.9(889), elektroninė versija https://site-895949.mozfiles.com/files/895949/9_numeris-1.pdf. Įkeltas informacinis skydelis (baneris) 

„Verslo žinios“ (mobili versija 2020 m. spalio 26 d. paleista. 90000 parodymų).  
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2017-05-24 –  

2020-10-24 

1.4. Parengtos pirkimų modulių 

naudotojų instrukcijos 

Taip 

(Taip) 

I–II 1.4. Įvykdyta. 

Parengta 10 CPO LT elektroninio katalogo 

modulių instrukcijų: 

1. Motorinių transporto priemonių nuoma 

(automobiliai, autobusai ir mikroautobusai 

su vairuotoju)10; 

2. Interneto ryšys11; 

3. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 

techninė priežiūra12; 

4. Neypatingų statinių rangos darbai13; 

5. Kelių (gatvių) horizontalusis 

ženklinimas14; 

6. Mokykliniai baldai be projektavimo15; 

7. Statinių ekspertizė16; 

8. Vienkartinės medicinos priemonės17; 

9. Maisto produktai18; 

 
10 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Motoriniu-transporto-priemonių-nuoma.mp4 

11 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Interneto-ryšio-paslaugos.mp4 

12 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/pastatu-technine-priežiura.mp4 

13 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Neypatingu-statiniu-ranga.mp4 

14 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/CPO_5Zenklinimas-20200604.mp4 

15 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Mokykliniai-baldai.mp4 

16 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Statiniu-ekspertizes-paslaugos.mp4 

17 https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/vienkartines-medicinos-priemones/ 

18 https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/maisto-produktai/ 

https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Motoriniu-transporto-priemonių-nuoma.mp4
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Interneto-ryšio-paslaugos.mp4
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/pastatu-technine-priežiura.mp4
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Neypatingu-statiniu-ranga.mp4
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/CPO_5Zenklinimas-20200604.mp4
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Mokykliniai-baldai.mp4
https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/07/Statiniu-ekspertizes-paslaugos.mp4
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/vienkartines-medicinos-priemones/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/maisto-produktai/
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10. Kompiuterių nuoma19. 

1.5. Praplėstas CPO IS 

funkcionalumas  

Taip 

(Veiklos 

vykdymas 

sustabdyta

s) 

I–IV 1.5. Veiklos vykdymas sustabdytas20.  

 

____________________________ 

  

 
19 https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/kompiuterines-irangos-nuoma/ 

20 Šios veiklos vykdymas sustabdytas dėl pasikeitusių poreikių. Vykdant Projekto veiklas atsirado poreikis keisti dalį veiklų ir koncentruoti lėšas tokioms veikloms kaip CPO LT 

elektroninio katalogo papildymas naujais viešųjų pirkimų moduliais, pirkimų modulių naudotojų instrukcijų parengimas, perkančiųjų organizacijų darbuotojų mokymai. 



INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO 

2020 M. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ I-IV KETV. 

 

Veiklos tobulinimo, 

efektyvumo didinimo 

sritis 

Sprendžiamos problemos, veiksmai, rezultatai, rizikos Įvykdymo 

data 

Pasiektas rezultatas 

1. CPO LT vidinių 

procesų ir išteklių 

efektyvumo didinimas 

1.1. priemonė „Įdiegti kokybės vadybos sistemą“ 

Veiksmas – 1) parengti viešojo pirkimo dokumentus, įvykdyti viešąjį pirkimą ir atrinkti 

kokybės vadybos sistemos diegėją; 2) įdiegti kokybės vadybos sistemą; 3) sertifikuoti įdiegtą 

kokybės vadybos sistemą.  

Rezultatas – didesnis klientų pasitenkinimo lygis ir išaugusi darbuotojų motyvacija dėl 

išgrynintų veiklos procesų, panaikintų pridėtinės vertės nekuriančių veiklų.  

Rizika – užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, nepakankama paslaugos teikėjo 

kompetencija, darbuotojų priešinimasis. 

2020 m.  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

Vykdoma21.  

 

 

 

 

 

 

 

 
21 1) CPO LT Kokybės vadybos sistemos diegimo ir sertifikavimo paslaugų įsigijimo Techninės specifikacijos projektas parengtas ir 2020 m. kovo 20 d. paskelbtas 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-634108).  

2020 m. balandžio 8 d. paskelbta ir vykdyta nuotolinė rinkos konsultacija (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-627855).  

2020 m. balandžio 28 d. paskelbtas viešasis pirkimas (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-646111).  

2020 m. gegužės 19 d. su laimėjusiu tiekėju UAB „EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI“ (toliau – Tiekėjas) sudaryta sutartis.  

2020 m. gegužės 25 d. su Tiekėju suderintas CPO LT ISO diegimo veiklų kalendorinis grafikas.  

2) 2020 m. birželio 9 d. CPO LT darbuotojams įvykdyti įvadiniai kokybės vadybos sistemos mokymai.  

2020 m. liepos-rugpjūčio mėn. vykusių susitikimų metu nustatytas vykdomos veiklos procesų žemėlapis, parengtas procesų sąrašas ir paskirti jų šeimininkai, įvertintos rizikos ir jų įverčiai, 

analizuojami vidiniai aprašai, tvarkos, nustatytas grafikas ir vykdomi procesų schemų braižymo darbai.  

2020 m. rugsėjo-lapkričio mėn. vykusių susitikimų metu nustatyta 20 atskirų institucijos procesų. Šiai dienai, jau baigtos braižyti – 13 procesų schemų, vykdomi 7 valdymo procesų ir jų 

subprocesų schemų braižymo darbai.  

2020 m. gruodžio 3 d. ir 2020 m. gruodžio 8 d. organizuotos CPO LT ISO procesų Rodiklių nustatymo sesijos. Nustatyti procesų kokybės matavimo rodikliai ir tikslai. Šiuo metu rengiami 

Kokybės tikslų planai.  

2021 m. sausio 12 d. ir 19 d. organizuojami  susitikimai dėl CPO LT ISO Valdymo rodiklių ir jų matavimų nustatymo, kokybės vadybos dokumentų medžio DVS realizavimo galimybių aptarimo, 

vidaus auditorių atrankos ir mokymų grafiko nustatymo ir suderinimo. Planuojama, kad Kokybės vadybos sistema ISO 9001 CPO LT bus įdiegta ir sertifikuota 2021 m. II-III ketv. 
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1.2. priemonė „CPO LT darbuotojų mokymų organizavimas ir vykdymas“ 

Veiksmas – 1) įvertinti CPO LT darbuotojų kompetencijas ir nustatyti jų ugdymo poreikius; 

2) sudaryti metinį mokymų planą ir jį įgyvendinti.  

Rezultatas – nuolat vykdomi vidiniai mokymai darbuotojams, ugdoma žmogiškųjų išteklių 

kompetencija, lavinami jų įgūdžiai, gilinamos žinios ir motyvacija efektyvesniam darbui bei 

ilgalaikei organizacijos sėkmei, dalinamasi gerąja patirtimi. 

Rizika – mokymų tematika ir lektoriai neatitiks dalyvių lūkesčių, neatlieps kompetencijų 

ugdymo poreikių.  

 

 

 

 

1.3. priemonė „CPO LT informacinės sistemos tipinių pranešimų rinkinio parengimas“ 

Veiksmas – 1) išanalizuoti CPO LT informacinės sistemos priemonėmis siunčiamų 

sisteminių ir/ar nesisteminių pranešimų turinį; 2) parengti tipinių pranešimų rinkinį.  

Rezultatas – sisteminių ir/ar nesisteminių pranešimų standartizavimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

II-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

CPO LT skyrių ir grupių vadovai įvertino 

CPO LT darbuotojų kompetencijas ir nustatė 

jų ugdymo poreikius, numatė galimus 

išorinius ir vidinius mokymus, jų temas ir 

lektorius. CPO LT vidinių dokumentų 

saugykloje patalpintas redaguojamo formato 

CPO LT 2020 m. mokymų planas, kuris 

pildomas, atnaujinamas pagal poreikį ir faktą 

bei pagal galimybes įgyvendinamas. 

 

 

Įvykdyta. 

1. Surinkti ir išanalizuoti sisteminiai 

pranešimai, atlikta CPO LT darbuotojų 

apklausa. Parengtas sisteminių pranešimų 

rinkinys.  

2. Analizuojamas ir unifikuojamas 

nesisteminių pranešimų tekstų poreikis. 

Pagal poreikius bus pritaikomi esami 

pranešimai arba pranešimų rinkinys bus 

pildomas naujomis nesisteminių pranešimų 

temomis ir formomis. Nesisteminiai 

pranešimai parengti ir pritaikomi, pildomi 

naujais pranešimais pagal poreikį. 
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1.4. priemonė „Prekių, paslaugų ir darbų standartinių pirkimų dokumentų rinkinio 

parengimas“ 

Veiksmas – 1) išanalizuoti prekių, paslaugų ir darbų sričių pirkimo dokumentus ir teismų 

praktiką; 2) parengti prekių, paslaugų ir darbų standartinių pirkimų dokumentų rinkinį.  

Rezultatas – parengtas prekių, paslaugų ir darbų standartinių pirkimų dokumentų rinkinys, 

unifikuota CPO LT praktika ir dokumentacija. 

 

 

1.5. priemonė „CPO LT darbuotojų darbo krūvio apskaičiavimo metodikos pildymas“ 

Veiksmas – nustatyti pirkimų pagal įgaliojimus vykdymo eigą ir procesus, numatyti jiems 

darbo krūvio balus. 

Rezultatas – tolygesnis darbo krūvio paskirstymas tarp pirkimų vadovų, vykdančių pirkimus 

pagal įgaliojimą. 

Rizika – užsitęsusios konsultacijos su CPO LT darbo taryba. 

 

2020 m.  

III-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

III-IV ketv. 

 

 

 

 

 

Įvykdyta22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta23. 

 

 

 

 

 

 
22 Parengtos standartinės viešųjų pirkimų prekių ir paslaugų sutartys: 

- standartinės neskelbiamų derybų sąlygos (deryboms su vienu tiekėju/ su keliais tiekėjais); 

- tiesioginių neskelbiamų derybų sąlygos; 

- standartinės (1) tarptautinio, (2) supaprastinto atviro konkurso ir (3) skelbiamos apklausos pirkimų sąlygos, skirtos įdiegti į Ecocost sistemą; 

- standartiniai protokolai, skirti įdiegti į Ecocost sistemą; 

- standartinės pirkimo sutartys; 

- standartinės pirkimo sąlygos. 

Toliau bus rengiamos/ pritaikomos kitų pirkimo būdų pirkimo sąlygos įdiegimui į Ecocost sistemą. 

 

23 Viešosios įstaigos CPO LT 2020 m. gruodžio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. „Dėl apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir 

perkantiesiems subjektams tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams 

tvarkos aprašo priedu patvirtinta Pirkimų vykdymo darbo laiko apskaita, kurioje nustatytos CPO LT vykdomų viešųjų pirkimų pagal įgaliojimus procedūros, išskirtos procesų rolės, požymiai ir 

fiksuotas jiems skiriamas vidutinis darbo valandų skaičius. 
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1.6. priemonė „Viešųjų pirkimų vadovų ugdymo ir žinių tikrinimo programos 

parengimas“ 

Veiksmas – 1) parengti viešųjų pirkimų vadovų ugdymo programą; 2) sukurti ne mažiau kaip 

2 skaitmenizuotus viešųjų pirkimų vadovų žinių tikrinimo testus. 

Rezultatas – sėkmingai CPO LT veiklai užtikrinti reikalingų kompetencijų ugdymas ir 

atranka. 

2020 m.  

III-IV ketv. 

 

 

Įvykdyta. 

Viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus 2020 

m. lapkričio 30 d. įsakymu 3V-762 „Dėl CPO 

LT viešųjų pirkimų pagrindų mokymų 

programos patvirtinimo“  patvirtinta viešųjų 

pirkimų vadovų ugdymo programa. Sukurti 2 

skaitmenizuoti viešųjų pirkimų vadovų žinių 

tikrinimo testai. 

2. CPO LT valdomų 

informacinių sistemų 

tobulinimas ir 

efektyvumo didinimas  

2.1. priemonė „CPO LT valdomų informacinių sistemų saugumą didinančių priemonių 

diegimas“ 

Veiksmas – 1) CPO IS sistemoje suprogramuoti apsaugą draudžiančią skirtingoms 

dažniausiai naudojamoms naršyklėms saugoti slaptažodžius; 2) CPO LT 2007.cpo.lt 

informacinėje sistemoje sukurta apsaugą nuo „brute force“,  

Rezultatas – užtikrintas didesnis CPO LT valdomų informacinių sistemų saugumas.  

 

 

 

2.2. priemonė „CPO LT internetinės svetainės www.cpo.lt nepertraukiamo veikimo 

užtikrinimas“  

Veiksmas – CPO LT internetinės svetainės www.cpo.lt perkėlimas į naujo tiekėjo resursus  

Rezultatas – stabilesnis CPO LT DNS veikimas, mažiau CPO LT valdomų sistemų trikių 

susijusių su DNS serverio problemomis ir nepasiekiamumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. priemonė „CPO LT informacinės sistemos susirašinėjimo skilties (Pretenzijos ir 

paklausimai) funkcionalumų tobulinimas“  

2020 m.  

I ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

I ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

I-II ketv. 

Įvykdyta. 

CPO IS sistemoje 2020 m. sausio 7 d. įdiegtas 

pakeitimas, kuris neleidžia aktyvuoti 

parinkties naršyklėms išsaugoti prisijungimo 

duomenų. Taip pat CPO LT Serveryje 

įdiegtas "brute force" atakų stebėjimo įrankis, 

kuris turėtų užtikrinti didesnį CPO LT 

valdomų informacinių sistemų saugumą. 

 

Įvykdyta. 

CPO LT internetinė svetainė 2020 m. sausio 

14 d. perkelta į naujo tiekėjo UAB „Blue 

Bridge“ resursus. Taip pat įvykdytas 

stabilesnis CPO LT DNS įrašų platinimo 

veikimas, perkeliant DNS įrašus į kitą tiekėją 

(VšĮ Kauno technologijos universitetas). 

Taip užtikrinamas mažesnis CPO LT 

valdomų sistemų trikdžių, susijusių su DNS 

įrašų platinimo arba nepasiekiamumo 

problemomis, buvimas. 
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Veiksmas – 1) išanalizuoti ir aprašyti reikiamus tobulinti ir / ar papildomai diegtinus 

funkcionalumus CPO LT informacinės sistemos susirašinėjimo skiltyje (Pretenzijos ir 

paklausimai); 2) įvertinti technologines galimybes, laiko ir žmogiškųjų išteklių poreikį 

funkcionalumų įgyvendinimui bei esant minimalioms sąnaudoms įgyvendinti reikiamus 

tobulinimus. 

Rezultatas – funkciškai tobulesnė, patogesnė CPO LT informacinės sistemos susirašinėjimo 

skiltis (Pretenzijos ir paklausimai). 

Rizika – didelės žmogiškųjų išteklių laiko sąnaudos, darbuotojų trūkumas įgyvendinti 

funkcionalumus. 

 

 

 

2.4. priemonė „Informacinių sistemų saugumo užtikrinimas“  

Veiksmas – atlikti CPO LT informacinių sistemų rizikos vertinimą. 

Rezultatas – atliktas CPO LT informacinių sistemų rizikos vertinimas ir pateikta ataskaita. 

 

 

 

 

2.5. priemonė „Informacinių sistemų nepertraukiamos veiklos užtikrinimas“ 

Veiksmas – išbandyti CPO LT informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planą.  

Rezultatas – išbandytas CPO LT informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas ir 

pateikta ataskaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

IV ketv. 

 

 

 

 

 

2020 m.  

IV ketv. 

 

 

 

Įvykdyta24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

2020 m. lapkričio 24 d. CPO LT sistemų 

saugos įgaliotinis pateikė Viešosios įstaigos 

CPO LT informacinių sistemų pažeidžiamo 

įvertinimo ir saugos rizikos analizę25.  

 

 

Įvykdyta.  

2020 m. lapkričio 3 d. CPO LT saugos 

įgaliotinis pateikė CPO LT informacinės 

sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano 

išbandymo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad 

 
24 Atlikta ir Informacinių sistemų skyriaus vertinimui pateikta išsami CPO LT informacinės sistemos susirašinėjimo skilties (Pretenzijos ir paklausimai) funkcionalumų tobulinimo 

analizė. Informacinių sistemų skyriui įvertinus technologines galimybes, laiko ir žmogiškųjų išteklių poreikį funkcionalumų įgyvendinimui nustatyta, kad šios priemonės įgyvendinimas 

kompleksiškai susijęs su sisteminių tipinių pranešimų skilties tobulinimu ir būtų tikslinga šias abi priemones įgyvendinti tuo pačiu metu. Atskirų darbų, kurie nepersipina su 

funkcionuojančios sistemos architektūros galimybėmis, atlikimo terminas būtų nuo 3-4 mėnesiai, preliminariai 2021 m. I-II ketv. 

25 Rizikos analizė vykdyta nuo 2020 sausio 1 d. iki spalio 30 d., atlikta dviem etapais: 1. rizikos analizė; 2. rizikos vertinimas, remiantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27005:2011 

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas bei LST ISO/IEC 13335-3:2000 Informacijos technologijos. Informacijos technologijų saugumo 

valdymo gairės. 3 dalis. Informacijos technologijų saugumo valdymo metodai, Vidaus reikalų ministerijos parengtu Rizikos analizės vadovu. 
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veiklos tęstinumo valdymo plano trūkumų 

nėra rasta. 

 

 

________________________ 



INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2020 M. 

VIEŠINIMO PLANO VYKDYMĄ I-IV KETV. 

Eil. Nr. Tikslas arba siekiamas 

rezultatas 

Viešinimo būdas Matavimo vienetai Įvykdymo 

data 

Pasiekti rezultatai 

1. Didinti pirkimų apimtis 

per CPO LT valdomas 

informacines sistemas 

 

 

1. Informaciniai pranešimai arba 

kitos publikacijos Perkančiosioms 

organizacijoms 

 

 

 

2. CPO LT valdomose 

informacinėse sistemose įvykusių 

pirkimų statistinių duomenų analizė 

ir viešinimas 

1. Ne mažiau 40-ies 

publikacijų  

 

 

 

 

2. Ne mažiau 12-os 

ketvirtinių statistinių 

analizių parengimas 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

Įvykdyta (informacija 

pateikiama lentelės 1 

priede). 

 

 

 

Įvykdyta26. 

 

 
26 CPO LT valdomose informacinėse sistemose įvykusių pirkimų statistinių duomenų analizė ir viešinimas: 

2020 m. I ketv. parengta ir paviešinta informacija (https://2007.cpo.lt/katalogas/): 1. 2020 m. I ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai; 

2. 2020 m. I ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių užsakymų kainos ir kiekiai; 3. 2020 m. I ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų mobiliųjų telefonų 

užsakymų kainos ir kiekiai. 

2020 m. II ketv. parengta ir paviešinta informacija (https://2007.cpo.lt/katalogas/): 4. 2020 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių pirkimų kainos ir 

kiekiai; 5. 2020 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistų pirkimų kainos ir kiekiai; 6. 2020 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų mobiliųjų telefonų pirkimų kainos 

ir kiekiai. 

2020 m. III ketv. parengta ir paviešinta informacija (https://2007.cpo.lt/katalogas/): 7. 2020 m. III ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių pirkimų kainos ir 

kiekiai; 8. 2020 m. III ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistų pirkimų kainos ir kiekiai; 9. 2020 m. III ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų mobiliųjų telefonų pirkimų 

kainos ir kiekiai. 

2020 m. IV ketv. parengta ir paviešinta informacija (https://2007.cpo.lt/katalogas/): 10. 2020 m. IV ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių pirkimų kainos ir 

kiekiai; 11. 2020 m. IV ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistų pirkimų kainos ir kiekiai; 12. 2020 m. IV ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų mobiliųjų telefonų pirkimų 

kainos ir kiekiai. 
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2. Didinti CPO LT klientų 

viešųjų pirkimų 

vykdymo kompetencijas 

1. Metodinių priemonių rengimas ir 

platinimas perkančiosioms 

organizacijoms ir tiekėjams  

 

 

2. Mokymų ir seminarų 

organizavimas 

 

3. Audiovizualinio konsultavimo 

įrankio įdiegimas, leidžiantis 

nuotoliniu būdų teikti klientams 

konsultacinę pagalbą 

 

1. Ne mažiau 12-os 

metodinių priemonių 

 

 

 

2. Ne mažiau 35-ių 

mokymų ir seminarų 

 

3. Įdiegtas ir 

praktiškai 

naudojamas 

audiovizualinio 

konsultavimo įrankis  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

Įvykdyta (informacija 

pateikiama lentelės 2 

priede). 

 

 

Įvykdyta27. 

 

 

Įvykdyta28. 

 

 

 

 

 
27 Mokymų ir seminarų organizavimas: CPO LT, įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą 01-05-03-01-21 „Plėsti centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per 

viešosios įstaigos CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemą“ (toliau – Projektas), operatyviai reaguodama į situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvoje 

sukūrė nuotolinio mokymo platformą Projekto seminarų vykdymui (https://mokymai.cpo.lt/). Šioje mokymų platformoje 60-ies savivaldybių 1200 perkančiųjų organizacijų darbuotojai 

galės susipažinti su CPO LT elektroninio katalogo naujais moduliais, užsakymo krepšelio formavimo vaizdo instrukcijomis, įsivertinti savo žinias ir kompetencijas, atlikdami 5 teminių 

testų užduotis. Siekiant grįžtamojo ryšio su seminarų dalyviais, jie turės galimybę užpildę apklausos anketą įvertinti seminaro turinį bei CPO LT darbuotojų pagalbą, naudojant CPO 

LT elektroninį įrankį viešuosiuose pirkimuose. Seminarų dalyviams sudaromos sąlygos, iš anksto užsiregistravus CPO LT informacinėje sistemoje gauti individualią konsultaciją jiems 

aktualiais klausimais. Taip yra sudarytos galimybės perkančiųjų organizacijų darbuotojams įgyti kompetencijas, reikalingas profesionaliam viešųjų pirkimų vykdymui, nes, kaip parodė 

seminarų dalyvių apklausa, tik 31,64 proc. jų viešųjų pirkimų vykdymas yra pagrindinė jų veikla, o net 68,36 proc. respondentų nurodė, kad tai yra jiems papildomai priskirtos funkcijos. 

Todėl CPO LT vykdomi mokymai yra efektyvi priemonė kelti viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiųjų organizacijų darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus 

profesionalumą ir kompetencijas. Seminaro dalyviai, užpildę apklausos anketas, mokymų turinį ir jo pateikimą 10-balėje sistemoje įvertino labai aukštai – net 79,35 proc. respondentų 

- puikiai ir labai gerai (48,05 proc.- 10 balų, 31,30 proc. – 9 balai). 2020 m. III ketv. nuotoliniuose seminaruose dalyvavo ir apklausas užpildė 587 dalyviai iš 52 savivaldybių. 2020 m. 

IV ketv. nuotoliniuose seminaruose dalyvavo ir apklausos anketas užpildė 222 dalyviai iš visų Lietuvos savivaldybių. ES projektas pratęstas iki 2023 m. spalio 15 d., tai ir perkančiųjų 

organizacijų mokymo veikla pratęsta iki 2021 m. birželio 30 d. (2020-09-29 sprendimas 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007/P1).  

28 CPO LT internetinėje svetainėje įdiegtas audiovizualinis konsultavimo įrankis, kuriuo pagalba sudaroma galimybė nuotoliniu būdų teikti klientams konsultacijas 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTV3l_x5DGgp4UKT_YkNvl63RuMi_48LfYeMmEw-zVb01dxQ/viewform  

ir https://us04web.zoom.us/j/78454199222?pwd=RzlrcUpGMzFyZXBNWWwrWkhCNi9EUT09). 

https://mokymai.cpo.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTV3l_x5DGgp4UKT_YkNvl63RuMi_48LfYeMmEw-zVb01dxQ/viewform
https://us04web.zoom.us/j/78454199222?pwd=RzlrcUpGMzFyZXBNWWwrWkhCNi9EUT09
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4. Atvirų durų dienų organizavimas 

naujiems CPO LT elektroninio 

katalogo naudotojams 

 

 

5. Viešųjų pirkimų specialistų 

socialinio tinklo sukūrimas ir 

administravimas 

 

 

 

4. Ne mažiau 4-ių 

atvirų durų dienų 

 

 

 

5. Sukurtas ir 

administruojamas 

socialinis tinklas 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

II-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta29. 

 

 

 

 

Įvykdyta30. 

 

 

 

 

 

 
29 2020 m. rugsėjo 18 d. atvirų durų diena Naujiems CPO LT elektroninio katalogo naudotojai kviečiami į Atvirų durų dieną (https://www.cpo.lt/nauji-katalogo-naudotojai-kvieciami-

i-atviru-duru-diena); 

  2020 m. rugsėjo 23 d. Atvirų durų diena naujiems CPO LT katalogo naudotojams (https://www.cpo.lt/atviru-duru-diena-naujiems-cpo-lt-katalogo-naudotojams/); 

Atsižvelgiant į pandemijos situaciją, atsisakyta kontaktinių renginių ir naudotos kitos formos (vaizdo medžiagos pateikimas nuotoliniu būdu). 

  2020 m. gruodžio 29 d. Nauji katalogo vartotojai susipažino su šiomis temomis 1. Kaip tapti CPO LT elektroninio katalogo naudotoju - 129 naudotojai; 2. Kaip administruoti paskyrą 

CPO LT elektroniniame kataloge - 205 naudotojai; 3. Prekių, paslaugų krepšelio formavimu, pirkimo sutarčių pasirašymu ir administravimu (10 modulių) – 588 naudotojai. Viso 2020 

m. apmokyti 1731 CPO LT katalogo naudotojai. 

30 CPO LT daug dėmesio skiria komunikavimui ir bendradarbiavimui su elektroninio katalogo naudotojais: perkančiosiomis organizacijomis, perkančiaisiais subjektais ir tiekėjais. Atsižvelgiant 

į technines galimybes bei nūdienos realias, vis daugiau tam naudojamos informacinės komunikacinės technologijos. CPO LT katalogo naudotojams, jų yra virš 4000, pasiūlė dar vieną 

šiuolaikišką komunikavimo su CPO LT įrankį – CPO LT forumą. Tikimasi, kad tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai aktyviai dalinsis savo gerąja viešųjų pirkimų patirtimi 

elektroniniame įrankyje, diskutuos rūpimais klausimais, informuos apie problemas bei teiks savo pasiūlymus, kurie padės identifikuoti ir, esant galimybei, realizuoti šiuos pageidavimus. CPO 

LT, atidarydama forumą, kviečia diskutuoti aktualiomis temomis: pasirengimo pirkimui ir krepšelio formavimo, pirkimo sutarčių ir konsoliduotų pirkimų vykdymo. Diskusijų tematika bus 

plečiama forumo narių siūlomomis problemomis. Tikimasi aktyvaus forumo narių dalyvavimo dalinantis gerąja patirtimi, generuojant naujas idėjas. CPO LT elektroninio katalogo naudotojus 

pakvietė tapti forumo nariais, nes ši šiuolaikiška informacinių technologijų platforma suteikia neribotas galimybes gauti visą reikiamą informaciją, išspręsti iškilusias problemas greitai realiuoju 

laiku (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroninio-katalogo-naudotojai-kvieciami-dalyvauti-cpo-lt-forume/). Vykdomas nuolatinis stebėjimas ir, esant poreikiui, dalyvaujama diskusijose. 
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6. Mokymų organizavimas viešųjų 

pirkimų planavimo ir vykdymo 

įrankio naudotojams 

6. Ne mažiau 2-ių 

praktinių mokymų 

 

III-IV ketv. 

 

Įvykdyta31. 

3. Didinti CPO LT prekių, 

paslaugų ir darbų tiekėjų 

1. Rinkos konsultacijos 

 

1. Ne mažiau 12-kos 

rinkos konsultacijų 

I-IV ketv. 

 

Įvykdyta32. 

 

 
31 CPO LT darbuotojams ir viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo įrankio Ecocost naudotojams organizuoti nuotoliniai mokymai: 

1. 2020 m. gegužės 10 d. mokymai iniciatoriams: (Navigacija pirkimų sistemoje, Pirkimo poreikio sukūrimas, Pirkimo inicijavimas, Inicijuoto pirkimo procedūros stebėjimas); 2. 2020 m. 

gegužės 13 d. mokymai vykdytojams 1 dalis (Navigacija pirkimų sistemoje, Pirkimo vykdymo progresas, Pirkimo sąlygų generavimas); 3. 2020 m. gegužės 20 d. mokymai vykdytojams 2 dalis 

(Apklausos pažymos pildymas, Pasiūlymų vertinimo funkcionalumas); 4. 2020 m. gegužės 27 d. mokymai vykdytojams 3 dalis (Pasiūlymų vertinimo funkcionalumas, Sutarties registravimas); 

5. 2020 m. birželio 3 d. Ataskaitos ir jų formavimas; 6. 2020 m. birželio 5 d. mokymai iniciatoriams: (Navigacija pirkimų sistemoje, Pirkimo poreikio sukūrimas, Pirkimo inicijavimas, Inicijuoto 

pirkimo procedūros stebėjimas) (IVPK darbuotojams); 7. 2020 m. birželio 10 d. Pirkimų konsolidavimas, 8. 2020 m. birželio 12 d. mokymai vykdytojams (Pirkimo vykdymo progresas, 

Apklausos pažymos pildymas, Pasiūlymų vertinimo funkcionalumas, Sutarties registravimas) (IVPK darbuotojams), 9. 2020 m. rugsėjo 24 d. mokymai CPO LT darbuotojams apie pirkimo 

sąlygų generavimą Ecocost. Papildomai: 10. 2020 m. liepos 21 d. vykdyti mokymai naujiems CPO LT darbuotojams apie CPO LT veiklą, centralizuotus pirkimus, naudojimąsi CPO LT katalogu, 

pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge vykdymą ir pan. 11. 2020 m. spalio 15 d. mokymai iniciatoriams ir vykdytojams: (Navigacija pirkimų sistemoje, pirkimų poreikis); 12. 2020 m. spalio 

20 d. mokymai iniciatoriams ir vykdytojams (Pirkimo poreikio sukūrimas, Pirkimo vykdymo progresas); 13. 2020 m. spalio 29 d. mokymai iniciatoriams ir vykdytojams Pirkimo inicijavimas, 

Inicijuoto pirkimo procedūros stebėjimas). 

32 Rinkos konsultacijos: 

2020 m. I ketv.: 1. 2020 m. sausio 28 d. įvyko rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl Pašto ir Kurjerių paslaugų pirkimų modulių tobulinimo; 2. 2020 m. vasario 13 d. įvyko rinkos 

konsultacija su rinkos dalyviais dėl Vaistų ir Vakcinų modulių asortimento ir vystymo galimybių.  

2020 m. II ketv.: 3. 2020 m. balandis 24 d. CVP IS įvyko rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl finansinių ataskaitų (rinkinio) audito paslaugų pirkimo; 4. 2020 m. birželio 2 d. įvyko 

telekonferencinė rinkos konsultacija su UAB „ForIT“ dėl CPO LT IS techninės specifikacijos parengimo paslaugų neįvykusio viešojo pirkimo aptarimo; 5. 2020 m. birželio 4 d. įvyko 

telekonferencinė rinkos konsultacija su UAB „IO projects“ dėl CPO LT IS techninės specifikacijos parengimo paslaugų neįvykusio viešojo pirkimo aptarimo.  

2020 m. III ketv.: 

6. 2020 m. rugpjūčio 5 d. CPO LT vyko rinkos konsultacija su gamtinių dujų tiekėjais; 7. 2020 m. rugpjūčio 13 d. vyko rinkos konsultacija su dezinfekcinių tirpalų ir kitų dezinfekcinių 

priemonių tiekėjais; 8. 2020 m. rugpjūčio 11 d. CVP IS įvyko rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimo; 9. 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

CVP IS įvyko rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl apsaugos paslaugų pirkimo; 10. 2020 m. rugpjūčio 21 d. CPO LT vyko rinkos konsultacija su vaisių ir daržovių augintojais ir 

tiekėjais; 11. 2020 m. rugsėjo 30 d. CPO LT vyko rinkos konsultacija su automobilių pirkimo/nuomos rinkos dalyviais.  

2020 m. IV ketv.: 
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skaičių ir gerinti 

informacijos teikimą 

jiems 

 

 

 

 

 

 

2. Potencialių tiekėjų duomenų 

bazės formavimas 

 

Atvirų durų dienų organizavimas 

tiekėjams 

 

 

 

 

 

 

2. Nuolat 

 

 

Ne mažiau 4-ių 

atvirų durų diena 

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

II-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta33. 

 

 

 

Įvykdyta34. 

 
12. 2020 m. spalio 23 d. CVP IS vyko rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl elektros energijos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą; 13. 2020 m. spalio 26 d. CVP IS vyko 

rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl lengvųjų automobilių užsakymų (lengvųjų automobilių pirkimas-pardavimas ir lengvųjų automobilių nuoma) per elektroninį CPO LT 

elektroninį katalogą“. 14. 2020 m. lapkričio 4 d. CVP IS įvyko rinkos konsultacijos su rinkos dalyviais dėl valymo paslaugų ir valymo paslaugų iš soc.įmonių pirkimų. 

33 Potencialių tiekėjų bazės  prieiga yra atvira ir joje nuolat registruojasi verslo įmonės ir fiziniai asmenys. Bazėje šiuo metu registruoti 510 ūkio subjektų.  Su šia duomenų 

baze dirbama atnaujinant jau veikiančius modulius ir skelbiant naujus pirkimus dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS). Potencialūs tiekėjai kviečiami registruotis DPS sistemoje  ir teikti 

savo pasiūlymus skelbiamuose užsakymuose.  

2020 m. rugpjūčio 31 d. ruošiantis antrajai COVID-19 bangai vienkartinių medicinos priemonių tiekėjai kviečiami aktyviai dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose 

(https://www.cpo.lt/ruosiantis-antrajai-covid-19-bangai-vienkartiniu-medicinos-priemoniu-tiekejai-kvieciami-aktyviai-dalyvauti-centralizuotuose-viesuosiuose-pirkimuose/). 

2020 m. spalio 21 d. Vienkartinių asmens apsaugos priemonių tiekėjų dėmesiui (https://www.cpo.lt/lietuvos-maisto-produktu-tiekejai-kvieciami-dalyvauti-centralizuotuose-

viesuosiuose-pirkimuose-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/). 

34 Atvirų durų dienų organizavimas tiekėjams: 

1. 2020 m. birželio 29 d. organizuota atvirų durų diena vaistų rinkos dalyviams (https://www.cpo.lt/cpo-lt-su-vaistiniu-preparatu-tiekejais-aptare-aktualius-klausimus-apie-vaistiniu-

preparatu-dinamine-pirkimu-sistema-dps/); 

2. 2020 m. liepos 2 d. CPO LT su vaistinių preparatų tiekėjais aptarė aktualius klausimus apie vaistinių preparatų dinaminę pirkimų sistemą (DPS)https://www.cpo.lt/cpo-lt-su-vaistiniu-

preparatu-tiekejais-aptare-aktualius-klausimus-apie-vaistiniu-preparatu-dinamine-pirkimu-sistema-dps/); 

3. 2020 m. rugpjūčio 5 d. CPO LT vyko rinkos konsultacija su gamtinių dujų tiekėjais (https://www.cpo.lt/cpo-lt-vyko-rinkos-konsultacija-su-gamtiniu-duju-tiekejais/); 

https://www.cpo.lt/cpo-lt-su-vaistiniu-preparatu-tiekejais-aptare-aktualius-klausimus-apie-vaistiniu-preparatu-dinamine-pirkimu-sistema-dps/
https://www.cpo.lt/cpo-lt-su-vaistiniu-preparatu-tiekejais-aptare-aktualius-klausimus-apie-vaistiniu-preparatu-dinamine-pirkimu-sistema-dps/
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4. Grįžtamojo ryšio su 

klientais plėtra, siekiant 

tobulinti CPO LT veiklą 

1. Perkančiųjų organizacijų ir 

tiekėjų apklausų vykdymas 

 

1. Ne mažiau 8-nių 

teminių apklausų 

 

I-IV ketv. 

 

 

Įvykdyta35. 

 

 

 
4. 2020 m. rugpjūčio 13 d. Su tiekėjais aptartos dezinfekcinių tirpalų ir kitų dezinfekcinių priemonių techninės specifikacijos (https://www.cpo.lt/su-tiekejais-aptartos-dezinfekciniu-

tirpalu-ir-kitu-dezinfekciniu-priemoniu-technines-specifikacijos/); 

5. 2020 m. rugpjūčio 21 d. CPO LT tiekėjams pristatė ir su jais aptarė elektroniniame katalogo Maisto produktų modulio daržovių ir vaisių prekių  grupę (https://www.cpo.lt/cpo-lt-

tiekejams-pristate-ir-su-jais-aptare-elektroniniame-katalogo-maisto-produktu-modulio-darzoviu-ir-vaisu-prekiu-grupe/); 

6. 2020 m. rugsėjo 30 d. CPO LT pakvietė verslo įmones į kuriamo Automobilių pirkimo/nuomos modulio rinkos konsultaciją (https://www.cpo.lt/cpo-lt-pakviete-verslo-imones-i-

kuriamo-automobiliu-pirkimonuomos-modulio-rinkos-konsultacija/); 

7. 2020 m. gruodžio 15 d. nuotolinė atvirų durų diena. Lietuvos maisto produktų tiekėjai kviečiami dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose per CPO LT elektroninį katalogą 

(https://www.cpo.lt/lietuvos-maisto-produktu-tiekejai-kvieciami-dalyvauti-centralizuotuose-viesuosiuose-pirkimuose-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/). 

 

35 Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teminių apklausų vykdymas: 

1. 2020 m. balandžio 24 d. CPO LT reiškė susirūpinimą dėl prekių aktualių kovoje su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasiūlos ir tiekimo sutrikimo ir, siekdama užtikrinti 

sklandų elektroninio katalogo paslaugų teikimą tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams, atliko aktyvių Asmens higienos gaminių rinkos dalyvių apklausą 

(https://www.cpo.lt/perkancios-organizacijos-raginamos-spartinti-prekiu-ir-paslaugu-isigijimus-ir-atsiskaitymus-uz-juos-kad-butu-mazinamos-covid-19-plitimo-sukeltos-pasekmes-

salies-ekonomikai/); 

2. 2020 m. birželio 29 d., įgyvendinant CPO LT Kovos su korupcija 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 3 priemonę (https://www.cpo.lt/wp-

content/uploads/2020/04/CPO-LT-KKP-2020-2022.pdf), paskelbta CPO LT elektroninio katalogo naudotojų skaidrumo vertinimo apklausa „CPO LT elektroninio katalogo naudotojų 

(pirkėjų) apklausą dėl galimų korupcijos apraiškų“, apklausa išsiųsta 1000 CPO LT elektroninio katalogo naudotojų  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVH3NeZB1Ik9IZdGsXkoJU22qVoHNIr7pTKqx2dsL66nVfJA/viewform); 

3. 2020 m. rugsėjo 24 d. CPO LT, skatindama efektyvesnius centralizuotus viešuosius pirkimus, pradeda reitinguoti elektroninio katalogo teikėjus (https://www.cpo.lt/cpo-lt-

skatindama-efektyvesnius-centralizuotus-viesuosius-pirkimus-pradeda-reitinguoti-elektroninio-katalogo-teikejus/); 

4. 2020 m. rugsėjo 25 d. CPO LT ELEKTRONINIO KATALOGO NAUDOTOJŲ (PIRKĖJŲ) APKLAUSĄ DĖL GALIMŲ KORUPCIJOS APRAIŠKŲ 

(https://docs.google.com/forms/d/1ff0FYgaw31yyDTFz3wpFVGw-Plp9HWkm8KLj6j5_tNY/edit); 

5. 2020 m. rugsėjo 28 d. Tiekėjų apklausa dėl vienkartinių sauskelnių modulio asortimento 

(https://docs.google.com/forms/d/1YjHsjnoFUXqYY3ZpA18lfB0SzWq4S4RwTpRbmNkM6HE/edit); 
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2. Mokymų, atvirų durų dalyvių 

apklausų vykdymas  

 

 

3. CPO LT internetinės svetainės 

www.cpo.lt informatyvumo 

didinimas 

2. Ne mažiau 40-ties 

apklausų 

 

 

3. Susieta su 

Elektroninės 

valdžios vartų 

svetaine 

I-IV ketv. 

 

 

 

II ketv. 

 

Įvykdyta2. 

 

 

 

Įvykdyta36. 

 

 

 
6. 2020 m. rugsėjo 29 d. CPO LT ELEKTRONINIO KATALOGO NAUDOTOJŲ (TIEKĖJŲ) APKLAUSĄ DĖL GALIMŲ KORUPCIJOS APRAIŠKŲ 

(https://docs.google.com/forms/d/18JZPpeGRNplYyc8xPPtMODrkiz9aIV4tqtTpszdUukY/edit); 

7. 2020 m. rugsėjo 30 d. Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl vienkartinių sauskelnių modulio asortimento 

(https://docs.google.com/forms/d/1R2q6Ayw6hgNftBnUWJaEK9ivKbrXGjHGsO7jbhgiHjQ/edit); 

8. 2020 m. spalio 28 d. Perkančiųjų organizacijų Eksploatacinių medžiagų modulio tiekėjų reitingavimo apklausa ( anketa: https://docs.google.com/forms/d/1gAJEzajDNUsffk-IB-

0pX-bj4bohO1cC4yzScylEHu4/edit); 

9. 2020 m. lapkričio 4 d. Perkančiųjų organizacijų Higienos gaminių sauskelnių tiekėjų reitingavimo apklausa 

(https://docs.google.com/forms/d/1QuPMejOYDV0ltMlmf9kTypxtfgxmMqWaagedlvjKcmk/edit); 

10. 2020 m. lapkričio 10 d. Perkančiųjų organizacijų Techninės priežiūros paslaugų modulio tiekėjų reitingavimo apklausa 

(https://docs.google.com/forms/d/1ozOrlwiJx6KfUgC8YR89DFS5C68E4yB_fio8MS0_CIk/edit); 

11. 2020 m. lapkričio 16 d. CPO LT elektroninio naudotojų (PIRKĖJŲ) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų 

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_POsaugykla.pdf); 

12. 2020 m. lapkričio 17 d. CPO LT elektroninio katalogo (TIEKĖJŲ) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų  

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_tiek%C4%97jai_saugykla.pdf); 

13. 2020 m. lapkričio 18 d. CPO LT darbuotojų apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų 

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_darbuotojaisaugykla.pdf). 

 

36 CPO LT internetinėje svetainė susieta su Elektroninės valdžios vartų svetaine https://www.cpo.lt/nuorodos/. 

http://www.cpo.lt/


8 
 

 

5. Didinti CPO LT veiklos 

ir teikiamos naudos 

žinomumą visuomenėje 

 

1. Pranešimų žiniasklaidai ir kitomis 

informacinėms priemonėms 

rengimas bei platinimas 

 

 

 

 

 

2. Dalyvavimas televizijos ir radijo 

laidose  

 

3. CPO LT veiklos rodiklių 

viešinimas Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos informaciniame ekrane 

 

4. Žiniasklaidos stebėsena ir 

reagavimas į informaciją apie CPO 

LT veiklą visuomenės informavimo 

priemonėse 

1. Parengti ir 

išplatinti ne mažiau 

3-jų publikacijų apie 

CPO LT naudą ir 

pasiektus rezultatus 

nacionalinėje 

žiniasklaidoje 

 

2. Pagal poreikį ir 

galimybes 

 

3. Ne mažiau 4-ių 

informacinių 

pranešimų  

 

4. Nuolat 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

Įvykdyta  (informacija 

pateikiama lentelės 3 

priede). 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

 

 

Įvykdyta37. 

 

 

 

Įvykdyta. 

 

 
37 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informaciniame ekrane paviešinti CPO LT veiklos rodiklių infografikai: 1. Konsoliduotieji pirkimai 2020 I pusm.; 2. Medicinos srities 

pirkimai 2020 I pusm.; 3. Statybos srities pirkimai 2020 I pusm.; 4. CPO LT indėlis į COVID-19 suvaldymą Lietuvoje. 

 

 

 



 

Viešinimo plano vykdymo priedas Nr. 1 

Informaciniai pranešimai arba kitos publikacijos Perkančiosioms organizacijoms (1.1 

lentelės priemonės): 

2020 m. I ketv. 

1. 2020 m. sausio 22 d. CPOLT elektroniniame kataloge – naujas projektavimo paslaugų 

modulis (//https://www.cpo.lt/cpo-elektroniniame-kataloge-naujas-projektavimo-paslaugu-

modulis/); 

2. 2020 m. sausio 23d. CPO LT atnaujino spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių modulį 

(//https://www.cpo.lt/cpo-lt-atnaujino-spausdintuvu-ir-daugiafunkciniu-irenginiu-moduli/); 

3. 2020 m. vasario 21 d. Sukurta nauja vienkartinių medicinos priemonių Dinaminė pirkimo 

sistema (DPS) (//https://www.cpo.lt/sukurta-nauja-vienkartiniu-medicinos-priemoniu-dinamine-

pirkimo-sistema-dps/); 

4. 2020 m. kovo 4 d. CPO LT elektroniniame kataloge – naujas neypatingųjų statinių rangos 

darbų be projektavimo paslaugų modulis (//https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-

naujas-neypatinguju-statiniu-rangos-darbu-be-projektavimo-paslaugu-modulis/); 

5. 2020 m. kovo 16 d. Perkančiųjų organizacijų – CPO LT katalogo naudotojų – dėmesiui 

(//https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-cpo-lt-katalogo-naudotoju-demesiui/); 

6. 2020 m. kovo 18 d. CPO LT EPC katalogo Tiekėjų dėmesiui.(//https://www.cpo.lt/cpo-lt-

epc-katalogo-tiekeju-demesiui/); 

7. 2020 m. kovo 19 d. Dėl Preliminariųjų ir Pagrindinių/ Pirkimo sutarčių vykdymo 

(//https://www.cpo.lt/del-preliminariuju-ir-pagrindiniupirkimo-sutarciu-vykdymo/); 

8. 2020 m. kovo 19 d. Dėl galimai atsiradusių nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių, 

vykdant Preliminariąsias ir/ ar Pagrindines/ Pirkimo sutartis karantino sąlygomis 

(//https://www.cpo.lt/del-galimai-atsiradusiu-nenugalimos-jegos-force-majeure-aplinkybiu-vykdant-

preliminariasias-ir-ar-pagrindinespirkimo-sutartis-karantino-salygomis-jegos/); 

9. 2020 m. kovo 24 d. CPO LT patikrino Žemėtvarkos modulio Tiekėjų atitikimą 

kvalifikaciniams reikalavimams (pašalinimo pagrindų nebuvimui) (https://www.cpo.lt/cpo-lt-

patikrino-zemetvarkos-modulio-tiekeju-atitikima-kvalifikaciniams-reikalavimams-pasalinimo-

pagrindu-nebuvimui/); 

10. 2020 m. kovo 24 d. CPO LT elektroniniame kataloge galimybė įsigyti mobilaus ryšio ir 

duomenų perdavimo (internetas telefone) paslaugas nemokamai (//https://www.cpo.lt/cpo-lt-

elektroniniame-kataloge-galimybe-isigyti-mobilaus-rysio-ir-duomenu-perdavimo-paslaugas-

nemokamai-2/); 

11. 2020 m. kovo 25 d. Perkančiųjų organizacijų dėmesiui: pasikeitė kompiuterių procesorių 

našumo vertinimo metodika (//https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-demesiui-pasikeite-

kompiuteriu-procesoriu-nasumo-vertinimo-metodika/); 

12. 2020 m. kovo 26 d. CPO LT elektroniniame kataloge atnaujintas Biuro reikmenų modulis 

(//https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-atnaujintas-biuro-reikmenu-modulis/); 

13. 2020 m. kovo 27 d. Perkančios organizacijos raginamos spartinti prekių ir paslaugų 

įsigijimus ir atsiskaitymus už juos, kad būtų mažinamos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

plitimo sukeltos pasekmės šalies ekonomikai (https://www.cpo.lt/perkancios-organizacijos-

raginamos-spartinti-prekiu-ir-paslaugu-isigijimus-ir-atsiskaitymus-uz-juos-kad-butu-mazinamos-

covid-19-plitimo-sukeltos-pasekmes-salies-ekonomikai/); 
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14. 2020 m. vasario 3 d. pranešimas (priminimas) „CPO LT elektroniniame kataloge – naujas 

modulis – Vienkartinės medicinos priemonės”. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis 

536 vartotojams (perkančiosioms organizacijoms); 

15. 2020m. kovo 5 d. pranešimas (priminimas) „CPO LT elektroniniame kataloge – naujas 

modulis – Kelių (gatvių) ženklinimas“. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis 568 

vartotojams (perkančiosioms organizacijoms); 

16. 2020 m. kovo 5 d./ kovo 27 d. pranešimas „CPO LT elektroniniame kataloge – naujas 

modulis – Statinių ekspertizės paslaugos”. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis 503 

vartotojams (perkančiosioms organizacijoms); 

17. 2020 m. kovo 13d./ kovo 24 d. pranešimas (priminimas) „CPO LT elektroniniame 

kataloge – naujas modulis – Mokykliniai baldai“. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo 

priemonėmis 503 vartotojams (perkančiosioms organizacijoms); 

18. 2020 m. kovo 16 d. pranešimas “CPO LT elektroniniame kataloge – naujas modulis – 

Statinių ekspertizės paslaugos”. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis 703 vartotojams 

(perkančiosioms organizacijoms); 

19. 2020 m. kovo 31 d. pranešimas (priminimas) „CPO LT elektroniniame kataloge – naujas 

modulis – Neypatingų statinių rangos darbai”. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis 

3113 vartotojų (perkančiosioms organizacijoms); 

20. 2020 m. kovo 31 d. pranešimas (priminimas) “CPO LT elektroniniame kataloge – naujas 

modulis – Statinių techninės priežiūros paslaugos”. Išsiųsta CPO LT elektroninio katalogo 

priemonėmis 418 vartotojų (perkančiosioms organizacijoms). 

 

2020 m. II ketv. 

21. 2020 m. balandžio 1 d. pranešimas-informacija „Dėl koronaviruso metu vykdytų pirkimų 

sutarčių viešinimo ir nekokybiškų prekių grąžinimo” (https://www.cpo.lt/del-koronaviruso-metu-

vykdytu-pirkimu-sutarciu-viesinimo-ir-nekokybisku-prekiu-grazinimo/); 

22. 2020 m. balandžio d. 7 pranešimas-informacija „Kaip vykdyti/keisti sutartis COVID-19 

pandemijos laikotarpiu“ (https://www.cpo.lt/kaip-vykdytikeisti-sutartis-covid-19-pandemijos-laikotarpiu/); 

23. 2020 m. balandžio 15 d. pranešimas-informacija „VVKT vaistų tiekėjams leidžia tiekti 

vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba” (https://www.cpo.lt/vvkt-vaistu-tiekejams-leidzia-tiekti-

vaistinius-preparatus-pakuotemis-uzsienio-kalba/); 

24. 2020 m. balandžio 24 d. pranešimas (priminimas) „Perkančiosios organizacijos 

kviečiamos aktyviau naudoti CPO LT elektroninį katalogą reikalingoms prekėms paslaugoms ir 

darbams įsigyti COVID 19 sąlygomis (https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-kvieciamos-

aktyviau-naudoti-cpo-lt-elektronini-kataloga-reikalingoms-prekems-paslaugoms-ir-darbams-isigyti-covid-

19-salygomis/); 

25. 2020 m. gegužės 6 d. pranešimas (rekomendacija) „CPO LT rekomendacijos 

Perkančiosioms organizacijoms, vykdančioms Asmens higienos gaminių pirkimus elektroniniame 

kataloge” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-rekomendacijos-perkanciosioms-organizacijoms-vykdancioms-asmens-

higienos-gaminiu-pirkimus-elektroniniame-kataloge/); 

26. 2020 m. gegužės 12 d. pranešimas (priminimas) „Atnaujintas Originalių eksploatacinių 

medžiagų spausdintuvams modulis geriau tenkins Perkančiųjų organizacijų poreikius” 

(https://www.cpo.lt/atnaujintas-originaliu-eksploataciniu-medziagu-spausdintuvams-modulis-geriau-tenkins-

perkanciuju-organizaciju-poreikius/); 

https://www.cpo.lt/del-koronaviruso-metu-vykdytu-pirkimu-sutarciu-viesinimo-ir-nekokybisku-prekiu-grazinimo/
https://www.cpo.lt/del-koronaviruso-metu-vykdytu-pirkimu-sutarciu-viesinimo-ir-nekokybisku-prekiu-grazinimo/
https://www.cpo.lt/kaip-vykdytikeisti-sutartis-covid-19-pandemijos-laikotarpiu/
https://www.cpo.lt/vvkt-vaistu-tiekejams-leidzia-tiekti-vaistinius-preparatus-pakuotemis-uzsienio-kalba/
https://www.cpo.lt/vvkt-vaistu-tiekejams-leidzia-tiekti-vaistinius-preparatus-pakuotemis-uzsienio-kalba/
https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-kvieciamos-aktyviau-naudoti-cpo-lt-elektronini-kataloga-reikalingoms-prekems-paslaugoms-ir-darbams-isigyti-covid-19-salygomis/
https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-kvieciamos-aktyviau-naudoti-cpo-lt-elektronini-kataloga-reikalingoms-prekems-paslaugoms-ir-darbams-isigyti-covid-19-salygomis/
https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-kvieciamos-aktyviau-naudoti-cpo-lt-elektronini-kataloga-reikalingoms-prekems-paslaugoms-ir-darbams-isigyti-covid-19-salygomis/
https://www.cpo.lt/cpo-lt-rekomendacijos-perkanciosioms-organizacijoms-vykdancioms-asmens-higienos-gaminiu-pirkimus-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/cpo-lt-rekomendacijos-perkanciosioms-organizacijoms-vykdancioms-asmens-higienos-gaminiu-pirkimus-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/atnaujintas-originaliu-eksploataciniu-medziagu-spausdintuvams-modulis-geriau-tenkins-perkanciuju-organizaciju-poreikius/
https://www.cpo.lt/atnaujintas-originaliu-eksploataciniu-medziagu-spausdintuvams-modulis-geriau-tenkins-perkanciuju-organizaciju-poreikius/
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27. 2020 m. gegužės 18 d. pranešimas (priminimas) „Statybos įmonėms – naujos ir patrauklios 

galimybės dalyvauti viešuosiuose centralizuotuose pirkimuose Dinaminės pirkimų sistemos (DPS) 

būdu CPO LT elektroniniame kataloge” (https://www.cpo.lt/statybos-imonems-naujos-ir-patrauklios-

galimybes-dalyvauti-viesuosiuose-centralizuotuose-pirkimuose-dinamines-pirkimu-sistemos-dps-budu-cpo-

lt-elektroniniame-kataloge/); 

28. 2020 m. birželio 3 d. pranešimas (priminimas) „Perkančiosios organizacijos CPO LT 

elektroniniame kataloge jau gali įsigyti degalus degalinėse” (https://www.cpo.lt/perkanciosios-

organizacijos-cpo-lt-elektroniniame-kataloge-jau-gali-isigyti-degalus-degalines/); 

29. 2020 m. birželio 12 d. pranešimas (rekomendacija) „Perkančiųjų organizacijų patogumui 

– skelbimų lenta informuoti apie ketinimą vykdyti konsoliduotus pirkimus CPO LT elektroniniame 

kataloge” (https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-patogumui-skelbimu-lenta-informuoti-apie-

ketinima-vykdyti-konsoliduotus-pirkimus-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/); 

30. Papildomai. Atnaujinta CPO LT internetinė svetainė anglų kalba. (https://www.cpo.lt/en/). 

 

2020 m. III ketv. 

31. 2020 m. liepos 13 d. CPO LT elektroniniame kataloge naujas modulis – daugiabučių namų 

atnaujinimo rangos darbai be projektavimo paslaugos. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-

kataloge-naujas-modulis-daugiabuciu-namu-atnaujinimo-rangos-darbai-be-projektavimo-paslaugos); 

32. 2020 m. liepos 13 d. CPO LT elektroninio katalogo naudotojai kviečiami dalyvauti CPO 

LT forume (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroninio-katalogo-naudotojai-kvieciami-dalyvauti-cpo-lt-

forume/); 

33. 2020 m. liepos 14 d. CPO LT patikrino tiekiamų spausdinimo įrangos eksploatacinių 

medžiagų atitikimą techninei specifikacijai (https://www.cpo.lt/cpo-lt-patikrino-tiekiamu-spausdinimo-

irangos-eksploataciniu-medziagu-atitikima-techninei-specifikacijai/);  

34. 2020 m. liepos 20 d. Perkančiųjų organizacijų patogumui – dinaminėje pirkimų sistemoje 

atnaujintas Vaistų modulis, Vakcinos išskirtos į atskirą modulį (https://www.cpo.lt/perkanciuju-

organizaciju-patogumui-dinamineje-pirkimu-sistemoje-atnaujintas-vaistu-modulis-vakcinos-isskirtos-i-

atskira-moduli/); 

35. 2020 m. rugpjūčio 5 d. Informuojame, kad esate kviečiami dalyvauti efektyviausių viešųjų 

pirkimų apdovanojimuose (https://www.cpo.lt/informuojame-kad-esate-kvieciami-dalyvauti-efektyviausiu-

viesuju-pirkimu-apdovanojimuose/); 

36. 2020 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulių miesto gydymo įstaigos įvykdė vienkartinių medicinos 

priemonių pirkimą – sutaupė net 38 proc. lėšų (https://www.cpo.lt/siauliu-miesto-gydymo-istaigos-

ivykde-vienkartiniu-medicinos-priemoniu-pirkima-sutaupe-net-38-proc-lesu/); 

37. 2020 m. rugsėjo 3 d. Perkančiųjų organizacijų dėmesiui: Žalieji pirkimai per CPO LT 

elektroninį katalogą (https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-demesiuizalieji-pirkimai-per-cpo-lt-

elektronini-kataloga/); 

38. 2020 m. rugsėjo 9 d. Atkreipiame dėmesį, kad iki paraiškų dalyvauti efektyviausių viešųjų 

pirkimų apdovanojimuose pateikimo liko 3 dienos! (https://www.cpo.lt/atkreipiame-demesi-kad-iki-

paraisku-dalyvauti-efektyviausiu-viesuju-pirkimu-apdovanojimuose-pateikimo-liko-3-dienos/); 

39. 2020 m. rugsėjo 9 d. Perkančiosios organizacijos kviečiamos aktyviau pirkti paslaugas iš 

socialinių įmonių (https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-kvieciamos-aktyviau-pirkti-paslaugas-is-

socialiniu-imoniu/); 

https://www.cpo.lt/statybos-imonems-naujos-ir-patrauklios-galimybes-dalyvauti-viesuosiuose-centralizuotuose-pirkimuose-dinamines-pirkimu-sistemos-dps-budu-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/statybos-imonems-naujos-ir-patrauklios-galimybes-dalyvauti-viesuosiuose-centralizuotuose-pirkimuose-dinamines-pirkimu-sistemos-dps-budu-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/statybos-imonems-naujos-ir-patrauklios-galimybes-dalyvauti-viesuosiuose-centralizuotuose-pirkimuose-dinamines-pirkimu-sistemos-dps-budu-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-cpo-lt-elektroniniame-kataloge-jau-gali-isigyti-degalus-degalines/
https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-cpo-lt-elektroniniame-kataloge-jau-gali-isigyti-degalus-degalines/
https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-patogumui-skelbimu-lenta-informuoti-apie-ketinima-vykdyti-konsoliduotus-pirkimus-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-patogumui-skelbimu-lenta-informuoti-apie-ketinima-vykdyti-konsoliduotus-pirkimus-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/
https://www.cpo.lt/en/
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40. 2020 m. rugsėjo 30 d. CPO LT dėmesys korupcijos prevencijai – Tiekėjai kviečiami 

dalyvauti apklausoje (https://www.cpo.lt/cpo-lt-demesys-korupcijos-prevencijai-tiekejai-kvieciami-

dalyvauti-apklausoje/). 

 

2020 m. IV ketv. 

41. 2020 m. spalio 21 d. CPO LT apjungė perkančiųjų organizacijų poreikį į vieną 

konsoliduotą pirkimą – medicininės veido kaukės nupirktos 3 kartus pigiau (https://www.cpo.lt/cpo-lt-

apjunge-perkanciuju-organizaciju-poreiki-i-viena-konsoliduota-pirkima-medicinines-veido-kaukes-

nupirktos-3-kartus-pigiau/); 

42. 2020 m. spalio 22 d. CPO LT elektroniniame kataloge naujas modulis – Daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslaugomis 

(https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-naujas-modulis-daugiabuciu-namu-atnaujinimo-

modernizavimo-rangos-darbai-su-projektavimo-paslaugomis/); 

43. 2020 m. spalio 29 d.  131 perkančioji organizacija medicinines vienkartines veido kaukes 

pirko kartu – sutaupė 67 proc. numatytų lėšų (https://www.cpo.lt/131-perkancioji-organizacija-

medicinines-vienkartines-veido-kaukes-pirko-kartu-sutaupe-67-proc-numatytu-lesu/); 

44. 2020 m. lapkričio 6 d. CPO LT inicijuoja vienkartinių veido kaukių konsoliduotąjį pirkimą 

(https://www.cpo.lt/cpo-lt-inicijuoja-vienkartiniu-veido-kaukiu-konsoliduotaji-pirkima/); 

45. 2020 m. gruodžio 10 d. Perkančiosios organizacijos kviečiamos įsigyti gamtinių dujų CPO 

LT elektroniniame kataloge(https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-kvieciamos-isigyti-

gamtiniu-duju-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/); 

46. 2020 m. gruodžio 14 d. Perkančiosios organizacijos kviečiamos įsigyti finansinių ataskaitų 

audito atlikimo paslaugas CPO LT elektroniniame kataloge (https://www.cpo.lt/perkanciosios-

organizacijos-kvieciamos-isigyti-finansiniu-ataskaitu-audito-atlikimo-paslaugas-cpo-lt-

elektroniniame-kataloge/); 

47. 2020 m. gruodžio 15 d. 126 perkančiosios organizacijos konsoliduotame pirkime 

racionaliai įsigijo vienkartines veido kaukes (https://www.cpo.lt/126-perkanciosios-organizacijos-

konsoliduotame-pirkime-racionaliai-isigijo-vienkartines-veido-kaukes/); 

48. 2020 m. gruodžio 22 d. Perkančiųjų organizacijų dėmesiui: galimybė viešuosius pirkimus 

pavesti vykdyti CPO LT (https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-demesiui-galimybe-

viesuosius-pirkimus-pavesti-vykdytipo-lt/); 

49. 5 informaciniai pranešimai išsiųsti perkančiosioms organizacijoms per CPO LT 

elektroninį katalogą. (Pasiekė virš 4000 perkančiųjų organizacijų). 
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Viešinimo plano vykdymo priedas Nr. 2 

Metodinių priemonių rengimas ir platinimas perkančiosioms organizacijoms ir 

tiekėjams (2.1 lentelės priemonė): 

2020 I ketv.  

Parengtos 8 CPO LT elektroninio katalogo modulių video instrukcijos: 1. Motorinių 

transporto priemonių nuoma (automobiliai, autobusai ir mikroautobusai su vairuotoju); 2. Interneto 

ryšys; 3. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra; 4. Neypatingų statinių rangos 

darbai; 5. Kelių (gatvių) horizontalusis ženklinimas; 6. Mokykliniai baldai be projektavimo; 7. 

Statinių ekspertizė; 8. Vienkartinės medicinos priemonės. Parengtos 9 metodinės priemonės 

(https://2007.cpo.lt/katalogas/): Mobilieji telefonai (atmintinė sutarčių priežiūrai) (krepšelio 

formavimo atmintinė), Kompiuterių nuoma (atmintinė sutarčių priežiūrai), Statinių ekspertizė 

(atmintinė sutarčių priežiūrai), Kanceliarinės prekės (atmintinė sutarčių priežiūrai), Biuro popierius 

(atmintinė sutarčių priežiūrai), Buities prekės (atmintinė sutarčių priežiūrai), Higieninis popierius 

(atmintinė sutarčių priežiūrai), Elektros prekės (atmintinė sutarčių priežiūrai). Viso parengta 17 

metodinių priemonių. 

2020 m. II ketv.  

Parengtos 2 CPO LT elektroninio katalogo modulių video instrukcijos: 1. Maisto produktai; 

2. Kompiuterių nuoma. Parengta 16 metodinių priemonių (https://2007.cpo.lt/katalogas/): Vaistai (DPS) 

(pirkimo parašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

rangos darbai be projektavimo paslaugų (DPS) (pirkimo parašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), 

Automobilinės dujos iš degalinių (pirkimo aprašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), 95 benzinas ir 

dyzelinas iš degalinių (pirkimo aprašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), Vienkartinės medicinos 

priemonės (pirkimo aprašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), Spausdinimo įrangos eksploatacinės 

medžiagos (pirkimo aprašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), Asmens higienos gaminiai (pirkimo 

aprašymas) (krepšelio formavimo atmintinė), Vakcinos (pirkimo aprašymas) (krepšelio formavimo atmintinė). 

Viso parengta 18 metodinių priemonių. 

2020 m. III ketv. 

Parengtos 5 metodinės priemonės (https://2007.cpo.lt/katalogas/): Vienkartinių medicinos 

priemonių (sutarčių vykdymo atmintinė), Maisto produktų (sutarčių vykdymo atmintinė) (krepšelio 

formavimo atmintinė) (prekių sukėlimo atmintinė), Kompiuterių nuomos (krepšelio formavimo atmintinė). 

Parengta metodinė priemonė tiekėjams „Kaip tiekėjams patekti į CPO LT katalogą“ 

(https://www.cpo.lt/tiekejams/ka-reikia-zinoti/). Peržiūrėti ir atnaujinti dažniausiai užduodami klausimai 

(DUK), papildyti naujais aktuliais DUK ir viešinami CPO LT svetainėje adresu 

(https://www.cpo.lt/pagalba/d-u-k-2/). Pagal poreikį nuolat papildoma naujais klausimais-atsakymais. Viso 

parengtos 7 metodinės priemonės. 

2020 m. IV ketv. 

Parengtos 7 metodinės priemonės (https://2007.cpo.lt/katalogas/): Finansinio audito paslaugų 

(krepšelio formavimo atmintinė), Pašto paslaugų (krepšelio formavimo atmintinė), Kurjerių paslaugų 

(krepšelio formavimo atmintinė), Apsaugos paslaugų (krepšelio formavimo atmintinė), Gamtinių dujų 

(krepšelio formavimo atmintinė), Transporto priemonių draudimo paslaugų (Transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomasis draudimas ir KASKO paslaugų) (krepšelio formavimo atmintinės). 

Peržiūrėti ir atnaujinti dažniausiai užduodami klausimai (DUK), papildyti naujais aktuliais DUK ir viešinami 

CPO LT svetainėje adresu (https://www.cpo.lt/pagalba/d-u-k-2/). Pagal poreikį nuolat papildoma naujais 

klausimais-atsakymais. Parengtas išaiškinimas ir metodinės priemonės Pirkimų nutraukimui kataloge. Viso 

parengtos 9 metodinės priemonės. 



6 
 

 

 

Viešinimo plano vykdymo priedas Nr. 3 

Pranešimai ir straipsniai žiniasklaidoje, CPO LT internetiniame puslapyje (5.1 lentelės 

priemonė): 

2020 m. I ketv. 

1. 2020 m. sausio 2 d. “Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT įvykdytas maisto 

produktų viešasis pirkimas elektroninio aukciono būdu ligoninei sutaupė 96 tūkst. Eurų” portale 

Lietuvos rytas.lt (https://www.cpo.lt/centrines-perkanciosios-organizacijos-cpo-lt-ivykdytas-maisto-

produktu-viesasis-pirkimas-elektroninio-aukciono-budu-ligoninei-sutaupe-96-tukst-euru/); 

2. 2020 m. sausio 22 d. „Centralizuoti viešieji pirkimai padėjo sutaupyti 67.9 mln. eurų 

biudžeto lėšų“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas paskelbtas portale Lietuvos rytas.lt 

ir portale Kauno diena; 

3. 2020 m. vasario 4 d. „Kviečiame į rinkos konsultaciją dėl pašto ir kurjerių paslaugų 

pirkimo“ (https://www.cpo.lt/kvieciame-i-rinkos-konsultacija-del-pasto-ir-kurjeriu-paslaugu-pirkimo/); 

4. 2020 m. vasario 4 d. „CPO LT rengdama centralizuoto viešojo pirkimo sąlygas 

konsultuojasi su rinkos dalyviais“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-rengdama-centralizuoto-viesojo-pirkimo-

salygas-konsultuojasi-su-rinkos-dalyviais/); 

5. 2020 m. vasario 10 d. „CPO LT daugiabučių renovacijai skirtų pirkimo modulių aptarimas 

įvyko Aplinkos ministerijoje“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-daugiabuciu-renovacijai-skirtu-pirkimo-moduliu-

aptarimas-ivyko-aplinkos-ministerijoje/); 

6. 2020 m. vasario 11 d. „CPO LT apdovanota už pasiekimus centralizuojant viešųjų pirkimų 

procesus“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-apdovanota-uz-pasiekimus-centralizuojant-viesuju-pirkimu-procesus/); 

7. 2020 m. vasario 28 d. „CPO LT ir LSA bendradarbiavimo sutartis: naujos galimybės 

tobulinti centralizuotus viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-ir-lsa-

bendradarbiavimo-sutartis-naujos-galimybes-tobulinti-centralizuotus-viesuosius-pirkimus-elektronineje-

erdveje/); 

8. 2020 m. kovo 5 d. „Lietuvos ūkininkų gaminama produkcija – viešajam maitinimui“ 

(https://www.cpo.lt/lietuvos-ukininku-gaminama-produkcija-viesajam-maitinimui/); 

9 2020 m. kovo 5 d. „CPO LT su AB „Lietuvos paštas“ aptarė aktualius centralizuotų viešųjų 

pirkimų elektroninėje erdvėje klausimus“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-ir-lsa-bendradarbiavimo-sutartis-

naujos-galimybes-tobulinti-centralizuotus-viesuosius-pirkimus-elektronineje-erdveje/). 

2020 m. II ketv. 

10. 2020 m. balandžio 10 d. „CPO LT diegs ISO 9001 standartą centralizuotų viešųjų pirkimų 

srityje” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-diegs-iso-9001-standarta-centralizuotu-viesuju-pirkimu-srityje/); 

11. 2020 m. birželio 4 d. „Kaip teisingai atrinkti rangovą ir sėkmingai įgyvendinti projektą”. 

Virtuali statybų paroda RESTA 2020. Diskusija. Dalyvavo CPO LT direktorius D.Vedrickas 

(//https://www.youtube.com/watch?v=lyZv8KBhmjI). 

2020 m. III ketv. 

12. 2020 m. liepos 17 d. K.Buidovaitė. Renovacijų projektų vadovas: to, kas dabar vyksta, 

net košmaruose nesapnavome. (CPO LT direktoriaus D.Vedricko komentaras) 

(https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2020/07/13/news/renovaciju-projektu-vadovas-tai-kas-

dabar-vyksta-net-kosmaruose-nesapnavome-15551838); 

https://www.cpo.lt/cpo-lt-diegs-iso-9001-standarta-centralizuotu-viesuju-pirkimu-srityje/
https://www.youtube.com/watch?v=lyZv8KBhmjI
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13. 2020 m. rugpjūčio 13 d. CPO LT įgyvendinamas ES projektas – naujos galimybės 

medicinos įstaigoms centralizuotai vykdyti viešuosius pirkimus. Straipsnis Lietuvos sveikatos 

portale. (https://lsveikata.lt/aktualijos/cpo-lt-igyvendinamas-es-projektas-naujos-galimybes-medicinos-

istaigoms-centralizuotai-vykdyti-viesuosius-pirkimus-12542); 

14. 2020 m. rugpjūčio 20 d. Konsoliduotieji viešieji pirkimai – naujos galimybės gydymo 

įstaigoms. Lietuvos sveikata (https://lsveikata.lt/aktualijos/konsoliduotieji-viesieji-pirkimai-naujos-

galimybes-gydymo-istaigoms-12563); 

13. 2020 m. rugpjūčio 28 d. Seminaras - diskusija aktualiais renovacijos klausimais (CPO LT 

direktoriaus D.Vedricko pranešimas) (https://bustorumai.lt/seminaras-aktualiais-renovacijos-klausimais/); 

14. 2020 m. rugpjūčio 28 d. Merai LSA valdybos posėdyje aptarė RPT steigimo, ekonomikos 

gaivinimo, ligoninių bendradarbiavimo klausimus (CPO LT direktoriaus D.Vedricko pranešimas) 

(http://www.lsa.lt/naujienos/2020/08/28/valdyba_08_28/); 

15. 2020 m. rugsėjo 10 d. Kokybiški produktai ir viešieji pirkimai: kaip suderinti? (CPO LT 

direktoriaus D.Vedricko pranešimas „Kokybiško maisto šventėje“.) 

(https://manoukis.lt/naujienos/agropolitika/kokybiski-produktai-ir-viesieji-pirkimai-kaip-suderinti); 

16. 2020-09-15 S.Gedvila. Kaip parduoti greitai ir paprastai: CPO LT žemdirbiams turi 

svarbių naujienų (https://www.agroeta.lt/kaip-parduoti-greitai-ir-paprastai-cpo-lt-zemdirbiams-turi-svarbiu-

naujienu).  

 

 

2020 m. IV ketv. 

17. 2020 m. spalio 15 d. savaitraštis „Lietuvos sveikata“ CPO LT pirkimai pagal įgaliojimą – 

pagalba perkančiosios organizacijoms stingant laiko ir žinių (https://lsveikata.lt/aktualijos/cpo-lt-

pirkimai-pagal-igaliojima-pagalba-perkanciosios-organizacijoms-stingant-laiko-ir-ziniu-12784); 

18. 2020 m. spalio 17 d. mėnraštis „Savivaldybių žinios“ Nr.9(889) „Centralizuoti viešieji 

pirkimai“ (https://site-895949.mozfiles.com/files/895949/9_numeris-1.pdf.); 

19. 2020 m. spalio 26 d. informacinis skydelis (baneris) „Verslo žinios“ (mobili versija 

paleista. 90000 parodymų); 

20. 2020 m. lapkričio 16 d. siužetas TV3 žinių laidoje; 

21. 2020 m. lapkričio 27 d. Gydymo įstaigos dezinfekantus galės įsigyti CPO LT 

elektroniniame kataloge (https://lsveikata.lt/aktualijos/gydymo-istaigos-dezinfekantus-gales-isigyti-cpo-lt-

elektroniniame-kataloge-12965). 

 

__________________________ 

 



 

4. 2021 M. PLANUOJAMA VEIKLA 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Faktinė 

reikšmė 2020 

m. 

Siekiama 

reikšmė 

2021 m. 

Metinis 

pokytis, 

proc. 

1. Sutaupymai dėl viešųjų pirkimų ir 

daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) pirkimų centralizavimo 
75 mln. Eur


 83 mln. Eur    10,6 proc. 

2. Tiekėjų skaičius CPO LT el. sistemose  860 940 9,3 % 

3. Aplinkosauginių viešųjų pirkimų dalis nuo 

centralizuotų viešųjų pirkimų vertės 
13,9% > = 15 % 1,1 p. p. 

4. Socialinių viešųjų pirkimų dalis nuo  

centralizuotų viešųjų pirkimų vertės 
3,4% > = 5% 1,6 p. p. 

5. Pirkimų, kuriuose pateiktas tik vienas tiekėjo 

pasiūlymas, procentinė dalis nuo visų 

centralizuotų viešųjų pirkimų skaičiaus 

 

- 

 

< 5 % 

 

- 

6. Pirkimų vertė per CPO LT el. sistemas 395,4 mln. Eur 420 mln. Eur 6,2 % 

7. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, 

laiminčių viešuosius pirkimus CPO LT el. 

sistemose, procentinė dalis nuo visų 

laimėtojų skaičiaus: 

- pagal vertę 

- pagal pirkimų skaičių 

 

 

 

32,7 % 

47,9 % 

 

 

 

39 % 

52 % 

 

 

 

6,3 p. p. 

4,1 p. p. 

8. Pasitikėjimas VšĮ CPO LT (manančių, kad 

VšĮ CPO LT veikla skaidri ir patikima, 

dalis), procentais 

 

96% 

 

>= 96 % 

 

0 p. p. 

  

 

 

   

Eil. 

Nr. 

Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo 

priemonės pavadinimas 

Faktinė reikšmė 

2019 m. 

Siekiama reikšmė 

2020 m. 

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

1.1. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulius 

59 pirkimų 

moduliai 

69 pirkimų modulių 

 

1.2. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo 

pirkimų modulius 
17 pirkimų modulių 14 pirkimų modulių 

1.3. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais 

pirkimų moduliais 
14 pirkimo modulių 

10 naujų pirkimų 

modulių 

1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio 

vertinimo kriterijų CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimo moduliuose 

18 pirkimo modulių 20 pirkimų modulių 

1.5. Administruoti sukurtus Elektroninio pirkimų 

centro pirkimų modulius 9 pirkimo moduliai 10 pirkimų modulių 

 
 Naudojama vidutinė daugiametė sutaupymų dėl centralizavimo vertė. Faktinė sutaupymų vertė 2020 m. yra 272 mln. 

Eur, tačiau tokį išskirtinį sutaupymų padidėjimą iš esmės lėmė dideli kainų pokyčiai priemonių kovai su Covid-19 

moduliuose. Pandemijos pradžioje minėtų priemonių kainos labai išaugo ir perkančiosios organizacijos jų įsigijimams 

planavo dideles sumas. Tačiau vėliau kainos smarkiai sumažėjo (kai kuriais atvejais net iki 10 kartų), todėl manytina, kad 

2020 m. sutaupymo vertė neatspindės realių ilgalaikių tendencijų. 
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2. Metodinių ir viešinimo priemonių apie CPO LT elektroninį katalogą rengimas 

2.1. Kurti ir skelbti metodines priemones CPO 

LT elektroninio katalogo naudotojams 

(perkančiosioms organizacijoms, 

perkantiesiems subjektams ir tiekėjams) 

 

58 priemonės 

 

60 priemonių 

2.2. Mokyti asmenis, vykdančius viešuosius 

pirkimus, naudotis CPO LT elektroniniu 

katalogu 

Apmokytas 1731 

asmuo 

Apmokyta 800 

asmenų 

2.3. Organizuoti renginius apie pirkimų 

vykdymą per CPO LT elektroninį katalogą 
25 renginiai 16 renginių 

2.4. Administruoti ir vystyti sukurtą viešųjų 

pirkimų specialistų socialinį tinklą, kuriame 

aptariami kylantys praktiniai klausimai ir 

dalijamasi gerąja patirtimi. 

 

Inicijuotos 9 temos 

 

Inicijuota 10 temų 

 

Svarbiausi darbai 2021 m. 

1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas – centralizuotų viešųjų 

pirkimų informacinės sistemos kūrimui ir diegimui reikalingo techninio aprašymo (techninės 

specifikacijos) parengimas (I-IV ketv.); 

2. Kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir sertifikavimas (I-III ketv.). 

 

Finansinis planas – 2 132 tūkst. Eur (1 pav.): 

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija) – 

621,0 tūkst. Eur; 

Europos Sąjungos fondų ir bendro finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – LR Vidaus 

reikalų ministerija) – 188,9 tūkst. Eur;  

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

paslaugų teikimo – 200 tūkst. Eur;  

Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo – 1 000 tūkst. Eur; 

Pajamos iš pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų ir viešųjų pirkimų vykdymo kitų 

perkančiųjų organizacijų vardu – 82 tūkst. Eur; 

Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių 

pažeidimus – 40,1 tūkst. Eur.  
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18 pav. 2020 m. CPO LT Finansinis planas 

 

Žmogiškieji ištekliai – 110 pareigybių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministro 2019 m. rugsėjo 16. įsakymu Nr. 4-534 (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-943 redakcija)   „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos 

ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. Nr. 4-534 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT  valdymo 

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

__________________________



 

Priedas Nr. 1 

Užsakymų skaičiaus ir vertės CPO LT el. katalogo moduliuose dinamika 2019-2020 m. 

Pirkimo moduliai 

2019 m. užsakymų 2020 m. užsakymų 

Užsakymų 

skaičiaus 

pokytis, proc. 

Užsakymų vertės 

pokytis, proc. skaičius 
vertė, mln. Eur su 

PVM 
skaičius 

vertė, mln. Eur su 

PVM 

1 2 3 4 5 6 7 

Apsaugos paslaugos 292 5,68 242 6,6 -17% 16% 

Asmens higienos gaminiai 162 1,03 1127 13,1 596% 1168% 

Energijos vartojimo auditas 43 0,09 45 0,1 5% 28% 

Baldai 4 0,01 31 0,3 675% 2754% 

Biuro reikmenys 5952 8,45 962 1,7 -84% -80% 

Biuro popierius (2020) - - 941 1,2 - - 

Buities prekės (2020) - - 671 0,8 - - 

Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai 

be projektavimo paslaugų 

- - 97 38,3 

- - 

Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai 

su projektavimo paslaugomis 

- - 5 0,9 

- - 

Degalai iš degalinių - - 330 14,1 - - 

Degalai talpyklose* 57 6,1 43 11,5 -25% 89% 

Eksploatacinės medžiagos 1235 1,69 837 1,0 -32% -43% 

Elektros energija 775 65,54 678 55,7 -13% -15% 

Elektros prekės (2020) - - 152 0,1 - - 

Fiksuotas ryšys 76 0,31 67 0,2 -12% -36% 

Finansinis auditas (2020) - - 3 0,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Gamtinės dujos - - 1 1,6 - - 

Higieninis popierius (2020) - - 841 1,0 - - 

Interneto ryšio paslaugos - - 29 0,0 - - 

Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai 
448 0,23 437 0,2 

-2% -8% 

Judrusis ryšys* 256 0,76 254 2,0 -1% 160% 

Kanceliarinės prekės (2020) - - 817 1,5 - - 

Kanceliarinės prekės iš soc. 

įmonių 
112 0,03 59 0,0 

-47% -30% 

Kelių horizontaliojo ženklinimo 

darbai 
    14 0,5 

- - 

Kilimėlių nuoma ir keitimas 302 0,47 217 0,3 -28% -26% 

Kompiuterinė ir biuro įranga 2072 13,24 2185 21,6 5% 63% 

Kompiuterinės įrangos nuoma     1 0,0 - - 

Kurjerių paslaugos 45 0,09 27 0,1 -40% 59% 

Maisto produktai - - 43 0,9 - - 

Medicininė įranga (endoprotezai) 48 4,97 45 10,0 -6% 101% 

Medicininiai prietaisai 38 1,31 35 1,2 -8% -9% 

Mobilieji telefonai 344 0,97 429 1,5 25% 56% 

Pašto paslaugos 246 5,4 93 1,3 -62% -75% 

Statybos rangos darbai be 

projektavimo 
227 77,65 - - 

- - 

Statybos rangos darbai 

(ypatingieji statiniai) 
- - 129 60,5 

- - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Statybos rangos darbai 

(neypatingieji statiniai) 
- - 90 18,0 

- - 

Skalbimo paslaugos 141 5,15 127 3,6 -10% -30% 

Skalbimo paslaugos iš soc. 

įmonių 
37 2,02 52 2,4 

41% 17% 

Spausdinimo įrangos nuoma 41 0,33 31 0,3 -24% -23% 

Spausdintuvai ir 

daugiafunkciniai įrenginiai 
462 0,85 367 0,7 

-21% -20% 

Statinio projekto ekspertizė 1127 1,92 1319 2,5 17% 29% 

Statinių (inžinerinių) 

projektavimas 
302 2,23 339 3,9 

12% 75% 

Statinių (pastatų) projektavimas 573 7,72 419 7,4 -27% -5% 

Techninės priežiūros paslaugos 707 2,36 793 2,6 12% 10% 

Transporto priemonių nuoma su 

vairavimo paslauga 
-  -  1 0,0 

- - 

Vaistai 1999 84,18 1753 76,3 -12% -9% 

Vakcinos     75 2,7 - - 

Valymo paslaugos 349 9,57 258 14,0 -26% 47% 

Valymo paslaugos iš soc. įmonių 90 4,38 115 5,0 28% 15% 

Vertimo paslaugos 92 0,91 113 1,0 23% 9% 

Vienkartinės medicinos 

priemonės 
20 0,03 226 5,1 

1030% 16965% 

Žemės sklypų paženklinimas ir 

kadastro bylų parengimas 
224 0,55 120 0,4 

-46% -31% 

IŠ VISO: 18 898 316,2 18 085 395,4 -4% 25% 

 


