
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 

2021 m.                d. įsakymu Nr. 4- 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVĖS NERINGOS ANDRIJAUSKIENĖS UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 

VEIKLOS 2021 METŲ III KETVIRTĮ VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO MĖNESINĖS ALGOS 

KINTAMAJAI DALIAI 2021 METŲ IV KETVIRTĮ NUSTATYTI 

 

 

Eil. Nr. Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos                           

2021 metų III ketvirtį vertinimo 

rodikliai įstaigos vadovo mėnesinės 

algos kintamajai daliai 2021 metų 

IV ketvirtį nustatyti 

Siekiama reikšmė ir jos pasiekimo 

laikotarpis  

Mėnesinės algos 

kintamosios dalies 

dydis už kiekvieno 

rodiklio įgyvendinimą, 

proc. 

Rizika, kuriai esant gali 

būti nepasiektos 

nustatytos rodiklių 

reikšmės 

1. Pasiekti Viešosios įstaigos CPO LT 

2021 metų veiklos plane, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 2021 m. gegužės 4 d. 

įsakymu Nr. 4-378 „Dėl Viešosios 

įstaigos CPO LT 2021 metų veiklos 

plano patvirtinimo“, I–III ketvirčiams 

nustatytus veiklos vertinimo rodiklius 

 

Pasiekti visi Viešosios įstaigos CPO LT 

2021 metų veiklos plane  

I–III ketvirčiams nustatyti veiklos 

vertinimo rodikliai 

 

 

 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 30 d. 

20 procentų 

 

Ginčai viešųjų pirkimų 

procedūrų metu 

 

Tiekėjų atsisakymas 

vykdyti sudarytas 

preliminariąsias sutartis ar 

jas tęsti 

 

Teisės aktų pakeitimai 

 

Poreikio išnykimas 

2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. 

nutarimą Nr. 478 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 

21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

Atlikta viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo modulių bei 

aplinkos ministro nustatytų reikalavimų 

žaliesiems pirkimams analizė ir pateiktas 

Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. 

nutarimą Nr. 478 atitinkantis viešosios 

20 procentų Vyriausybės priimtų 

sprendimų ir aplinkos 

ministro nustatytų 

reikalavimų dėl žaliųjų 

pirkimų neatitiktis rinkos 

galimybėms  



 

2 

rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl 

Nacionalinės žaliųjų pirkimų 

įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir 

jį keitusių nutarimų pripažinimo 

netekusiais galios“ pakeitimo“, atlikti 

viešosios įstaigos CPO LT elektroninio 

katalogo modulių bei aplinkos ministro 

nustatytų reikalavimų žaliesiems 

pirkimams analizę ir pateikti viešosios 

įstaigos CPO LT elektroninio katalogo 

atnaujinimo planą 

įstaigos CPO LT elektroninio katalogo 

atnaujinimo planas 
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3. Stiprinant viešinimo veiklą, padidinti 

viešosios įstaigos CPO LT teikiamų 

paslaugų žinomumą, naudojant socialinius 

tinklus 

Sukurta ir aktyviai valdoma paskyra ne 

mažiau kaip viename socialiniame tinkle  

 

2021 m. rugsėjo 30 d. 

10 procentų Nėra 

 

_________________________________ 

 


