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Sutartys/ DPS galioja iki
Nr.

CPO LT administruojami moduliai

Ar žalias
pirkimas?

Ar AM įsakyme
nustatyti žalieji
kriterijai?

(metai/mėnuo/diena)

CPO LT modulų žalinimo PLANAS

Žalių kriterijų, principų, reikalavimų taikymas kvalifikaciniuose reikalavimuose,
TS (bendraja prasme), sutartyse

Numatoma
atnaujinti 2022 m.
ketv.

CPO LT Biuro veiklos ir aptarnavimo
srities pirkimų sk.
Informacinių ir komunikacinių
technologijų pirkimų grupė

1

Interneto ryšio paslaugos DPS 1

2023 m. IV ketv.

Ne

Ne

Šiuo metu techninėje specifikacijoje nenurodyta, kokia turi būti prieigos
2022 m. II ketv.
technologija (kabelis/radijo bangos/šviesolaidis - tai sprendžia pats tiekėjas).
Reikalavimas naudoti šviesolaidį galėtų būti laikomas žaliuoju reikalavimu,
todėl, kad: 1) šviesolaidis naudoja apie 10 kartų mažiau elektros, nei varinis
kabelis; 2) šviesolaidyje naudojamas stiklo pluoštas yra mažiau taršus aplinkai
nei varis, kurio vien jau kasimas labiau teršia aplinką; 3) šviesolaidis yra
atsparesnis aplinkos poveikiui ir patikimesnis, todėl sumažėja poreikis remontui,
nebereikia važinėti į remonto vietą su transportu. Numatyti šviesolaidžio
reikalavimą galima būtų arba kuriant naują DPS kategoriją, arba patikslinant
esamą specifikaciją. Kitas aplinkosauginis interneto niuansas - vartojimo įpročiai,
kurie pasireiškia tinklo apkrovimu ir poreikiu elektros energijai (nereikalingų
programėlių laikymas telefone, prenumerata nereikalingų reklamų ar
naujienlaiškių). Taip pat kuo didesnis duomenų laikymas ne kompiuteryje, o
"cloud" serveriuose irgi turi aplinkosauginį poveikį, nes duomenų centrai tokie
kaip Google Drive taiko energijos efektyvumo sprendimus ir duomenų centrams
naudoja elektrą iš atsinaujinančių šaltinių.

2

Viešojo fiksuoto telefono ryšys DPS 2

2025 m. II ketv.

Ne

Ne

Galimi svarstyti techninės specifikacijos pakeitimai dėl aplinkai draugiškų
technologijų naudojimo ryšio kabeliuose, jų tiesime ir pan.

2022 m. III ketv.

3

Programinės įrangos nuoma DPS 3

Naujas DPS

Ne

Ne

2022 m. IV ketv.

4

Kompiuterių nuoma DPS 4

2023 m. IV ketv.

Žalias

Taip

Galimi minimalūs techniniai reikalavimai arba ek. naudingumo kriterijai,
nustatantys energijos vartojimo efektyvumą.
AM įsakyme nustatyti kriterijai kompiuteriams ir monitoriams.

5

Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo
paslaugos

2023 m. III ketv.

Žalias

Taip

AM įsakyme nustatyti kriterijai spausdintuvams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

6

Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma DPS
5

2025 m. II ketv.

Žalias

Taip

AM įsakyme nustatyti kriterijai mobiliųjų telefonų aparatams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

7

Biuro įranga ir spausdintuvai DPS 6

2024 m. III ketv.

Yra žalių
prekių

Taip/Ne

AM įsakyme nustatyti kriterijai spausdintuvams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

8

Kompiuteriniai DPS 7

2024 m. IV ketv.

Yra žalių
prekių

Taip/Ne

AM įsakyme nustatyti kriterijai kompiuteriams ir monitoriams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

1
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9

Judrusis ryšys DPS 8

2023 m. III ketv.

Žalias

Ne

10

Mobilieji telefonai DPS 9

2023 m. IV ketv.

Žalias

Taip

2024 m. II ketv.
(5/4/2024)

Ne

Ne

CPO LT modulų žalinimo PLANAS
Pirkimo techninėje specifikacijoje atsisakyta 3G technologijos palaikymo
reikalavimo, todėl sudaroma galimybė mažiau apkrauti elektros tinklą, nes
nebereikia naudoti 3G infrastruktūros, o ją pakeičia taupesnė ir technologiškai
pranašesnė 4G technologija. Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos
išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.1 punkte nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus.
AM įsakyme nustatyti kriterijai mobiliųjų telefonų aparatams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

CPO LT Biuro veiklos iraptarnavimo
srities pirkimų sk.
Paslaugų pirkimų grupė

11

Audito paslaugos (finansinių ataskaitų
rinkinio auditas) DPS 10

Modulis sukurtas 2020 m. III ketvirtį. Svarstytina galimybė nustatyti pirkimo
2022 m. I ketv.
sutartyje šiuos įsipareigojimus Tiekėjui:
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių 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“.

2. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.
12

Draudimo paslaugos (transporto
priemonių civilinės atsakomybės
draudimas) DPS 11

2024 m. III ketv.
(8/29/2024)

Ne

Modulis sukurtas 2020 m. III ketvirtį. Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje
2022 m. I ketv.
nustatyti šiuos įsipareigojimus Tiekėjui:
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių 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“

2
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CPO LT modulų žalinimo PLANAS
2. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.

13

Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos
DPS 12

2025 m. II ketv.
(4/30/2025)

Ne

Ne

AM įsakyme yra kriterijai valymo paslaugoms, bet pagal paslaugų specifiką
2022 m. I ketv.
nebūtų tinkami kilimėlių nuomai ir keitimui. Modulis atnaujintas 2021 II ketv.
Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus Tiekėjui:
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių 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“
2. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip
būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“ 4.4.1 punkte
nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, t.y.:
2.1. siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos
suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“;
2.2. Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų
atvykimui į Paslaugos teikimo vietą;
2.3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų parinktas arčiausiai numatomos Paslaugos
teikimo vietos esantis specialistas.
3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.

14

Kurjerių paslaugos DPS 13

2024 m. II ketv.
(6/15/2024)

Ne

Ne

Modulis atnaujintas 2020 m. II-III ketvirtį. Svarstytina galimybė pirkimo
sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus Tiekėjui:

2022 m. III ketv.

3
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14

Kurjerių paslaugos DPS 13

2024 m. II ketv.
(6/15/2024)

Ne

CPO LT modulų žalinimo PLANAS

Ne

2022 m. III ketv.
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių 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“.

15

Pašto paslaugos DPS 14

2024 m. II ketv.
(6/15/2024)

Ne

Ne

2. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip
būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“ 4.4.1 punkte
nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, t.y.:
2.1. siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos
suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“;
2.2. Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų
atvykimui į Paslaugos teikimo vietą;
2.3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų parinktas arčiausiai numatomos Paslaugos
teikimo vietos esantis specialistas.
3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.
4. Paslaugos teikimui naudoti siuntų pakuotes, atitinkančias ekologinio ženklo
reikalavimus.
Modulis atnaujintas 2020 m. II-III ketvirtį. Svarstytina galimybė pirkimo
2022 m. III ketv.
sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus Tiekėjui:
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių 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“.
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16

Apsaugos paslaugos DPS 15

2024 m. III ketv.
(9/29/2024)

Ne

Ne

CPO LT modulų žalinimo PLANAS
2. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip
būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“ 4.4.1 punkte
nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, t.y.:
2.1. siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos
suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“;
2.2. Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų
atvykimui į Paslaugos teikimo vietą;
2.3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų parinktas arčiausiai numatomos Paslaugos
teikimo vietos esantis specialistas.
3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.
4. Paslaugos teikimui naudoti siuntų pakuotes, atitinkančias ekologinio ženklo
reikalavimus.
Modulis atnaujintas 2020 m. III-IV ketvirtį. Svarstytina galimybė pirkimo
2022 m. IV ketv.
sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus Tiekėjui:
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių 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“.
2. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip
būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“ 4.4.1 punkte
nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, t.y.:
2.1. siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos
suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“;
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17

Maitinimo paslaugos (laikinai
apgyvendintų asmenų) DPS 16

2025 m. III ketv.
(9/17/2025)

Ne

Ne

18

Vertimo paslaugos DPS 17

2025 m. III ketv.
(9/6/2025)

Taip

Ne

CPO LT modulų žalinimo PLANAS
2.2. Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų
atvykimui į Paslaugos teikimo vietą;
2.3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų parinktas arčiausiai numatomos Paslaugos
teikimo vietos esantis specialistas.
3. Siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.
AM įsakyme nustatyti kriterijai maisto produktams ir maitinimo paslaugoms.
2022 m. IV ketv.
Kadangi šiuo metu numatytos maitinimo paslaugos ir maisto daviniai migrantų
maitinimui, atsižvelgiant į objekto specifiką dėl objektyvių priežasčių nebuvo
galimybės taikyti minimalių aplinkos apsaugos kriterijų (pvz.naudoti stiklo tarą ir
kt.). Numatoma svarstyti žaliųjų kriterijų įtraukimą atnaujinant modulį papildant naujomis specifikacijomis (pvz.maitinimo paslaugos ugdymo
įstaigoms, ligoninėms ar kt.).
Pirkimo sutartyje nustatyti šie įsipareigojimai Tiekėjui:
Atnaujinimas dėl
Vertimo raštu užsakymo atveju. Tiekėjas įsipareigoja teikiant Paslaugas laikytis "žalinimo"
nereikalingas
šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti
nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija,
paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu
formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–
priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei
spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo
reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“.
Vertimo žodžiu užsakymo atveju. Tiekėjas įsipareigoja teikiant Paslaugas laikytis
šių aplinkosaugos reikalavimų:
1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai
Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi
elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius,
kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų,
kurių 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“;
2. siekti, kad Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip
būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“ 4.4.1 punkte
nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, t.y.:
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19

Valymo paslaugos DPS 18

2024 m. IV ketv.
(12/27/2024)

Žalias

Taip

20

Valymo paslaugos iš soc.įmonių DPS 19 2024 m. IV ketv.
(12/27/2024)

Žalias

Taip

CPO LT modulų žalinimo PLANAS
2.1. siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos
suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“;
2.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų
atvykimui į Paslaugos teikimo vietą;
2.3. siekti, kad Paslaugai suteikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos Paslaugos
teikimo vietos esantis specialistas.
3. siekti, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 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“
4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.
AM įsakyme nustatyti kriterijai valymo paslaugoms. Taikoma nuo 2014 m.
Atnaujinimas dėl
"žalinimo"
nereikalingas
AM įsakyme nustatyti kriterijai valymo paslaugoms. Taikoma nuo 2018 m.
Atnaujinimas dėl
"žalinimo"
nereikalingas

CPO LT Biuro veiklos ir aptarnavimo
srities pirkimų sk.
Prekių pirkimų grupė

21

Automobiliai DPS 20

2024 m. IV ketv.
(12/23/2024)

Yra žalių
prekių

Taip

22

Maisto produktų modulio pildymas DPS 2025 m. IV ketv.
21 (Daržovės, Mėsa, Kiaušiniai)
(12/9/2025)
(Pienas, Duona) (Žuvis) (Bakalėja ir
grūdų malūno produktai)

Yra žalių
prekių

Taip

23

Elektros energija DPS 22

Yra žalių
prekių

Taip

2024 m. IV ketv.
(12/20/2024)

Papildyti, patikslinti technines specifikacijas. M1 ir N1 klasių transporto
2022 m. II ketv.
priemonės turi atitikti vieną iš AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508, 33.1 p.
nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
1. yra netarši pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių
transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir (arba);
2. atitinka įsakyme nurodomas išmetamųjų teršalų vertes.
M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonės vietoje antro kriterijaus: turi
atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą.
Maisto produktai turi atitikti bent vieną iš AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508, 2022 m. II ketv.
23.1.1 p. nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų; taip pat tvarkos aprašo
4.4 p. nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu,
taikant bent vieną iš aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose.
AM įsakyme nustatyti kriterijai elektros energijai (elektra yra pagaminta iš
2022 m. II ketv.
atsinaujinančių išteklių energijos, įrodymai: „Žalia lietuviška energija“, „Žalia
energija“, „Green Choice“, „Baltic Green Energy“). Planuojame atnaujinti
modulį, kai bus priimti ir paskelbti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508
pakeitimai: nauji aplinkos apsaugos kriterijai (vadovaujantis Aplinkos ministro
2021 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. (62)-D8(E)-5398, "Iki š. m. pabaigos
planuojama atnaujinti Aplinkos apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti
naujais kriterijais elektros energijos, degalų srityse").
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24

Motorinių transporto priemonių nuoma
(automobiliai, autobusai ir
mikroautobusai su vairuotoju) DPS 23

2023 m. III ketv.
(9/18/2023)

Ne

Taip

25

Suskystintos naftos dujos į talpyklas
DPS 24

2022 m. IV ketv.
(12/19/2022)

Ne

Ne

26

95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas DPS 2022 IV ketv.
25
(12/19/2022)

Ne

Ne

27

Spausdinimo įrangos eksploatacinės
medžiagos DPS 26

2024 m. II ketv.
(4/19/2024)

Ne

Taip

28

95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių

2023 m. II ketv.
(5/15/2023)

Ne

Ne

29

Automobilinės dujos iš degalinių

2024 m. III ketv.
(8/4/2024)

Ne

Ne

30

Gamtinės dujos DPS 27

2026 m. IV ketv.
(11/12/2026)

Ne

Ne

31

Kanceliarinės prekės

2023 m. IV ketv.
(12/27/2023)

Yra žalių
prekių

Taip

CPO LT modulų žalinimo PLANAS
Papildyti, patikslinti technines specifikacijas. M1 ir N1 klasių transporto
priemonės turi atitikti vieną iš AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508, 33.1 p.
nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
1. yra netarši pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių
transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir (arba);
2. atitinka įsakyme nurodomas išmetamųjų teršalų vertes.
M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonės vietoje antro kriterijaus: turi
atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą.
AM įsakyme nustatyti kriterijai degalams (alternatyvieji degalai atitinka LR
Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus (16 str. - degalams, o 16
str. 2 d. - benzinui ir dyzelinui)). Planuojame atnaujinti modulį, kai bus priimti ir
paskelbti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 pakeitimai: nauji aplinkos
apsaugos kriterijai (vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 19 d.
raštu Nr. (62)-D8(E)-5398, "Iki š. m. pabaigos planuojama atnaujinti Aplinkos
apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti naujais kriterijais elektros energijos,
degalų srityse").
AM įsakyme nustatyti kriterijai degalams (alternatyvieji degalai atitinka LR
Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus (16 str. - degalams, o 16
str. 2 d. - benzinui ir dyzelinui)). Planuojame atnaujinti modulį, kai bus priimti ir
paskelbti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 pakeitimai: nauji aplinkos
apsaugos kriterijai (vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 19 d.
raštu Nr. (62)-D8(E)-5398, "Iki š. m. pabaigos planuojama atnaujinti Aplinkos
apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti naujais kriterijais elektros energijos,
degalų srityse").
Spausdinimo įrangos eksploatacinės medžiagos turi atitikti AM 2011-06-28
įsakyme Nr. D1-508, 10.1 p. nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

2022 m. II ketv.

AM įsakyme nustatyti kriterijai degalams (alternatyvieji degalai atitinka LR
Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus (16 str. - degalams, o 16
str. 2 d. - benzinui ir dyzelinui)). Planuojame atnaujinti modulį, kai bus priimti ir
paskelbti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 pakeitimai: nauji aplinkos
apsaugos kriterijai (vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 19 d.
raštu Nr. (62)-D8(E)-5398, "Iki š. m. pabaigos planuojama atnaujinti Aplinkos
apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti naujais kriterijais elektros energijos,
degalų srityse").
AM įsakyme nustatyti kriterijai degalams (alternatyvieji degalai atitinka LR
Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus (16 str. - degalams, o 16
str. 2 d. - benzinui ir dyzelinui)). Planuojame atnaujinti modulį, kai bus priimti ir
paskelbti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 pakeitimai: nauji aplinkos
apsaugos kriterijai (vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 19 d.
raštu Nr. (62)-D8(E)-5398, "Iki š. m. pabaigos planuojama atnaujinti Aplinkos
apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti naujais kriterijais elektros energijos,
degalų srityse").
Gamtinės dujos turi atitikti AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nurodyto
tvarkos aprašo 4.4.2 ar 4.4.3 p. nustatytus aplinkos apsaugos principus viename,
keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, jeigu iki tol nebus
paskelbti nauji aplinkos apsaugos kriterijai (vadovaujantis Aplinkos ministro
2021-08-19 raštu Nr. (62)-D8(E)-5398, "Iki š. m. pabaigos planuojama atnaujinti
Aplinkos apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti naujais kriterijais elektros
energijos, degalų srityse").
Turi atitikti AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nurodytus minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus; taip pat tvarkos aprašo 4.4 p. nustatytus aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš
aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo
etapuose.

2022 m. III ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m. IV ketv.

2022 m. IV ketv.
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32

Buities prekės

2023 m. IV ketv.
(12/27/2023)

Yra žalių
prekių

Taip

33

Biuro popierius

Žalias

Taip

34

Higieninis popierius

Žalias

Taip

AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nustatyti kriterijai higieniniam popieriui.

2022 m. IV ketv.

35

Elektros prekės

Žalias

Taip

AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nustatyti kriterijai elektros prekėms.

2022 m. IV ketv.

36

Baldai be projektavimo DPS 28

2023 m. IV ketv.
(12/27/2023
2023 m. IV ketv.
(12/27/2023)
2023 m. IV ketv.
(12/27/2023)
2023 m. II ketv.
(6/7/2023)

Turi atitikti AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nurodytus minimalius aplinkos 2022 m. IV ketv.
apsaugos kriterijus; taip pat tvarkos aprašo 4.4 p. nustatytus aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš
aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo
etapuose.
AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nustatyti kriterijai biuro popieriui.
2022 m. IV ketv.

Žalias

Taip

AM 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 nustatyti kriterijai baldams, tačiau nuo
2021 m. balandžio 1 d. naujų kriterijų neatsirado.

Atnaujinimas dėl
"žalinimo"
nereikalingas

CPO LT Statybų srities pirkimų sk.
Paslaugų ir darbų pirkimų grupė

37

Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) rangos darbai be
projektavimo paslaugų DPS 29

2024 m. II ketv.
(5/29/2024)

Ne

Taip

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. I ketv.

38

Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) rangos darbai su
projektavimo paslaugomis DPS 30

2024 m. III ketv.
(9/24/2024)

Ne

Taip

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3.

2022 m. I ketv.

39

Energijos vartojimo audito atlikimo
paslaugos DPS 31

2022 m. III ketv.
(8/3/2022)

Ne

Ne

Planuojama atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3 papunktį.

2022 m. II ketv.

40

Pastatų projektavimo paslaugos DPS 32 2022 m. II ketv.
(6/5/2022)

Ne

Taip

Planuojama atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3.

2022 m. II ketv.

41

Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos DPS 33

2022 m. IV ketv.
(12/28/2022)

Ne

Ne

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. III ketv.

42

Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos

2023 m. I ketv.
(3/14/2023)

Ne

Ne

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3.

2022 m. III ketv.

43

Statinių techninės priežiūros paslaugos
DPS 34

2023 m. III ketv.
(9/9/2023)

Ne

Ne

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. III ketv.

44

Statinių (inžinerinių) projektavimo
paslaugos DPS 35

2023 m. IV ketv.
(12/20/2023)

Ne

Taip

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3.

2022 m. IV ketv.

45

Statinio projekto ekspertizės paslaugos
DPS 36

2023 m. II ketv.
(4/25/2023)

Ne

Ne

Planuojame atnaujinti modulį, įtraukiant atskirose kategorijose kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. IV ketv.

9

CPO LT elektroninio katalogo 2022 m. modulių Žalinimo planas.xlsx

CPO LT modulų žalinimo PLANAS

46

Kelių (gatvių) horizontalusis
ženklinimas DPS 37

2023 m. III ketv.
(7/18/2023)

Ne

Ne

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. IV ketv.

47

Statinių ekspertizė DPS 38

2023 m. IV ketv.
(10/23/2023)

Ne

Ne

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. IV ketv.

48

Neypatingų statinių rangos darbai

2024 m. I ketv.
(1/17/2024)

Taip

Taip

Planuojame atnaujinti modulį, atskirose kategorijose įtraukiant kvalifikacinį
reikalavimą tiekėjui dėl aplinsaugos vadybos standartų taikymo pagal AM aprašo
4.3. papunktį.

2022 m. IV ketv.

49

Negyvenamųjų pastatų rangos darbai be
projektavimo (kainos ar sąnaudų ir
kokybės santykis) 39
Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai DPS 40

Naujas 2021 m. IV
ketv. modulis

Taip

Taip

Modulis žalias.

2021 m. IV ketv.
(11/29/2021)

Taip

Ne

Modulis žalias.

51

Pastatų sandarumo matavimo paslaugos 2025 m. III ketv.
DPS 41
(8/4/2025)

Taip

Ne

Modulis žalias.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

52

Nutolusios saulės elektrinės (saulės
parkai) DPS 42

2025 m. III ketv.
(7/1/2025)

Taip

Ne

Modulis žalias.

53

Saulės elektrinės ant stogų/žemės DPS
43

2025 m. III ketv.
(8/1/2025)

Taip

Ne

Modulis žalias.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.
Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

2026 m. I ketv.
(2026-03-03)

Ne

Ne

1. Reikalavimai pakuotei (pagaminta iš perdirbamų medžiagų arba tinkama
2022 m. I ketv.
pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti). Atitiktį reikalavimams įrodantys
dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės
atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pvz. pateikti pakuotės
atvaizdavimą/nuotrauką, kuriame tarptautinis žymėjimas ekologinis ženklas
(perdirbtai arba tinkamai pakartotinai naudoti, perdirbti pakuotei).
1. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27
d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių
reikalavimus (Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės parengtos
įgyvendinant 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų).
PASTABA. Prieš keliant reikalavimus medicininių testų pakuotei, tiekėjų bus
prašoma patikslinti dėl pakuotės sąvokų ir ar visoms pakuočių rūšims
reikalavimas taikomas pagal aktualius teisės aktus:
a) prekinė arba pirminė pakuotė,
b) grupinė, arba antrinė, pakuotė,
c) transporto, arba tretinė, pakuotė;
Bus atliekama esamų kataloge produktų tiekėjų apklausa dėl atitikties šiam ar
kitiems galimiems aplinkosaugos reikalavimams.

50

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.
Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

CPO LT Sveikatos srities pirkimų sk.
Prekių ir paslaugų pirkimų grupė

54

Medicininiai testai DPS 44
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2. Tiekėjas neturi galiojančių nuobaudų už aplinkosaugos, pakuočių tvarkymo ar
kt. Pažeidimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija.
3. Prekės turi atitikti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 tvarkos aprašo 4.4 p.
nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu,
taikant bent vieną iš aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose.

55

56

Medicininiai prietaisai

Vaistai

2022 m. II ketv.

2023 m. I ketv.
(2023 02 01)

Ne

Taip

Ne

1. AM įsakyme Nr. D1-508 nurodyti Medicinos elektros ir elektroninei įrangai
2022 m. I ketv.
taikomi reikalavimai (jei taikoma): 67.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
(Taip – tik
67.1.1. tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima
elektroniniams specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir
prietaisams)
reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų,
įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą
dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų
(angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus):
67.1.1.1. tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose
esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą
įtrauktas chemines medžiagas;
67.1.1.2. tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie
gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo
poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti
lygiaverčiai įrodymai;
67.1.2. tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti
reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį
veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:
67.1.2.1. pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai
montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu,
įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų
ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;
67.1.2.2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą,
įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.

Ne

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti
lygiaverčiai įrodymai;
67.1.3. tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir
bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms
lygiaverčių atsarginių dalių.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti
lygiaverčiai įrodymai;
2. Prekės turi atitikti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 tvarkos aprašo 4.4 p.
nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu,
taikant bent vieną iš aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose.
Įregistruoti vaistiniai preparatai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2022 m. II ketv
2001/18 / EB Įregistruojant vaistinį preparatą vertinamas vaistinio preparato
keliamo potencialaus pavojaus aplinkai įvertinimas ir numatomos priemonės
šiam pavojui sumažinti, taip pat priežastys, dėl kurių reikia imtis atsargumo ir
saugos priemonių, laikant vaistinį preparatą, jį vartojant ir apdorojant atliekas,
kartu nurodant potencialų pavojų aplinkai. Įregistruoto vaisto byloje yra
informacija apie nitrozaminų (medžiagos, sukeliančios vėžį) kiekį vaiste –
neregistruojamas jei neatitinka reikalavimų. Taip pat informacija apie vaisto
sudėtinių dalių poveikį aplinkai.
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57

Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai,
nepriskirti vaistams DPS 45

2024 m. IV ketv.

Ne

Ne

Tam tikrų modulyje esančių prekių techninės specifikacijos bus papildytos
žaliaisiais reikalavimais:
- yra pateiktos aiškios dozavimo instrukcijos. Dezinfekcinių tirpalų dozavimas
lemia mažesnį poveikį aplinkai;
- prekės tam tikros sudėtinės dalys yra biodegraduojančios;
- medžiagos turi ilgalaikį išliekamąjį apsaugos poveikį.
Pateikiami dokumentai: saugos duomenų lapai, naudojimo instrukcijos.
Sutarties vykdymui bus nustatomi papildomi įsipareigojimai Tiekėjui, o
Užsakovui - teisė prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie
įrodytų Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

2022 m. II ketv

58

Asmens higienos gaminiai DPS 46

2022 m. II ketv. (202206-18)

Ne

Ne

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kad siūloma prekė pakuojama į perdirbamas
pakuotes. Ant pakuotės turi būti tai įrodantis tarptautinis ženklas. Pateikti foto.
2019/904 direktyva. Prekės pristatomos pakuotėse (turi būti paženklinta), kurios
yra perdirbtos, ir vidinė (plastikinis maišelis) pakuotė, kuri gali būti perdirbama.
Išorinė pakuotė turi būti pažymėta ženklu. TS – neturi būti tarpinio pakavimo –
plastiko maišelio.

2022 m. II ketv.

59

Vienkartinės medicinos priemonės DPS 2024 m. I ketv.
47
(3/18/2024)

Ne

Ne

1. Tiekėjas neturi būti pažeidęs LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
2022 m. III ketv
įstatymo reikalavimų.
Pateikiama tiekėjo deklaracija, patvirtinanti nuobaudos neturėjimą;
2. Dalims prekių (kurioms galima pritaikyti) bus taikomas reikalavimas, kad būtų
pagaminta be kenksmingų medžiagų ar pan. (pirštinės be latekso) (LR AM
įsakymo Nr. D1-508 4.4.3. papunktis "prekei pagaminti <...> naudojama mažiau
ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir
nekeliamas pavojus sveikatai").
3. Užsakymo formavimas ir sąskaitų pateikimas tik elektroninėmis priemonėmis.
Sutarties vykdymo reikalavimai, kuriuose nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai.

60

Odontologijos medžiagos

Naujas CPO LT
Taip
modulis nuo 2022 m. III
ketv.

Ne

61

Tvarsliava

Naujas CPO LT
modulis nuo 2022 m.
IV ketv.

Taip

Ne

62

Vakcinos DPS 48

2024 m. IV ketv. (2024- Taip
11-30)

Ne

1. Prekės turi atitikti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 tvarkos aprašo 4.4 p.
nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu,
taikant bent vieną iš aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose. 2. Užsakymo formavimas ir sąskaitų
pateikimas tik elektroninėmis priemonėmis. 3. Sutarties vykdymui taikomi
aplinkosaugos reikalavimai.
1. Prekės turi atitikti AM 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 tvarkos aprašo 4.4 p.
nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu,
taikant bent vieną iš aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose. 2. Užsakymo formavimas ir sąskaitų
pateikimas tik elektroninėmis priemonėmis. 3. Sutarties vykdymui taikomi
aplinkos apsaugos reikalavimai.
Įregistruoti vaistiniai preparatai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18 / EB Įregistruojant vaistinį preparatą vertinamas vaistinio preparato
keliamo potencialaus pavojaus aplinkai įvertinimas ir numatomos priemonės
šiam pavojui sumažinti, taip pat priežastys, dėl kurių reikia imtis atsargumo ir
saugos priemonių, laikant vaistinį preparatą, jį vartojant ir apdorojant atliekas,
kartu nurodant potencialų pavojų aplinkai. Įregistruoto vaisto byloje yra
informacija apie nitrozaminų (medžiagos, sukeliančios vėžį) kiekį vaiste –
neregistruojamas jei neatitinka reikalavimų. Taip pat informacija apie vaisto
sudėtinių dalių poveikį aplinkai.

2022 m. III ketv.

2022 m. IV ketv.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas
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Vaistai DPS 49

2024 m. IV ketv. (2024 Taip
10 31)

64

Medicininiai laboratoriniai tyrimai DPS 2025 m. II ketv.
50
(2025-06-28)

65

Specializuoto skalbimo su patalynės
nuoma paslaugos DPS 51

66

Endoprotezai DPS 52

67

Paprasto skalbimo paslaugos

68
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Ne

Įregistruoti vaistiniai preparatai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Atnaujinimas dėl
2001/18 / EB Įregistruojant vaistinį preparatą vertinamas vaistinio preparato
žalinimo
keliamo potencialaus pavojaus aplinkai įvertinimas ir numatomos priemonės
nereikalingas
šiam pavojui sumažinti, taip pat priežastys, dėl kurių reikia imtis atsargumo ir
saugos priemonių, laikant vaistinį preparatą, jį vartojant ir apdorojant atliekas,
kartu nurodant potencialų pavojų aplinkai. Įregistruoto vaisto byloje yra
informacija apie nitrozaminų (medžiagos, sukeliančios vėžį) kiekį vaiste –
neregistruojamas jei neatitinka reikalavimų. Taip pat informacija apie vaisto
sudėtinių dalių poveikį aplinkai.

Taip

Ne

Paslauga suprojektuota siekiant sutrumpinti pristatymo laiką, sumažinti kuro
Atnaujinimas dėl
sąnaudas, išmetamą CO2 kiekį. Lietuvos teritorija suskirstyta į regionus (Rytų
žalinimo
Lietuva, Vidurio-Pietų Lietuva, Šiaurės Lietuva, Vakarų Lietuva) ir pagal šį
nereikalingas
suskirstymą atliekamas ėminių perdavimas/transportavimas ir ištyrimas. Ėminiai
pagal Perkančiosios organizacijos pasirinktą regioną (jame esančią apskritį)
gabenami į atitinkamo regiono laboratorijas.
Elektroninių informacinių sistemų naudojimas vykdant pirkimo sutartis:
elektroninių užsakymų formavimas ir atsakymų pateikimas informacinėse
sistemose Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinėje sistemoje (ESPBI IS) arba/ir Hybrid LAB ar/ir kt. (nepildant,
nespausdinant popierinių formų, nesiunčiant/nevežant popierinių dokumentų.)
Taip pat elektroninių sąskaitų naudojimas (kas jau naudojama visuose VP).

Žalias

Taip

Numatytas pašalinimo pagrindas dėl aplinkos apsaugos pažeidimų neturėjimo.
Taikomi AM įsakyme nustatyti reikalavimai skalbikliams ir tekstilei.
Ekonominio naudingumo kriterijus – energiją tausojanti tunelinė mašina.

Žalias

Ne

TS yra nurodytas reikalavimas, kad protezo išliekamumas per 10 metų yra ne
Atnaujinimas dėl
mažiau 90 procentų – tai užtikrina ir suponuoja protezo ilgaamžiškumą, kas ir yra žalinimo
vienas iš „žalumo“ kriterijų.
nereikalingas.

Nuo 2021 m. IV ketv.

Taip

Taip
(skalbikliams)

Perskelbiamas 2021 m. IV ketv. numatant žaliuosius reikalavimus skalbikliams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos

Nuo 2021 m. IV ketv.

Taip

Taip
(skalbikliams)

Perskelbiamas 2021 m. IV ketv. numatant žaliuosius reikalavimus skalbikliams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

69

Paprasto skalbimo paslaugos iš soc.
įmonių

Nuo 2021 m. IV ketv.

Taip

Taip
(skalbikliams)

Perskelbiamas 2021 m. IV ketv. numatant žaliuosius reikalavimus skalbikliams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

70

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
Nuo 2021 m. IV ketv.
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš
soc. įmonių

Taip

Taip
(skalbikliams)

Perskelbiamas 2021 m. IV ketv. numatant žaliuosius reikalavimus skalbikliams.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

71

Asmens apsaugos priemonės DPS 53

Taip

Ne

1. Tiekėjas neturi būti pažeidęs LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymo reikalavimų. Pateikiama tiekėjo deklaracija, patvirtinanti nuobaudos
neturėjimą;

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.

2025 m. II ketv.

Nuo 2021 m. IV ketv.

Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.
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Atnaujinimas dėl
žalinimo
nereikalingas.
2. Siūloma prekė žymima Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (the
Blue Angel) arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (Nordic Swan), arba
siūlomai prekei išduotas Forest Stewardship Council (FSC) sertifikatas
(gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos
bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai), arba siūlomos prekės
plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, paženklintos pagal standartą EN ISO 11469
„Plastikai. Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (EN
ISO 11469) ar kitą lygiavertį standartą, arba Global Reporting Initiative (GRI)
standartai (tvarumo ataskaitų teikimo standartai).
3. Siūlomos prekės (nesterilios) pakuojamos didesniais kiekiais;
4. Siūlomos prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos, o pakuotė
pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ženklais arba Siūlomos prekės
pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai
naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais
tarptautiniais ženklais arba Siūlomų prekių gamintojas vadovaujasi Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
(Direktyvoje 94/62/EB nustatyta, kad iki 2024 m. pabaigos valstybės narės
privalo įdiegti privalomas didesnės gamintojo atsakomybės sistemas visų
pakuočių atveju, ir ragina Komisiją įvertinti galimybę taikyti šią prievolę ir kitų
plastikinių gaminių atveju pagal Direktyvos 2008/98/EB 8 ir 8a straipsnius);
5. Teisinė prievolė pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę taikoma nuo 2021
m. sausio 5 d. SCIP duomenų bazėje pateikta informacija padeda atliekų
tvarkytojams pagerinti atliekų tvarkymo praktiką ir skatina naudoti atliekas kaip
išteklius. Vartotojams taip pat pravartu daugiau žinoti apie produktuose
naudojamas pavojingąsias chemines medžiagas. Pranešimą į SCIP duomenų bazę
turi pateikti gaminių gamintojai, importuotojai arba tiekėjai, tiekiantys gaminius į
Europos Sąjungos rinką, jeigu gaminio sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą
kelianti cheminė medžiaga (toliau ─ SVHC) iš Kandidatinių medžiagų sąrašo ir
jeigu jos koncentracija gaminyje viršija 0,1 % gaminio masės. SCIP duomenų
bazės paskirtis – sukaupti daugiau žinių apie gaminiuose ir produktuose
naudojamas pavojingąsias chemines medžiagas atsižvelgiant į visą jų gyvavimo
ciklą, įskaitant atliekų tvarkymo etapą. Be to, duomenų bazėje pateikiant
informaciją: •siekiama sumažinti pavojingųjų cheminių medžiagų, kurios tampa
atliekomis, kiekį; •skatinama šias chemines medžiagas pakeisti saugesnėmis
alternatyvomis ir •prisidedama prie geresnio žiedinės ekonomikos veikimo.
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