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VADOVO ŽODIS 

 
2021 metai CPO LT buvo patys sėkmingiausi per visą 

įstaigos gyvavimo istoriją. Per metus CPO LT elektroniniame 

kataloge įvykusių pirkimų skaičius (26 953 pirkimai), bendra 

pirkimų vertė (532,8 mln. Eur), tiekėjų skaičius (1200 tiekėjų), 

žaliųjų pirkimų vertė (213 mln. Eur) pagerino visų laikų rezultatus 

ir, lyginant su 2020 metų rodikliais, išaugo 35-900 procentų. Dėl to 

šalies perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi 

galimybę realizuoti dar didesnį įsigijimų krepšelį CPO LT 

elektroniniame kataloge.  

Pasiekėme ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių pokyčių. 

Išaugo pirkimo modulių skaičius, kuriuose taikomas kainos ir 

kokybės santykio kriterijus,  net 38 pirkimo moduliai tapo „žali“ 

arba turėjo žaliųjų prekių. Bendradarbiaudami su Aplinkos projektų 

valdymo agentūra sukūrėme saulės elektrinių ir nutolusių saulės 

elektrinių iš saulės parkų modulius, kuriuose PO, ieškančios alternatyvių energijos galimybių, įsigyja 

tvarią žaliąją energiją. Nesustojame ties pasiektu ir keliame dar ambicingesnį tikslą – iki 2023 metų 

vykdyti 100 proc. žaliųjų pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge. 

2021 metais sulaukėme CPO LT, kaip viešųjų pirkimų kompetencijų centro, vis didesnio 

pripažinimo. Dalyvavome Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Statybininkų 

asociacijos ir kituose renginiuose, kuriuose dalinomės savo patirtimi nuolat ieškant profesionaliausių, 

efektyviausių ir tvariausių sprendimų viešųjų pirkimų srityje, užtikrinančių klientams ekonominę, 

socialinę ir aplinkosauginę pridėtinę naudą. Galimybe viešųjų pirkimų vykdymą pavesti CPO LT 

pasinaudojo 23 PO, 2021 metais perdavusios atlikti 403 pirkimus. 

Rūpindamiesi savo veiklos kokybe, įdiegėme ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemą ir 

tapome pirmąją Lietuvoje sertifikuota centrine perkančiąja organizacija. Ši kokybės valdymo sistema 

mums leidžia identifikuoti, optimizuoti ir valdyti visus veiklos procesus, greitai spręsti iškilusias 

problemas ir dar geriau atliepti mūsų klientų poreikius. 

2021 metais, didėjant veiklos apimtims, CPO LT komanda išaugo iki 76 darbuotojų, ją papildė 

kompetentingi ir motyvuoti kolegos. Siekiame būti socialiai atsakinga, patrauklia darbuotojams 

organizacija, kurioje svarbios tiek darbo sąlygos, tiek ir papildomos naudos bei karjeros galimybės. 

CPO LT, persikėlus į naujas biuro patalpas, sudarytos puikios darbo ir poilsio sąlygos. Sukūrėme 

mentorystės sistemą, padedančią greičiau priprasti prie naujos darbinės aplinkos, organizacijos 

kultūros, gauti visapusišką dalykinę pagalbą. Pertvarkėme darbo užmokesčio sistemą, kuri tapo labiau 

motyvuojančia, leidžiančia įvertinti individualius ambicingus pasiekimus.  

CPO LT siekdama prisidėti prie aukštos kompetencijos viešųjų pirkimų specialistų rengimo, 

ėmėsi iniciatyvos ir skyrė 10 stipendijų Mykolo Romerio universiteto Viešųjų pirkimų teisės studijų 

programos motyvuotiems gabiausiems studentams. Tikimės, kad tai paskatins juos rinktis šį profesinį 

kelią ir artimiausiu metu papildyti viešųjų pirkimų specialistų bendruomenę. 

2021 metais ir toliau dirbome tam, kad mūsų klientai, naudodamiesi CPO LT paslaugomis, 

gautų profesionaliausius, inovatyviausius ir tvariausius viešųjų pirkimų sprendimus.  
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TRUMPA APŽVALGA 

Įvyko 

pirkimų už: 
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Tiekėjų: 
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Pirkimų per 
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Pirkimai pagal 

perkančiųjų 
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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: Ukmergės g. 219-1, 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 racionalų lėšų ir administracinių išteklių naudojimą ir 

profesionalumo skatinimą vykdant perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus, vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų pirkimus ir neperkančiųjų 

organizacijų pirkimus, finansuojamus valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę 

paramą ir kitą tarptautinę finansinę paramą, ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšomis. 

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 
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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 gilinimą, 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. Veiklos rezultatai 

1.1. Dalininko įnašas          
1 lentelė 

Dalininkas Įnašo dydis, tūkst. Eur 

Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

investicijų ministerijos) įnašas 2021 m. pradžioje 
55 962 

Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

investicijų ministerijos) įnašas 2021 m. pabaigoje 
55 962 
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1.2. 2021 m. finansavimo šaltiniai 

 2 lentelė  

 

 

Pajamos iš:  

• CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo – 1 681,5  tūkst. Eur, iš jų 52,0 

tūkst. Eur gautos lėšos už  sutartinių įsipareigojimų nevykdymą; 

• pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo 

– 242,0 tūkst. Eur; 

• pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų ir viešųjų pirkimų vykdymo kitų perkančiųjų 

organizacijų vardu – 130,7 tūkst. Eur. 

1.3. 2021 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

         3 lentelė 

Pavadinimas Įsigytas turtas, Eur 
Perduotas, nurašytas 

turtas, Eur 

Programinė įranga 31 916,11 - 

Patentai ir licencijos - - 

Baldai 2 632,80 - 

Kompiuterinė įranga 14 647,04 - 

Kita biuro įranga 3 037,23 2 221,79 

IŠ VISO: 52 233,16 2 221,79 

 

1.4. CPO LT sąnaudos 

 

2021 m. patirtos išlaidos finansuojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir nuosavomis 

lėšomis. Per ataskaitinius metus patirta 2 277,98 tūkst. Eur sąnaudų, iš kurių didžiausia dalis 1 831,4 

tūkst. Eur tenka darbo užmokesčiui ir susijusioms išlaidoms (darbo užmokesčio ir darbdavio 

valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, atostoginių kaupiniai už kasmetines nepanaudotas 

atostogas).  

 

  

 

 

Finansavimo šaltiniai 

Faktinė gauta 

finansavimo suma,  

tūkst. Eur 

Faktinė 2021 m. 

panaudota 

finansavimo suma, 

tūkst. Eur 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

(asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerija) 

619,5 618,566 

Europos Sąjungos projekto lėšos (ESFA) 133,074 187,4 

IŠ VISO: 752,574 805,966 
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4 lentelė 

Sąnaudų straipsniai Suma, tūkst. Eur 

Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos 1 798,3 

Socialinio draudimo sąnaudos 33,08 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 64,4 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 15,9 

Komandiruočių sąnaudos  0,1 

Transporto sąnaudos 0,4 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 15,5 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 13,4 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 4,1 

Sunaudotų atsargų savikaina  41,6 

Nuomos sąnaudos 159,0 

Kitų paslaugų sąnaudos (advokatų, draudimo, informacinių 

pranešimų, patalpų priežiūros ir kitos sąnaudos) 
91,7 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (valdybos nario atlygis, 

kompensacijos pagal teismo nutartis ir kt.) 
8,4 

Socialinių išmokų sąnaudos 7,1 

Finansavimo sąnaudos (skatinamosios stipendijos pagal 

bendradarbiavimo sutartį) 
25,0 

IŠ VISO: 2 277,98 

 

1.5. Išmokos vadovams  

2021 m. CPO LT direktoriui priskaičiuotas ir išmokėtas 46,2 tūkst. Eur darbo užmokestis 

(neatskaičius mokesčių). Direktoriaus pavaduotojams (2 pareigybės) priskaičiuotas ir išmokėtas 56,8 

tūkst. Eur darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) ir 3,1 tūkst. Eur priedai per ataskaitinius metus. 

1.6. Reikšmingi sandoriai 

2021 m. balandžio 22 d. pasirašyta Paslaugų pirkimo sutartis Nr. 4R-89 su UAB „Civitta“ 

(įmonės kodas 302477747) dėl Viešosios įstaigos CPO LT naujos informacinės sistemos detalios 

techninės specifikacijos parengimo  bei informacinės sistemos kūrimo techninės priežiūros paslaugų, 

kurios vertė 235,95 tūkst. Eur. 

2. Žmogiškieji ištekliai 

Nuo 2021 m. gegužės 17 d. direktoriaus pareigas pradėjo eiti Neringa Andrijauskienė. 

2021 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 76 CPO LT pareigybės. 

2021 m. lapkričio 11 d. CPO LT direktoriaus įsakymu Nr. 3V-454 „Dėl viešosios įstaigos 

CPO LT darbo reglamento, patvirtinto viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. 3V-193, pakeitimo“ patvirtinta nauja CPO LT darbuotojų darbo užmokesčio 

tvarka, papildomos skatinimo priemonės ir naujų darbuotojų adaptacijos tvarka. 

CPO LT darbuotojų darbo užmokesčio sistema pertvarkyta taip, kad būtų labiau motyvuojanti. 

Numatyta, kad CPO LT darbuotojų darbo užmokestį sudaro kelios dalys, atspindinčios konkretų 
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vertinamąjį aspektą: pastovioji dalis – darbuotojo žinias ir įgūdžius, kintamoji dalis – darbuotojo 

ketvirčio veiklos rezultatus, priemokos – darbuotojo tam tikro trumpojo laikotarpio veiklos ypatumus 

(pvz., atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, kai trūksta personalo ir pan.), premijos 

– darbuotojo skatinimas už išskirtinį ir ypatingos svarbos darbą CPO LT. 

Vienas svarbiausių pokyčių CPO LT žmogiškųjų išteklių valdyme – ketvirčio veiklos 

rezultatų vertinimai. 

CPO LT darbuotojų veiklos vertinimas susideda iš dviejų dalių: vertinama, kaip darbuotojas 

atlieka kasdienes pareigybės funkcijas ir, kaip vykdo tiesioginio vadovo išskirtas ambicingesnes 1-3 

veiklos užduotis. 

Siekiama, kad darbuotojo vertinimas būtų objektyvus, nustatant darbuotojams aiškius, 

pamatuojamus (terminais, kokybiškai ar kiekybiškai) užduočių vertinimo rodiklius. 

CPO LT naujo darbuotojo adaptacijos (išbandymo) laikotarpio tvarkos pagrindinis principas 

– ne tik keliami reikalavimai naujam darbuotojui jį išbandant, ar tinka sulygtam darbui, bet ir 

padedama priprasti prie naujos darbinės aplinkos, organizacijos kultūros, mokoma darbo ypatumų. 

Naujam darbuotojui sudaroma adaptacijos programa, skiriamas adaptacijos laikotarpiui mentorius. 

2021 m. II ketv. įdiegtas funkcionalumas CPO LT darbuotojų dirbamo laiko fiksavimui – 

laikaraštis. CPO LT darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu, šis įrankis patogi priemonė planuoti 

užduotis ir fiksuoti jų įgyvendinimą, stebėti darbuotojų užimtumą ir darbų srautus, teikiant ataskaitas 

perkančiosioms organizacijoms už jų pirkimų vykdymui skiriamą laiką. 

3. Įstaigos valdymas ir organizacinė struktūra 

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 (2021 metais 29 pareigybės 

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

LT valdymo struktūra pateikta 2 pav.  

 

 
2 pav. CPO LT organizacinė struktūra 
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II. CPO LT STRATEGINIO 2021-2023 M. VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO IR KITI VEIKLOS 

REZULTATAI 

1. Strateginis tikslas 

Viešosios įstaigos CPO LT 2021-2023 m. veiklos strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-377 „Dėl Viešosios įstaigos 

CPO LT 2021-2023 metų veiklos strategijos patvirtinimu“. 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 palankesni aplinkai. 

 

2. Pasiekti veiklos rezultatai 

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

devynerius metus. Pagrindinė įstaigos veikla yra vykdyti centralizuotus pirkimus bei administruoti 

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

prekių, paslaugų bei darbų 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.). Pastaraisiais metais darome tai vis sparčiau. Per devynerius 

veiklos metus pirkimo modulių skaičių padidinome beveik 4,5 karto – nuo 16 iki 72.  

 

 
3 pav. CPO LT administruojamų pirkimų modulių skaičiaus dinamika 2013-2021 m. 
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Per 2021 m. CPO LT atnaujino 26 pirkimo modulius bei sukūrė 13 naujų:   

1) Medicininiai testai; 

2) Saulės elektrinės (saulės parkai); 

3) Medicininiai laboratoriniai tyrimai; 

4) Saulės elektrinės ant stogų/žemės; 

5) Pastatų sandarumo matavimo paslaugos; 

6) Maitinimo paslaugos; 

7) Kelionių organizavimo paslaugos; 

8) Negyvenamųjų pastatų rangos darbai be projektavimo; 

9) Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma; 

10) Specializuotos patalynės nuoma su skalbimo paslauga; 

11) Programinės įrangos nuoma; 

12) Asmens apsaugos priemonės; 

13) Medicininė įranga (funkcinės lovos, defibriliatoriai). 

2021 m. pabaigoje nuotoliniame susitikime su tiekėjais CPO LT pristatė Katalogo modulių 

pritaikymo aplinkos apsaugos kriterijams planą1, kuris yra skelbiamas viešai2 ir mus visus įpareigoja 

užsibrėžtų tikslų siekti sistemingai, nevėluojant, kad rinkos dalyviai ir perkančiosios organizacijos 

turėtų pagrįstą lūkestį, kada Katalogo moduliai atitiks aplinkos apsaugos kriterijus3. 

2021 m. užsakymų skaičius ir vertė pranoko visų laikų rezultatus. Pirkimų skaičius išaugo 49 

proc., o vertė 35 % lyginant su 2020 m. 

 
4 pav. Užsakymų skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2021 m. 

 

Vidutinė vieno užsakymo vertė (žr. 4 pav.): per 2021 m. sumažėjo iki 19,7 tūkst. Eur. 

 
1 LR Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 478 reglamentavimą atitinkantis viešosios įstaigos CPO LT el. 

Katalogo atnaujinimo planas. 
2https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2021/12/CPO-LT-elektroninio-katalogo-2022-m.-moduli%C5%B3-

%C5%BDalinimo-planas.pdf 
3 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas 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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5 pav. Vidutinės vieno užsakymo vertės dinamika 2013-2021 m. 

 

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

užsakymų skaičius padidėjo. 

 

5 lentelė 

Užsakymų skaičiaus pokytis 2017-2021 m. pagal užsakymų vertes 

Užsakymų vertės, Eur be 

PVM 

Užsakymų skaičius 
Pasikeitimas 

per 2021/2020 

m. 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

iki 3 000,00 Eur 18 492 16 960 13 850 12 411 19 259 55% 
3 000,01 - 10 000,00 Eur 2 222 2 417 2 650 1 445 3 863 167% 
10 000,01 - 30 000,00 Eur 1 114 1 284 1 224 2 793 2 039 -27% 
daugiau kaip 30 000 Eur 1 217 1 133 1 174 1 436 1 792 25% 

IŠ VISO: 23 045 21 794 18 898 18 085 26 953 - 

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

priedą Nr. 1), matome, kad didžiausi pasikeitimai (%) buvo gamtinių dujų ir maisto produktų 

moduliuose. Šie moduliai buvo pristatyti 2020 m. pabaigoje, todėl 2021 m. tiek užsakymų vertė, tiek 

užsakymų skaičius stipriai išaugo.  

Atnaujinus vaistinių preparatų, vakcinų, vienkartinių medicininių priemonių modulius taip pat 

stebimas pirkimų augimas. Reikėtų pažymėti, kad šių modulių asortimentai, kaip ir 2020 m. buvo 

toliau plečiami kovai su COVID-19 pandemija Lietuvoje. Vienkartinių medicininių priemonių 

modulis papildytas medicininiais testais, medicininių laboratorinių tyrimų paslaugomis. 

CPO LT, reaguodama į ekstremalią situaciją, susijusią su ženkliai padidėjusiais nelegalių 

migrantų srautais, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, sukūrė naują maitinimo paslaugų pirkimo modulį. Šiame 

modulyje buvo sudarytos 6 sutartys, kurių vertė 17 tūkst. Eur su PVM. 

2021 m. priešingai nei 2020 m. sumažėjo poreikis kompiuterinei ir biuro įrangai, 

mobiliesiems telefonams, judriajam ryšiui, nes didžioji dalis viešojo sektoriaus įstaigų jau 2020 m. 

aprūpino darbuotojus būtinosiomis darbo priemonėmis namuose kas ir lėmė 2020 m. šių objektų 

modulių vertės augimą. 
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2.2. Pirkimo moduliai: dinaminės pirkimo sistemos, populiariausi ir 

didžiausi pagal pirkimų vertę moduliai, kainos ir kokybės santykio 

kriterijus 

 

2021 m. CPO LT ir toliau plėtė turimą dinaminių pirkimų sistemų (toliau – DPS) sąrašą. 

2020 m. CPO LT el. kataloge jau veikė 37 DPS, 2021 m. buvo paleisti dar 16 modulių, veikiantys 

DPS pagrindu. 2021 m. pabaigoje CPO LT el. kataloge veikė 53 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 2021 m. atspindi 5 pav.  

 

 
6 pav. Dinaminių pirkimo sistemų kiekybinė dinamika CPO LT el. kataloge 2017-2021 m. 

 

Dalis naujai paleistų DPS 2021 m. yra nauji moduliai (maisto produktai, audito paslaugos, 

medicininių testų, lengvųjų automobilių nuomos ir pirkimo – pardavimo ir kt. moduliai), dalis – 

atnaujinti. Atnaujintas elektros energijos modulis perkančiųjų organizacijų patogumui ir geresniam 

jų poreikių tenkinimui. Naujojoje DPS jos galės pasirinkti ne tik įprastą elektros energijos pirkimo 

sutartį, bet ir kintamo įkainio kainos apskaičiavimo būdo sutartį. Joje elektros energijos įkainį sudaro 

elektros biržos Nord Pool Spot, AS Lietuvos kainų zonoje atitinkamą valandą susidariusi elektros 

kaina, prie kurios pridedamas tiekėjo pasiūlytas fiksuotas antkainis. Taip pat perkančiosios 

organizacijos teikdamos užsakymą turės galimybę pasirinkti elektrą, gaminamą iš atsinaujinančių 

išteklių energijos („žalioji elektra“). Įsigydamos šią elektrą perkančiosios organizacijos prisidės prie 

„Žaliosios Lietuvos“ iniciatyvos praktinio įgyvendinimo. Atnaujinimo metu buvo iš esmės keičiamas 

modulio pagrindas, pereinant nuo preliminariosios sutarties prie DPS.  

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

skaičių, populiariausi 2021 m. pirkimo moduliai buvo vaistai, asmens higienos gaminiai ir buities 

prekės. Asmens higienos gaminių įvykdyta 1,6 karto užsakymų daugiau, bet vertė sumažėjo 50 proc. 
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Vaistų modulis 2021 m. pagal užsakymų skaičių viršijo 2018 m. rezultatus ir lyginant su 2021 m. 

paaugo 3,7 karto. 

 

 
7 pav. Populiariausi 2017-2021 m. pirkimo moduliai (vertinant užsakymų skaičių) 

 

Pagrindiniai didžiausios vertės 2021 m. pirkimo moduliai buvo vaistų, elektros energijos, 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų, 

vienkartinių medicininių priemonių ir gamtinių dujų moduliai. Šių modulių apyvarta sudarė beveik 

64 proc. bendros užsakymų vertės 2021 metais (žr. 7 pav.). Žymių struktūros pasikeitimų tarp 

didžiausios vertės modulių 2021 m. nebuvo. 

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

2021 m., proc. 

 

Kainos ir kokybės santykio taikymas CPO LT el. katalogo pirkimų moduliuose. Kaip ir 

kasmet, 2021 m. CPO LT dėjo pastangas į platesnį kainos ir kokybės santykio kriterijaus taikymą 
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CPO 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 kriterijus, taip užtikrinant aukštą kokybę už geriausią kainą. 2021 m. pabaigoje CPO LT 

administravo 22 modulius, kuriuose buvo taikomas šis kriterijus.  

 

 

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 2021 m. PO sutaupytų lėšų suma sumažėjo, lyginant su 2020 m. 

duomenimis. 2020 m. buvo išskirtiniai sutaupymu atžvilgiu dėl kainų pokyčių 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). Didžiausi sutapymai buvo fiksuojami medicininių testų, vienkartinių 

medicininių priemonių, vakcinų moduliuose. 

 

 
9 pav. Sutaupytų lėšų per CPO LT valdomas sistemas dinamika 2017-2021 m. 

 

Buvo manoma, kad 2020 m. sutaupymų vertė neatspindės realių ilgalaikių tendencijų 

(ankstesniais laikotarpiais sutaupymai augo vidutiniškai 10-20 proc. kasmet), bet 2021 m. CPO LT 

siekiama sutaupymų vertė viršijo nustatytą 83 mln. Eur siekį. Sutaupymai 2021 m. pasiekė 196,5 mln. 

Eur.  
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10 pav. PO sutaupymų vertės skirtinguose CPO LT el. katalogo moduliuose 2021 m., mln. Eur 

 

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. 2021 m. ši geroji praktika buvo tęsiama: CPO LT skelbė informaciją 

apie Maisto produktų, 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://katalogas.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. 2021 m. konsoliduotųjų pirkimų skaičius ženkliai padidėjo  – per metus tokių konsoliduotųjų 

užsakymų įvyko 200 (žr. 11 pav.). 

 

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

2021 m. 

 

 

2021 m. vykdant konsoliduotuosius pirkimus buvo sutaupyta apie 249 tūkst. Eur. Daugiausiai 

konsoliduotųjų pirkimų įvyko Vaistų modulyje. 

Apie 41 proc. konsoliduotųjų pirkimų vykdė asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – 

ASPĮ). Kitą labai didelę dalį konsoliduotųjų pirkimų užėmė elektros energija – 46 proc. visų 

konsoliduotųjų pirkimų vertės. 

CPO LT, apjungusi viešojo sektoriaus, savivaldybių bei sveikatos priežiūros įstaigų poreikius 

vienkartinėms medicininėms kaukėms, paskelbė konsoliduotąjį viešąjį pirkimą 6 mln. 51 tūkst. 300 

vnt. šių prekių, kurias įsigijo net 122 perkančiosios organizacijos. Kiekviena jų, pagal savo poreikius, 

pirko labai skirtingus kiekius: nuo 100 iki beveik 1,5 mln. vienetų. Šiemet tai didžiausias 

konsoliduotasis pirkimas el. kataloge. 

Konsoliduotasis pirkimas vyko įprastomis el. kataloge šių prekių pirkimo sąlygomis: 

konkursui numatytos 8 d. d., prekių pristatymui – 5 d. d., užsakovų įsipareigojimas nupirkti 100 proc. 

prekių kiekio. Taip pat nustatyta maksimali įsigyjamo vieneto kaina – 0,02 Eur be PVM – viena 

mažiausių šiuo metu rinkoje siūlomų kainų. 

Pirkimas sulaukė aktyvaus tiekėjų dalyvavimo. Dėl šio užsakymo varžėsi 5 tiekėjai. 

Laimėtojas dar sumažino kainą, pasiūlydamas 0,0198 Eur už vnt., taigi, pasireiškė masto ekonomijos 

efektas. Jei perkančiosios organizacijos būtų pirkusios kiekviena atskirai, didelė tikimybė, kad 

tiekėjai tokių palankių kainų pasiūlymų nebūtų pateikę. Su kiekviena perkančiąja organizacija tiekėjai 

sudarė atskiras pirkimo sutartis. 

 

2.5. Perkančiosios organizacijos – CPO LT el. katalogo naudotojos  

 

2021 m. per CPO LT el. katalogą bent vieną pirkimą atliko 2 074 skirtingos perkančiosios 

organizacijos. Per metus šis skaičius padidėjo apie 10,6 proc. CPO LT 2021 m. pritraukė net 197 

perkančiąsias organizacijas, kurios katalogu 2017-2020 m. nesinaudojo.  

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

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

(657 pirkimai); 

2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (303 pirkimai); 

3. Vilniaus universiteto ligoninė (toliau – VUL) Santaros klinikos (toliau – VUL SK; 301 

pirkimas); 

4. Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ (281 pirkimas); 

5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (234 pirkimai). 

Gydymo įstaigų pagrindiniai pirkimo objektai buvo vaistai (387 pirkimų įvykdė LSMUL 

Kauno klinikos ir 216 pirkimus – VUL SK). Lietuvos sveikatos mokslų universitetas daugiausiai 

pirko vaistų bei kompiuterinės ir biuro įrangos (62 ir 52 užsakymai atitinkamai).  

Vertinant pagal įvykdytų užsakymų vertę, daugiausia prekių, paslaugų ir darbų 2021 m. įsigijo 

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

užsakymų vertė viršija 47,3 mln. eurų. Apie 63 proc. visų VLK pirkimų vertės sudaro vaistai (beveik 

30 mln. Eur). Taip pat, 2021 m. VLK įsigijo vakcinų už beveik 17 mln. eurų.  

Stambius elektros energijos užsakymus 2021 m. vykdė Lietuvos kariuomenės Logistikos 

valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba ir AB "LTG Infra" (beveik po 7 mln. Eur.) 

 

2.6. CPO LT el. 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. 2021 m. tiekėjų skaičius CPO LT el. kataloge padidėjo 39,5 proc. ir metų pabaigoje 

turėjome jų net 1 200 (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 2017-2021 m. 
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CPO LT kasmet stengiasi reikšmingai prisidėti prie smulkaus ir vidutinio verslo vystymo 

Lietuvoje, 2021 m. buvo išskirtiniai: smulkios ir vidutinės įmonės laimėjo 61,7 proc. konkursų, 

skaičiuojant jų verte (žr. 13 pav.). Tam įtakos turėjo vaistų, elektros energijos, rangos darbų pirkimai.  

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. 

 
13 pav. Smulkių ir vidutinių bei stambių įmonių pasiskirstymas 2017-2021 m. (skaičiuojant 

pagal vertę). 

 

2.7. Pirkimai per CPO LT el. Katalogą, kuriuose pritaikyti aplinkos 

apsaugos kriterijai 

 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojęs vyriausybės nutarimas dėl pirkimų, atitinkančių aplinkos 

apsaugos kriterijus4 (toliau – žalieji pirkimai), tikslų nustatymo bei jų įgyvendinimo priemonių ypač 

 
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas 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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aktualus CPO LT, kuri jau dabar yra viena iš lyderių vykdant viešuosius  žaliuosius pirkimus. Tačiau 

CPO LT sau kelia dar ambicingesnį uždavinį – 2023 m. pasiekti, kad Kataloge vykdomi viešieji 

pirkimai 100 proc. būtų žalieji, nes būtent per juos valstybė, įsigydama viešosioms funkcijoms 

vykdyti būtinas prekes, paslaugas ir darbus, gali spręsti klimato kaitos stabdymo, tvaraus vartojimo, 

gamtos išteklių tausojimo problemas. 

CPO LT plėsdami Katalogo asortimentą, rūpinasi ir žaliųjų prekių bei paslaugų asortimento 

plėtra. Žaliosios prekės ir paslaugos, esančios CPO LT el. kataloge, atitinka 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“ nustatytus reikalavimus. 2021 m. bendra žaliųjų prekių 

ir paslaugų užsakymų vertė siekė 213 mln. Eur (žr. 14 pav.). Š. m. žaliųjų prekių vertė yra apie 9 

kartus  didesnė, nei 2020 m., ir didžiausia nuo pat CPO LT veiklos pradžios.  

 

2021 m. net 38 pirkimo moduliai 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. Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos(žalias pirkimas); 

7. Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš soc. 

įmonių(žalias pirkimas); 

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

9. Vertimo paslaugos (žalias pirkimas); 

10. Lengvieji automobiliai (yra žalių prekių); 

11. Elektros energija (yra žalių prekių); 

12. Buities prekės (yra žalių prekių); 

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

14. Elektros prekės (žalias pirkimas); 

15. Biuro popierius (žalias pirkimas); 

16. Higieninis popierius (žalias pirkimas); 

17. Kanceliarinės prekės (yra žalių prekių); 

18. Mobilieji telefonai (žalias pirkimas); 

19. Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma (žalias pirkimas); 

20. Baldai (žalias pirkimas); 

21. Maisto produktai (yra žalių prekių); 

22. Vaistai (žalias pirkimas); 

23. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimai (žalias pirkimas); 

24. Vakcinos (žalias pirkimas); 

25. Medicininė įranga (žalias pirkimas); 

26. Skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių (žalias pirkimas); 

27. Skalbimo paslaugos (žalias pirkimas); 

28.  Judrusis ryšys (žalias pirkimas); 
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29. Vertimo paslaugos (žalias pirkimas); 

30. Saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginiai (žalias pirkimas); 

31. Specializuotos patalynės nuoma su skalbimu (žalias pirkimas); 

32.  Saulės elektrinės (žalias pirkimas); 

33. Nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų (žalias pirkimas); 

34. Baldai be projektavimo (žalias pirkimas);  

35. Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos (yra žalių prekių); 

36. Negyvenamųjų pastatų rangos darbai (yra žalių prekių); 

37. Pastatų sandarumo matavimai (yra žalių prekių); 

38. Endoprotezai (žalias pirkimas). 

 

 

 
14 pav. Žaliųjų pirkimų vertė 2013-2021 m., mln. Eur 

 

Didžiausią žaliųjų pirkimų vertę generuoja vaistai: šiame modulyje visos prekės yra žalios. 

Šis pirkimo modulis sudaro apie 57 proc. visos žaliųjų pirkimų vertės 2021 metais. Antras ir trečias 

pagal pirkimų vertę yra Elektros energijos ir Vakcinų moduliai. 

CPO LT, nuosekliai įgyvendindama savo strateginį tikslą skatinti, kad per viešuosius pirkimus 

įsigytos prekės, paslaugos ar darbai būtų kuo draugiškesni aplinkai, bendradarbiaudama su Aplinkos 

projektų valdymo agentūra, sukūrė Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusio 

saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio (Saulės parkų), jo aptarnavimo ir priežiūros 

paslaugų modulį (CPO LT el. Kataloge ir per CPO LT valdomą ir administruojamą Elektroniniu 

pirkimų centrą).  

Pirkimo procedūros per CPO LT el. Katalogą greitos ir standartizuotos, perkančiosioms 

organizacijoms jau įprastos įsigyjant ir kitas prekes bei paslaugas. Tam nereikės skirti tiek daug 

dėmesio ir laiko aiškinantis ir gilinantis į saulės elektrinių techninius, teisinius, pasiūlymų vertinimo 

ar kitus su pirkimo objektu susijusius niuansus, kaip pirkimus atliekant savarankiškai. Pakaks tik 

susipažinti su parengtomis techninėmis specifikacijomis, vertinimo tvarka ir sutarties nuostatomis. 

Pirmąjį pirkimą naudojantis CPO LT el. Katalogu atliko ir sutartį su rangovu pasirašė 

biudžetinė įstaiga specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“. Įgyvendindama Klimato 

kaitos programos lėšomis finansuojamą projektą, perkančioji organizacija įsigijo 83 kW galios saulės 
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elektrinę iš saulės parko. Tikimasi, kad  įsigyta elektrinės dalis kasmet pagamins daugiau kaip 86 

tūkst. kWh elektros energijos ir patenkins didžiąją dalį globos namų energijos poreikio bei taupys 

įstaigos lėšas. 

 

2.8. Pirkimai per Elektroninį pirkimų centrą  

 

2021 m. CPO LT valdomu ir administruojamu Elektroniniu pirkimų centru (toliau – EPC), 

kuris yra skirtas neperkančiosioms organizacijoms, pasinaudojo 112 subjektai. Palyginus su 2020 m., 

EPC populiarumas sumažėjo apie 15 proc.: pernai EPC pasinaudojo 133 subjektai. Kadangi EPC yra 

skirtas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams ir paslaugoms įsigyti, o jo 

pagrindiniai naudotojai yra daugiabučių namų bendrijos bei įmonės, administruojančios bei 

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 patvirtinimas.  

2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu  pakeitus CPO LT įstatus, EPC galės naudotis ne tik 

renovaciją vykdantys neperkantieji subjektai, bet ir kiti neperkantieji subjektai vykdantys pirkimus, 

kuriems skirtas finansavimas iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos. 

 

 

  
15 pav. EPC skaičiaus ir vertės dinamika 2017-2021 m. 

 

Iš 15 pav. matyti, kad 2021 m. sumažėjus užsakymų skaičiui 2 kartais, užsakymų vertė 

reikšmingo pokyčio neturėjo, palyginti su 2020 m. 
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Didžiausios pirkimų vertės modulis EPC yra Ranga be projektavimo, bendra užsakymų vertė 

per 2021 m. siekė 49 mln. Eur ir sudarė daugiau kaip 92 proc. bendros visų užsakymų per EPC vertės 

(žr. 7 lentelę). Vertinant pagal užsakymų skaičių, didžiausias EPC pirkimo modulis yra investicijų 

planų ir (ar) energinio naudingumo sertifikatų rengimas– jame per metus įvyko 112 pirkimų, kas yra 

apie 30 proc. bendro užsakymų skaičiaus per metus. Šiame modulyje pirkimus vykdė 69 skirtingi 

subjektai. 

 

7 lentelė 

Informacija apie užsakymus EPC 2021 m. 

EPC pirkimo modulis Užsakymų skaičius 
Užsakymų 

vertė, Eur 

Investicijų planų ir (ar) energinio 

naudingumo sertifikatų rengimas 
112 155 786 

Ranga be projektavimo 
67 49 109 083 

Ranga su projektavimu 
10 2 577 449 

Statinio projekto ekspertizės paslaugos 
87 343 555 

Statybos techninė priežiūra 
69 195 725 

Techninio darbo projekto parengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
32 435 872 

VISO: 
377 52 817 470 

 

Bendrai, užsakant paslaugas ir darbus daugiabučių namų modernizavimui, užsakovams 

pavyko sutaupyti apie 3,9 mln. Eur arba apie 7 proc. jų numatyto biudžeto.  

 

2.9. Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos darbų viešasis pirkimas 

 

CPO LT džiaugiasi įvykdžiusi patikėtą jai užduotį – atlikti Lietuvos zoologijos sodo, 

vienintelio tokio objekto Lietuvoje, rekonstrukcijos darbų viešąjį pirkimą. 

Baigus vykdyti sudėtingas ir didelio tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareikalavusias 

viešojo pirkimo procedūras 2021 m. liepos 26 d. pasirašyta net 13,8 mln. Eur su PVM sutartis su 

pirkimo laimėtoju UAB “Statybos ritmas”. 

Planuojama, kad Zoologijos sodo infrastruktūros atnaujinimo projektas bus baigtas 2023 m. 

viduryje. 

 

2.10. Socialinė-profesinė komunikacija: mokymai, apklausos, 

konsultacijos 

 

Pandemija ir karantinas nesustabdė CPO LT veiklos, didinant perkančiųjų organizacijų 

viešųjų pirkimų vykdymo kompetencijas, teikiant metodinę ir dalykinę pagalbą darbuotojams, 

besinaudojantiems elektroniniu katalogu viešiesiems pirkimams vykdyti. Siekdama geriau pažinti 

rinką bei kurti geresnį produktą, CPO LT organizavo 6 atvirų durų renginius. 



25 
 

 

CPO LT Metodologijos ir mokymų skyrius 2021 m. vasario 17 d. naujiems Katalogo 

naudotojams organizavo Atvirų durų dieną (toliau –– ADD) nuotoliniu būdu. Renginys sulaukė 

didelio perkančiųjų organizacijų darbuotojų, neseniai pradėjusių vykdyti viešuosius pirkimus 

elektroniniame kataloge, dėmesio. ADD dalyviai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su prekių, 

paslaugų, darbų užsakymo krepšelio formavimu, jo ypatumais skirtinguose moduliuose, didelis 

dėmesys skirtas sudarytų pirkimo sutarčių vykdymui ir analizei, atkreipiant perkančiųjų organizacijų 

dėmesį į atsakingą prekių ar paslaugų priėmimą, nuoseklų ir principingą sutarties nuostatų laikymąsi 

bei to paties reikalavimo iš tiekėjų. Renginio dalyviams kilo nemažai klausimų, į kuriuos gavo 

išsamius atsakymus. 

ADD dalyviai renginį įvertino apklausos anketoje. Absoliuti daugumą respondentų – 95,4 

proc. ADD įvertino puikiai (10 balų), 81 proc. nurodė, kad visa informacija buvo naudinga ir svarbi, 

19 proc. – kad įgytas žinias galės pritaikyti praktikoje. Net 66, 7 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad 

ateityje savo žinias norėtų gilinti tokiuose nuotoliniuose mokymuose. Platesnė informacija apie 

visas CPO LT organizuotas ADD pateikta skyriuje „Informacija apie viešosios įstaigos CPO LT 

2021 m. viešinimo plano vykdymą 2021 m. I-IV ketv.“. 

2021 m. gegužės 10 d. nauji Regionų plėtros tarybų darbuotojai gilino savo kompetencijas 

kaip naudotis CPO LT el. Katalogu atvirų durų renginyje. Renginio dalyviams buvo pristatyti CPO 

LT katalogų ir svetainės funkcionalumai bei galimybės, centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas per 

CPO LT elektroninį įrankį, kaip tinkamai pasirengti sėkmingam viešajam pirkimui – gerai atlikti 

“namų darbus”. Dalyviai buvo supažindinti su praktiniu užsakymo formavimu kataloge, 

atsižvelgiant į modulių skirtingą specifiką. CPO LT darbuotojai atkreipė PO dėmesį, kad įvykus 

pirkimui, labai svarbus tolesnis etapas yra sudarytos sutarties administravimas ir vykdymas, todėl 

detaliai pristatytos sutarčių nuostatos apie jų ir tiekėjų pareigas, atsakomybę bei galimybę naudoti 

poveikio priemonėmis, jei nesilaikoma sutarties įsipareigojimų. 

2021 m. buvo organizuoti 4 atvirų durų renginiai, kuriuose nauji Katalogo naudotojai gilino 

savo kompetencijas. 

CPO LT, siekdama tobulinti savo veiklą, 2021 m. įvykdė 8 tiekėjų ir perkančiųjų 

organizacijų apklausas. 

2021 m. tęsėme PO apklausas, formuojant užsakymų krepšelius CPO LT el. kataloge. Kaip 

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

nesudėtinga ir patogu, ar reikalinga CPO LT pagalba pildant užsakymų krepšelius, bei nuomonės 

apie CPO LT kaip įstaigos skaidrumą. Taip pat, įstaigos turėjo galimybę palikti komentarus prie 

klausimų, patikslindami, 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. 
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16 pav. Apibendrinti perkančiųjų organizacijų apklausos rezultatai, 2021 m. 

 

Iš 16 pav. matyti, kad 97,5 proc. respondentų mano, kad CPO LT veikla yra skaidri ir 

patikima. CPO LT asortimentas atitinka apie 98,90 proc. respondentų poreikius, tiek pat respondentų 

teigė, kad užsakymus CPO LT el. kataloge teikti yra patogu. 2021 m. 92,0 proc. respondentų nurodė, 

kad užsakymo krepšelį pavyko suformuoti savarankiškai. Džiaugiamės, kad CPO LT rengiamos ir 

skelbiamos metodinės priemonės, vedami mokymai bei seminarai teikia išties daug praktinės 

naudos. 

 

2.11. ES finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007 

įgyvendinimas 

 

Viešoji įstaiga CPO LT ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. gegužės mėn. pasirašė 

sutartį dėl projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, 

valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo, kurio vertė beveik 750 000 (747 824, 86) eurų. 

2021 m. įgyvendinant projektą CPO LT el. Katalogas išplėstas 4 moduliais, sukurtos  4 

vaizdo instrukcijos  Katalogo naudotojams  kaip užsakyti prekes ir paslaugas. Taip pat, nuotoliniame 

seminare – mokymuose (2020/21), kurių tikslas buvo apmokyti naudotis elektroniniu katalogu, 

supažindinti su naujais pirkimo moduliais,  pagilinti centralizuotų viešųjų pirkimų kompetencijos, 

dalyvavo 1200 savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus. 
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2.12. Stipendijų skyrimas Mykolo Romerio universiteto Viešųjų 

pirkimų teisės studijų programos studentams 

 

Viešoji įstaiga CPO LT pasirašė socialinės partnerystės sutartį su Mykolo Romerio 

universitetu, nuo 2021/22 mokslo metų siūlančiu Viešųjų pirkimų teisės studijų programą. Siekiant 

paskatinti jaunimą rinktis šias studijas, CPO LT gabiausiems studentams skirs iki 2500 Eur metines 

stipendijas. 

Pastaruoju metu praktikoje akcentuojamas efektyvių viešųjų pirkimų tikslas. Siekiama, kad 

viešieji pirkimai būtų orientuoti ne tiek į procesą, bet į rezultatą – t. y. leistų perkančiosioms 

organizacijoms įsigyti tinkamiausias prekes, paslaugas ar darbus, tuo pačiu prisidėtų prie 

konkurencingesnės, inovatyvesnės, tvaresnės ir skaidresnės ekonomikos kūrimo. 

Siekiant šių tikslų, pagrindinis vaidmuo tenka viešųjų pirkimų specialistams. Permainų 

vykdymui būtini profesionalūs, kompetentingi, turintys analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimų, 

kūrybiški ir inovatyvūs darbuotojai. Šiuo metu susiduriama su sistemine problema – aukštos 

kompetencijos viešųjų pirkimų specialistų trūkumu darbo rinkoje. 

Mykolo Romerio universiteto sprendimas pasiūlyti Viešųjų pirkimų teisės studijų programą, 

kuri yra vienintelė specializuota tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje, CPO LT, Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos vertintinas kaip ypač reikšmingas žingsnis 

rengiant viešųjų pirkimų specialistus. Siekiant paskatinti jaunimą rinktis šį profesinį kelią 

gabiausiems studentams bus skiriamos stipendijos, tai finansinė paskata motyvuotiems jaunuoliams 

rinktis šią profesiją bei artimiausiu metu papildyti viešųjų pirkimų specialistų bendruomenę. 

Baigusieji šias studijas viešųjų pirkimų specialistai bus laukiami ir CPO LT – didžiausioje 

centrinėje perkančiojoje organizacijoje Lietuvoje, kur galės pritaikyti savo žinias vykdydami didelės 

apimties, reikalaujančius kūrybiškų ir inovatyvių sprendimų centralizuotus viešuosius pirkimus. 

 

2.13. CPO LT kaip kompetencijų centro veikla 

 

Nuo 2019 m. pradžios CPO LT pradėjo vykdyti pirkimus pagal pavedimą 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).  

2021 m. ir toliau buvo sudaryta galimybė perkančiosioms organizacijoms perduoti viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymą CPO LT, kaip kompetencijų centrui. CPO LT atliko sudėtingas viešųjų 

pirkimų procedūras, o perkančiosios organizacijos gavo kokybišką rezultatą – profesionaliai 

įvykdytus viešuosius pirkimus. 

Iš viso per 2021 m. CPO LT įvykdė 403 pirkimus pagal 22 įstaigų pavedimus, o tai yra apie 

18 proc. daugiau pirkimų, nei 2020 metais.  

Bendra 2021 m. įvykusių pirkimų pagal kitų perkančiųjų organizacijų pavedimą vertė sudarė 

apie 49 mln. Eur. 

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

pirkimų skaičiaus sudaro mažos vertės pirkimai, apie 31 proc. – tarptautiniai pirkimai. 
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17 pav. Atliktų pirkimų pagal pavedimą struktūra 2021 m. 

 

 

2.14. Vidaus procesų tobulinimas 

 

Korupcijos kontrolė 

 

CPO LT  veikla grindžiama skaidrumo, sąžiningumo, sprendimų objektyvumo principais, 

todėl nuolatinis dėmesys skiriamas darbuotojų antikorupciniam švietimui. Šioje srityje glaudžiai 

bendradarbiaujama su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).  

CPO LT specialistai 2021 m. spalio pabaigoje dalyvavo nuotoliniame seminare  „Korupcijos 

samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas”. 

2021 m. lapkričio 29 d. STT organizavo nuotolinį renginį „Skaidrumas pirkimo inicijavimo 

etape“ skirtą aptarti korupcijos pasireiškimo galimybę bei jos eliminavimą vienoje rizikingiausių šiuo 

pažiūriu veiklų – viešuosiuose pirkimuose. 

Renginyje pranešimus skaitė Viešųjų pirkimų tarnybos, STT ir CPO LT atstovai. Juose ypač 

akcentuojama ne tik viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų reikšmė, bet ir profesinio sąžiningumo 

ugdymo svarba. 

Pranešime akcentuotas, kad elektroninis katalogas, dėl jame vykstančių automatinių viešojo 

pirkimo procesų virtualioje erdvėje, yra vienas iš stipriausių įrankių kovoje su korupcija viešuosiuose 

pirkimuose. Renginio dalyviai supažindinti su naujų modulių kūrimo procesu, ypač pabrėždama jame 

glaudų bendradarbiavimą su perkančiosioms organizacijomis ir tiekėjais bei ekspertų telkimą šiam 

darbui. 

Siekiant užtikrinti skaidrų pirkimo inicijavimo vykdymą, kuris laikomas labiausiai rizikingu 

korupcijos pasireiškimo atžvilgiu, CPO LT naudojamos tokios priemonės: perkančiųjų organizacijų 

iniciatorių kompetencijos didinimas, procesų standartizavimas, auditavimas, ekspertinis vertinimas. 

2021 m. atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas CPO LT įstaigoje 

vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo 7 punktu. Nustatydama ir 

vertindama korupcijos pasireiškimo tikimybę CPO LT vadovavosi Lietuvos Respublikos 
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nacionalinės kovos su korupcija 2015−2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“.  

Platesnė informacija apie vykdytą korupcijos prevenciją galima rasti Korupcijos prevencija | 

Centrinė perkančioji organizacija - CPO. 

2021 m. vykdyti CPO LT darbuotojų mokymai siekiant lavinti įgūdžius atpažinti korupcinius 

veiksnius atliekant darbines funkcijas: 

• 2021 m. spalio 28 d. STT mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“; 

• 2021 m. rugsėjo 21 d. STT e. mokymo platformos pristatymo nuotolinis renginys; 

• 2021 m. balandžio 29 d. STT mokymai tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas 

viešajame sektoriuje“. 

Atliktos apklausos: 

• CPO LT elektroninio katalogo naudotojų skaidrumo vertinimo apklausa „CPO LT 

elektroninio katalogo naudotojų (pirkėjų) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų“, 

apklausa išsiųsta 1000 CPO LT elektroninio katalogo naudotojų; 

• CPO LT elektroninio katalogo naudotojų (tiekėjų) apklausa dėl galimų korupcijos 

apraiškų. 

Susisteminti atliktų apklausų rezultatai paskelbti https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/, 

skiltyje „Apklausos“. 

Taip pat, visiems CPO LT darbuotojams elektroniniu paštu buvo išsiųsta apklausa siekiant 

nustatyti ir įvertinti CPO LT veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė.  

Interneto svetainėje paskelbta Naujiena „Apklausos rezultatai patvirtina – CPO LT yra skaidri 

ir patikima įstaiga“ (https://www.cpo.lt/apklausos-rezultatai-patvirtina-cpo-lt-yra-skaidri-ir-

patikima-istaiga/). 

 

Naujos informacinės sistemos kūrimas 

 

CPO LT tikslas, kad elektroninė sistema, kurioje vykdomi centralizuoti viešieji pirkimai 

atitiktų visus galimus moderniausius informacinių technologijų sprendimus, todėl 2021 m. buvo 

parengtas naujos Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CPO IS) kūrimui ir 

diegimui reikalingas techninis aprašymas (techninė specifikacija). 

Įgyvendinant CPO IS sukūrimą siekiama didinti centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo 

efektyvumą, automatizuoti centralizuotų pirkimų procesą nuo planavimo iki sutarties sudarymo ir jos 

įgyvendinimo stebėjimo, kurti priemones didesniam informacijos viešinimui, sukurti sąsajas su kitų 

institucijų informacinėmis sistemomis, kurių duomenys reikšmingi centralizuotų viešųjų pirkimų 

procedūroje, sukurti funkcionalumus, leidžiančius atsekti potencialų interesų konfliktą bei 

įgyvendinti kitas skaitmenines priemones, padedančias užkartyti korupcinio pobūdžio veikas, 

įgyvendinti naujausius duomenų mainų įrankius ir jų panaudojimo sprendimus. 

Sukūrus naują CPO IS bus patenkinti tikslinių grupių poreikiai, pagreitinti centralizuotų 

viešųjų pirkimų procesai, dar labiau sumažinti laiko, finansiniai ir žmogiškieji kaštai. 

 

 

https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/
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Kokybės vadybos sistemos diegimas 

 

CPO LT, siekdama išlikti patraukli perkančiosioms organizacijoms, kad jos noriai naudotųsi 

elektroniniu katalogu, stengiasi formuoti patikimą, aukštus standartus atitinkantį centralizuotų 

viešųjų pirkimų paslaugų teikimą. Tuo tikslu 2021 m. gegužės 5 d. CPO LT vadovybės vadybos 

vertinamosios analizės posėdžio nutarimu įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) 

pagal LSTEN ISO 9001:2015. 2021 m. gegužės 27 d. (2021 m. birželio 21 d. Sertifikato Nr. 

LT005578) Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch įvertino CPO LT įsidiegtą 

kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 

reikalavimus. 

KVS diegimas apėmė visas CPO LT veiklos sritis. Įdiegta KVS padeda CPO LT organizuoti 

veiklą vadovaujantis principais ir taisyklėmis, leidžiančiomis užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, 

aiškumą, skaidrumą bei efektyviau organizuoti kiekvieno darbuotojo ir visos įstaigos darbą. CPO LT 

veikla KVS suskirstyta į 3 sritis – Valdymo, Pagrindinę ir Palaikomąją. Kiekvienai jų apibrėžta 

procesų seka ir sąveika, nustatyti gaviniai ir rezultatai. Kiekvienam procesui yra nustatytas kiekybinis 

tikslas bei apibrėžtas matavimo dažnumas ir jo periodas, o permanentinė rezultatų analizė leidžia 

įvardinti kylančių problemų priežastis ir, kas ypač svarbu, prognozuoti ateities uždavinius ir 

rezultatus. 

 

2.15. CPO LT pasiekimai 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba jau antrus metus 

organizuojamame konkurse „Efektyviausi viešieji pirkimai 2021“ laimėtoja dvejose nominacijose ( 

darniausio ir sumaniausiai organizuoto pirkimo) tapo CPO LT. 

Centralizuotas maisto produktų pirkimas pripažintas  sumaniausiai vykdytu viešuoju pirkimu. 

Sėkmingai bendradarbiaudama su Žemės ūkio ministerijos specialistais, CPO LT parengė technines 

specifikacijas, leidusias daugeliui Lietuvos ūkininkų ir gamintojų tapti tiekėjais elektroniniame 

kataloge. Taip pat buvo pašalinti pertekliniai reikalavimai, galintys riboti šalies verslo subjektų 

galimybę dalyvauti ir konkuruoti centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose. CPO LT sukurta 

dinaminė pirkimų (DPS) sistema leidžia nuolat papildyti ir atnaujinti prekių asortimentą, atsižvelgiant 

į perkančiųjų organizacijų poreikius ir tiekėjų galimybes. Šiuo moduliu aktyviai naudojasi sveikatos 

priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo įstaigos. 

Darniausių viešųjų pirkimų kategorijoje CPO LT įvertinta už saulės elektrinės dalies, esančios 

nutolusiame saulės parke, įsigijimą, priežiūrą ir aptarnavimo paslaugų ilgaamžiškumą. Modulio 

sukūrimas naudojant DPS ir jo veikimas elektroniniame kataloge, vykdant kiekvieną pirkimą taupo 

perkančiųjų organizacijų specialistų apie 115 darbo valandų, taigi,  užtikrina ir efektyvų bei racionalų  

viešųjų išlaidų valdymą.  Pasiūlymų vertinimas, kai lyginama 1 kW elektros energijos pagaminimo 

kaina (pasiūlytos kainos ir gamybos įsipareigojimo santykis), taip pat  užtikrina inovatyvių ir našesnių 

saulės modulių ir sprendimų konkurenciją su rinkoje jau egzistuojančiomis ir dėl to pigesnėmis 

technologijomis. 

 

 

 



3. Viešosios įstaigos CPO LT 2021 metų veiklos plano pagal veiklas ir 

terminus vykdymas I-IV ketv. 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PAGAL VEIKLAS IR TERMINUS VYKDYMAS 2021 M. I-IV KETV. 

 

Eil. 

Nr. 
Strateginio tikslo rodiklio pavadinimas, mato vnt. 

Faktinė reikšmė 

2020 m. 

Siekiama 

reikšmė 

2021 m. 

Metinis 

pokytis, proc. 

Faktinė 

reikšmė  

2021 m. 

Pasiektas 

metinis 

pokytis, proc. 

1. Sutaupymas dėl viešųjų pirkimų ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) pirkimų vykdymo per CPO LT elektronines sistemas, 

mln. Eur 
75 83 10,6 proc. 196,48 162 proc. 

2.  Tiekėjų skaičius CPO LT elektroninėse sistemose, vnt. 860 940 9,3 proc. 1200 39,6 proc. 

3. Aplinkosauginių viešųjų pirkimų dalis nuo CPO LT  viešųjų pirkimų 

vertės, proc. 
13,9 > = 15 1,1 p. p. 23,65 9,75 p. p. 

4. Socialinių viešųjų pirkimų dalis nuo CPO LT viešųjų pirkimų vertės, proc. 3,4 > = 5 1,6 p. p. 5 0 p. p. 

5. Pirkimų, kuriuose pateiktas tik vienas tiekėjo pasiūlymas, procentinė dalis 

nuo visų CPO LT viešųjų pirkimų skaičiaus 

 

- 

 

< 5  

 

- 

 

16,025 

 

-11,2 proc. 

6. Pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertė, mln. Eur 395,4 420  6,2 proc. 532,79 34,8 proc. 

7. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, laiminčių viešuosius pirkimus CPO LT 

elektroninėse sistemose, procentinė dalis nuo visų laimėtojų skaičiaus: 

- pagal vertę, proc. 

- pagal pirkimų skaičių, proc. 

 

 

 

32,7  

47,9  

 

 

 

39  

52  

 

 

 

6,3 p. p. 

4,1 p. p. 

 

 

 

61,70 

52 

 

 

 

29 p. p. 

4,1 p. p. 

8. Pasitikėjimas CPO LT (manančių, kad CPO LT veikla skaidri ir patikima, 

dalis), proc. 

 

96 

 

>= 96  

 

0 p. p. 

 

96 

 

0 p. p. 

9. Perkančiųjų organizacijų, pavedusių CPO LT atlikti dalies ar visų viešųjų 

pirkimų procedūras, skaičius 
8 16 100 proc. 22 175 proc. 

       

 
 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. 
5 Europos sąjungos viešųjų pirkimų švieslentėje siekiamas rodiklis – 10 proc., įvertinus tai 2022 m. CPO LT veiklos plane šis rodiklis padidintas (<10). 
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Eil. 

Nr. 
Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo priemonės pavadinimas Faktinė reikšmė 2020 m.  Siekiama reikšmė 2021 m. Faktinė reikšmė 2021 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 71 pirkimų modulis 72 pirkimų moduliai 

1.2. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulius 17 pirkimų modulių 14 pirkimų modulių 26 pirkimų moduliai 

1.3. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais pirkimų moduliais 14 pirkimo modulių 12 naujų pirkimų modulių 13 naujų pirkimo modulių 

1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijų 

CPO LT elektroninio katalogo pirkimo moduliuose 
18 pirkimo modulių 22 pirkimų moduliai 22 pirkimo moduliai 

1.5. Administruoti sukurtus Elektroninio pirkimų centro pirkimų 

modulius 9 pirkimo moduliai 11 pirkimų modulių 11 pirkimo modulių 

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 60 priemonių 

2.2. Perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų atstovus 

mokyti naudotis CPO LT elektroniniu katalogu 
Apmokytas 1731 asmuo Apmokyta 800 asmenų Apmokyta 800 asmenų 

2.3. Organizuoti renginius apie pirkimų vykdymą per CPO LT elektroninį 

katalogą 
25 renginiai 16 renginių 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 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.) – įvykdyta, detalesnė informacija pateikiama veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimo lentelės 7 eilutėje; 

2. Kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir sertifikavimas (II–III ketv.) – įvykdyta, detalesnė informacija pateikiama veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimo lentelės 9 

eilutėje. 

Finansinio plano įgyvendinimas: planas – 2 132 tūkst. Eur; faktas – 2 860 tūkst. Eur. 

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija): planas – 621,0 tūkst. Eur; faktas – 618,6 tūkst. Eur; 

Europos Sąjungos fondų ir bendro finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija): planas – 188,9 tūkst. Eur; faktas –187,4 
tūkst. Eur; 
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Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo: planas – 200 tūkst. Eur; faktas – 242 tūkst. Eur; 

Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo: planas – 1 000 tūkst. Eur; faktas – 1 629,5 tūkst. Eur; 

Pajamos iš pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų ir viešųjų pirkimų vykdymo kitų perkančiųjų organizacijų vardu: planas – 82 tūkst. Eur; faktas – 130,7 

tūkst. Eur; 

Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių pažeidimus: planas – 40,1 tūkst. Eur; faktas – 52,0 tūkst. Eur. 

Žmogiškieji ištekliai: planas – 110 pareigybių, faktas – 76 pareigybės (2021 m. gruodžio 31 d.) patvirtintos 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“. 

 

 
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) Medicininiai testai; 

2) Saulės elektrinės; 

3) Medicininiai laboratoriniai tyrimai; 

 

4) Saulės elektrinės ant stogų/žemės; 

5) Pastatų sandarumo matavimo 

paslaugos; 

6) Maitinimo paslaugos; 

7) Kelionių organizavimo paslaugos; 

9 (8): 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

I-IV: 

I 

II 

II 

 

III 

III 

 

III 

IV 

IV 

Sukurtų naujų modulių skaičius, vnt.:  

1) Medicininiai testai – Taip; 

2) Saulės elektrinės – Taip; 

3) Medicininiai laboratoriniai tyrimai – 

Taip; 

4) Saulės elektrinės ant stogų/žemės – Taip; 

5) Pastatų sandarumo matavimo paslaugos – 

Taip; 

6) Maitinimo paslaugos – Taip; 

7) Kelionių organizavimo paslaugos – Taip; 
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8) Negyvenamųjų pastatų rangos darbai 

be projektavimo. 

 

 

 

 

IV 

8) Negyvenamųjų pastatų rangos darbai be 

projektavimo – Taip. 

 

Papildomai sukurtų naujų modulių 

skaičius, vnt.:  

9) Medicininė įranga (funkcinės lovos, 

defibriliatorius) – Taip. 

2. CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų 

modulių atnaujinimas  

 

 

Atnaujinamų/pildomų modulių 

skaičius, vnt.:  

1) Maisto produktai: 

1.1. Žuvis; 

1.2. Bakalėja ir grūdų malūno produktai; 

 

2) Endoprotezai; 

3) Viešasis fiksuotas ryšys; 

4) Kilimėlių nuoma ir keitimas; 

5) Automobilinės dujos iš degalinių; 

6) Statinio statybos techninės priežiūros 

paslaugos; 

7) Judrusis ryšys; 

8) Vertimas; 

9) Baldai be projektavimo; 

10) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai; 

11) Paprastas skalbimas;  

12) Specializuotas (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimas;  

13) Paprastas skalbimas iš soc. įmonių;  

 

14) Specializuotas (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimas iš soc. 

įmonių. 

26 (14): 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

I-IV: 

 

 

I 

I 

 

I 

II 

II 

II 

II 

 

III 

III 

III 

IV 

 

IV 

IV 

 

IV 

 

IV 

 

 

 

 

Atnaujinamų/pildomų modulių skaičius, 

vnt.:  

1) Maisto produktai: 

1.1. Žuvis– Taip; 

1.2. Bakalėja ir grūdų malūno produktai – 

Taip; 

2) Endoprotezai – Taip; 

3) Viešasis fiksuotas ryšys – Taip; 

4) Kilimėlių nuoma ir keitimas – Taip; 

5) Automobilinės dujos iš degalinių – Taip; 

6) Statinio statybos techninės priežiūros 

paslaugos – Taip; 

7) Judrusis ryšys – Taip; 

8) Vertimas – Taip; 

9) Baldai be projektavimo – Taip; 

10) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai – Taip; 

11) Paprastas skalbimas – Taip; 

12) Specializuotas (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimas – Taip; 

13) Paprastas skalbimas iš soc. įmonių – 

Taip;  

14) Specializuotas (sveikatos priežiūros ir 

kitoms įstaigoms) skalbimas iš soc. įmonių – 

Taip. 
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1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

I-IV 

 

 

II-IV 

 

 

III-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

Papildomai atnaujintų/papildytų 

modulių skaičius, vnt.:  

15) Vaistai (DPS) – Taip. Modulis 

papildytas naujomis 244 vaistinių preparatų 

techninėmis specifikacijomis; 

16) Mobilieji telefonai – Taip. Modulis 

papildytas 9 naujomis mobiliųjų telefonų 

techninėmis specifikacijomis; 

17)  Maisto produktai (Pienas, Duona, 

Kiaušiniai, Bakalėja ir grūdų malūno 

produktai)  – Taip. Maisto produktų modulio 

kategorijos papildytos naujomis techninėmis 

specifikacijomis:   

1) Bakalėja – 40; 

2) Pieno ir pieno produktai – 4; 

3) Grūdų malūno produktai – 5; 

4) Kiaušiniai – 8. 

18) Vienkartinės medicinos priemonės – 

Taip. Modulis papildytas 4 naujomis  

techninėmis specifikacijomis (Varžtis 

(timpa, žgutas); Tamponėliai; 

Mėgintuvėliai; Terpės); 

19) Medicininiai prietaisai – Taip. Uždarius 

CPO IS katalogą 

(https://archyvas.cpo.lt/Catalog/CatalogGall

ery) Medicininių prietaisų modulis buvo 

pilna apimtimi naujai suprogramuotas ir 

paleistas CPO LT elektroninio katalogo 

katalogas.cpo.lt aplinkoje 

(https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/medicin

iniai-prietaisai-2021/); 

20) Gamtinės dujos – Taip. Pagal 

Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas 

dėl per didelės perkančiajai organizacijai 
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1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

nepriimtinos kainos patikslinta užsakymo 

aplinka, kuomet neįvykus pirkimui 

(pasiūlytos tiekėjų kainos viršija pirkimui 

suplanuotą lėšų sumą nurodytą pirkimui), 

rekomenduojama tikslinti Viešųjų pirkimų 

plane pirkimui skirtų lėšų sumą ir, 

informavus CPO LT, sudaryta galimybė 

pasirašyti sutartį su tiekėju; 

21) Automobiliai – Taip. Modulis papildytas 

naujomis elektromobilių specifikacijomis6; 

22) Motorinių transporto priemonių nuoma 

(automobiliai, autobusai ir mikroautobusai 

su vairuotoju) – Taip. Modulis papildytas 

naujomis elektromobilių specifikacijomis2; 

23) Kompiuterinė įranga – Taip. Atnaujintos 

ir patikslintos 6 modulio techninės 

specifikacijos; 

24) Asmens higienos gaminiai – Taip. 

Modulis papildytas  naujomis  techninėmis 

specifikacijomis (Vienkartinė medicininė 

veido kaukė, I tipo, su gumytėmis, tinkama 

6-12 metų vaikams ir  Vienkartinė 

medicininė veido kaukė, II tipo, su 

gumytėmis, tinkama 6-12 metų vaikams); 

 
6 Patikslintos keturios Lengvųjų automobilių vertinimo metodikos, keičiant lengvųjų automobilių pristatymo terminus nuo 6 mėn. iki 9 mėn., patikslintos pirkimo dokumentų B dalies visų 16 kategorijų 

Lengvųjų automobilių nuomos techninėse specifikacijose nurodytos sąlygos, kad nuomininkui suteikiama galimybė pasirinkti neeksploatuotą, naują automobilį, pagamintą ne anksčiau kaip prieš 12 

mėnesių, arba naudotą automobilį, pagamintą ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Patikslinti bei įtraukti nauji Automobilių parametrų pasirinkimo lentelėje 

išvardinti punktai dėl automobilio spalvos, papildomo žieminių padangų komplekto, automobilio priekinių durelių apklijavimo informaciniais lipdukais pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą 

pavyzdį, telemetrinės automobilių kontrolės sistemos (GPS sistemos), automobilio krovininės dalies vidinių matmenų nurodymo, galinių durų ir galinio lango tamsintų stiklų, šildomų priekinių 

sėdynių, odinio salono. Patikslinta Lengvųjų elektromobilių nuomos techninė specifikacija, nurodant grafas Bendras ilgis, cm (Pirkėjo pasirinkimu), Nuo 360 cm iki mažiau kaip 450 cm / Nuo 450 

cm (maksimalus ilgis neribojamas).            
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1 

 

 

 

1 

IV 

 

 

 

IV 

 

25) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai, 

nepriskirti vaistams – Taip. Modulis 

papildytas 8 naujomis  techninėmis 

specifikacijomis7; 

26) Medicininiai testai – Taip. Modulis 

papildytas 12 naujų  techninių specifikacijų8. 

 
7 1. Dezinfekcinis gelis rankoms su neatlygintinai suteikiamais dozatoriais, 500 ml; 2. Dezinfekcinis gelis rankoms su neatlygintinai suteikiamais dozatoriais, 1000 ml; 3. Dezinfekcinis gelis rankoms 

500 ml, tinka chirurginei rankų dezinfekcijai, su neatlygintinai suteikiamais dozatoriais; 4. Dezinfekcinis gelis rankoms, 1000 ml, tinka chirurginei rankų dezinfekcijai, su neatlygintinai suteikiamais 

dozatoriais; 5. Dezinfekcinis skystis rankoms su neatlygintinai suteikiamais dozatoriais, 500 ml; 6. Dezinfekcinis skystis rankoms su neatlygintinai suteikiamais dozatoriais, 1000 ml; 7. Dezinfekcinis 

skystis rankoms, 500 ml, tinka chirurginei rankų dezinfekcijai, su neatlygintinai suteikiamais dozatoriais; 8. Dezinfekcinis skystis rankoms, 1000 ml, tinka chirurginei rankų dezinfekcijai, su 

neatlygintinai suteikiamais dozatoriais. 
8 1. SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos profilaktiniams tyrimams; 2. SARS-CoV-2 greitieji antigeno nustatymo testai savikontrolei ėminiuose iš nosies landų, 

tinkami naudoti namų sąlygomis; 3. Greitieji SARS-CoV-2 antigeno nustatymo testai savikontrolei ėminiuose iš nosies landų, tinkami naudoti namų sąlygomis; 4. SARS-CoV-2 greitieji antigenų 

nustatymo testai; 5. SARS CoV-2 antigeno nustatymo testai su galimybe atlikti tyrimus, kai ėminiai paimti į minimalią pagrindinę transportinę terpę (angl. Minimum Essential Medium (MEM),  

universalią transportinę terpę  (angl. Universal Transport Medium (UTM) arba virusologinę transportinę terpę (angl. Viral Transport Medium (VTM) (su terpėmis); 6. SARS CoV-2 antigeno nustatymo 

testai su galimybe atlikti tyrimus, kai ėminiai paimti į minimalią pagrindinę transportinę terpę (angl. Minimum Essential Medium (MEM) arba  universalią transportinę terpę  (angl. Universal Transport 

Medium (UTM) arba virusologinę transportinę terpę (angl. Viral Transport Medium (VTM) (be terpių); 7. SARS-CoV-2 greitieji antikūnų nustatymo testai; 8. SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo 

testai ėminiuose iš nosies landos; 9. SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos profilaktiniams tyrimams; 10. SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai 

ėminiuose iš burnos skysčių arba seilių savikontrolei; 11. SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš burnos skysčių (seilių) arba seilių savikontrolei (specialus paėmėjas su 

indikatoriumi); 12. SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš burnos skysčių arba seilių savikontrolei (specialus paėmėjas su indikatoriumi, nereikalauja papildomo reagentų 

(skysčių) pilstymo). 
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3. 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; 

 

21) Kilimėlių nuoma ir keitimas; 

22) Endoprotezai; 

23) Medicininiai prietaisai; 

24) Valymas; 

 

72 (71): 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

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 

 

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; 

21) Kilimėlių nuoma ir keitimas – Taip; 

22) Endoprotezai – Taip; 

23) Medicininiai prietaisai – Taip; 

24) Valymas– Taip; 



9 
 

 

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) Viešasis fiksuotas ryšys;  

36) Suprojektuotų žemės sklypų 

paženklinimo vietovėje ir kadastro 

duomenų bylų parengimas; 

37) Asmens higienos gaminiai; 

38) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai; 

39) Vienkartinės medicinos priemonės; 

 

40) Mokykliniai baldai be projektavimo; 

 

41) Statinių techninė priežiūra; 

42) Kelių (gatvių) horizontalusis 

ženklinimas; 

43) Neypatingų statinių rangos darbai; 

 

44) Interneto ryšys; 

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 

 

 

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) Viešasis fiksuotas ryšys – Taip; 

36) Suprojektuotų žemės sklypų 

paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų 

bylų parengimas – Taip; 

37) Asmens higienos gaminiai; 

38) Investicijų planai ir energetinio 

naudingumo sertifikatai – Taip; 

39) Vienkartinės medicinos priemonės – 

Taip; 

40) Mokykliniai baldai be projektavimo – 

Taip; 

41) Statinių techninė priežiūra – Taip; 

42) Kelių (gatvių) horizontalusis 

ženklinimas – Taip; 

43) Neypatingų statinių rangos darbai – 

Taip; 

44) Interneto ryšys – Taip; 
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45) Motorinių transporto priemonių 

nuoma (automobiliai, autobusai ir 

mikroautobusai su vairuotoju); 

46) Statinių ekspertizė; 

47) Kompiuterių nuoma; 

48) Vaistai (DPS); 

49) Vakcinos; 

50) Auditas; 

51) Draudimas; 

52) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų; 

53) Automobilinės dujos iš degalinių; 

54) 95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių; 

 

55) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai, 

nepriskirti vaistams; 

56) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo; 

57) Gamtinės dujos; 

58) Automobiliai; 

59) Maisto produktai (Pienas, Duona) 

(Daržovės, Mėsa, Kiaušiniai): 

59.1. Žuvis; 

59.2. Bakalėja ir grūdų malūno produktai; 

 

60) Medicininiai testai; 

61) Saulės elektrinės; 

62) Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma; 

 

63) Medicininiai laboratoriniai tyrimai; 

 

1 

 

 

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 

II–IV 

II–IV 

 

II–IV 

 

 

45) Motorinių transporto priemonių nuoma 

(automobiliai, autobusai ir mikroautobusai 

su vairuotoju) – Taip; 

46) Statinių ekspertizė – Taip; 

47) Kompiuterių nuoma – Taip; 

48) Vaistai (DPS) – Taip; 

49) Vakcinos – Taip; 

50) Auditas – Taip; 

51) Draudimas – Taip; 

52) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų – Taip; 

53) Automobilinės dujos iš degalinių – Taip; 

54) 95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių – 

Taip; 

55) Dezinfekciniai tirpalai ir kiti tirpalai, 

nepriskirti vaistams – Taip;  

56) Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo – Taip; 

57) Gamtinės dujos – Taip; 

58) Automobiliai – Taip; 

59) Maisto produktai (Pienas, Duona) 

(Daržovės, Mėsa, Kiaušiniai) – Taip: 

59.1. Žuvis  – Taip; 

59.2. Bakalėja ir grūdų malūno produktai – 

Taip; 

60) Medicininiai testai – Taip; 

61) Saulės elektrinės – Taip; 

62) Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma – 

Taip; 

63) Medicininiai laboratoriniai tyrimai – 

Taip; 
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64) Specializuotos patalinės nuoma su 

skalbimo paslauga. 

65) Saulės elektrinės ant stogų/žemės; 

 

66) Pastatų sandarumo matavimo 

paslaugos; 

67) Programinės įrangos nuoma; 

68) Maitinimo paslaugos; 

69) Kelionių organizavimo paslaugos; 

 

70) Negyvenamųjų pastatų rangos darbai 

be projektavimo; 

 

 

71) Asmens apsaugos priemonės. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

II–IV 

 

III–IV 

 

III–IV 

 

III–IV 

III–IV 

IV 

 

IV 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

IV 

64) Specializuotos patalinės nuoma su 

skalbimo paslauga – Taip. 

65) Saulės elektrinės ant stogų/žemės – 

Taip; 

66) Pastatų sandarumo matavimo paslaugos 

– Taip; 

67) Programinės įrangos nuoma – Taip; 

68) Maitinimo paslaugos – Taip; 

69) Kelionių organizavimo paslaugos – 

Taip. Atliekami sistemų pritaikymo darbai; 

70) Negyvenamųjų pastatų rangos darbai be 

projektavimo – Taip. Atidaryta dinaminė 

pirkimų sistema,  administruojami užkeliami 

duomenys; 

71) Asmens apsaugos priemonės – Taip. 

 

 

Papildomai administruojamų modulių 

skaičius, vnt.:  

72) Medicininė įranga (funkcinės lovos, 

defibriliatorius) – Taip. 
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4. CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimas 

4.1. Parengtas ir patvirtintas CPO LT 

veiklos efektyvumo didinimo 2021 m. 

priemonių planas; 

 

 

4.2. Įvykdytos CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimo priemonės, proc. 

Taip 

 

 

 

 

100 

(100) 

I 

 

 

 

 

I-IV 

4.1. Parengtas ir 2021 m. kovo 18 d. CPO LT 

valdybos sprendimu (2021 m. kovo 18 d. 

protokolas Nr. 13R-64) patvirtintas CPO LT 

veiklos efektyvumo didinimo 2021 m. 

priemonių planas – Taip; 

4.2. Informacija apie CPO LT veiklos 

efektyvumo didinimo 2021 m. priemonių 

plano vykdymą I-IV ketv. pateikta atskiroje 

lentelėje – Taip (100 proc.). 

5. CPO LT kovos su 

korupcija programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

įgyvendinimas 

5.1. Nustatyta korupcijos pasireiškimo 

CPO LT tikimybė; 

5.2. Įvykdyta CPO LT darbuotojų viešųjų 

ir privačių interesų deklaravimo kontrolė; 

 

5.3. Įvykdyta CPO LT darbo tvarkos 

taisyklių laikymosi kontrolė. 

Taip 

 

Taip 

 

 

Taip 

III 

 

I-IV 

 

 

I-IV 

 

5.1. Nustatyta korupcijos pasireiškimo 

CPO LT tikimybė – Taip9; 

5.2. Įvykdyta CPO LT darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo kontrolė – 

Taip; 

5.3. Įvykdyta CPO LT darbo tvarkos 

taisyklių laikymosi kontrolė – Taip. 

6. Viešųjų pirkimų 

procedūrų vykdymas 

pagal įgaliojimus 

6.1. Parengtas ir patvirtintas 2021 m. 

pirkimų planas; 

6.2. Įvykdytos viešųjų pirkimų 

procedūros. 

 

Taip 

 

Pagal 

pirkimų 

planą 

I 

 

I-IV 

6.1. Parengtas ir patvirtintas 2021 m. 

pirkimų planas – Taip; 

6.2. Įvykdyta10. 

2021 m. I-IV ketv. buvo vykdomi 403 

pirkimų11: 

 
9 https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/ 
10 Perkančiosios organizacijos, kurių pavedimu CPO LT vykdo pirkimų procedūras: 1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, 2. Informacinės visuomenės plėtros departamentas, 

3. Lietuvos metrologijos inspekcija, 4. Nacionalinis akreditacijos biuras, 5. Lietuvos standartizacijos departamentas, 6. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 7. Aplinkos apsaugos departamentas, 

8. UAB Valstybės investicinis kapitalas, 9. Lietuvos statistikos departamentas, 10. VĮ Registrų centras, 11. Marijampolės specialieji socialinės globos namai, 12. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, 

13. Lietuvos  zoologijos sodas, 14. Pabėgėlių priėmimo centras, 15. Valstybinis psichikos sveikatos centras, 16. Respublikinė Panevėžio ligoninė VšĮ, 17. Žuvinto biosferos rezervato direkcija, 18. BĮ 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 19. Radviliškio rajono savivaldybės administracija, 20. Ekstremalių sveikatai situacijų centras, 21. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, 22. 

Klaipėdos irklavimo centras. 
11 Tarptautinės vertės pirkimai: I ketv. – 26, II ketv. – 40, III ketv. – 56, IV ketv. – 89, viso 2021 m. – 211. Supaprastinti pirkimai: I ketv. – 16, II ketv. 29, III ketv. – 31, IV ketv. – 27, viso 2021 m. – 

103. Mažos vertės pirkimai: I ketv. – 46, II ketv. – 61, III ketv. – 70, IV ketv. – 109, viso 2021 m. – 286. 2021 m. I-IV ketv. – 403 pirkimų. 
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• 211 tarptautinės vertės pirkimų; 

• 103 supaprastinti pirkimai; 

• 286 mažos vertės pirkimai. 

7. Naujos CPO LT 

informacinės sistemos 

kūrimas 

Parengtas naujos centralizuotų viešųjų 

pirkimų informacinės sistemos kūrimui ir 

diegimui reikalingas techninis aprašymas 

(techninė specifikacija). 

 

Taip 

 

 

 

 

 

 

I-IV 

 

 

 

 

 

Parengtas naujos centralizuotų viešųjų 

pirkimų informacinės sistemos kūrimui ir 

diegimui reikalingas techninis aprašymas 

(techninė specifikacija) – Taip. Parengtas ir 

pateiktas naujos centralizuotų viešųjų 

pirkimų informacinės sistemos kūrimui ir 

diegimui reikalingas techninis aprašymas 

(techninė specifikacija), vykdoma paslaugų 

priėmimo-perdavimo procedūra. 

8. Viešinimo veiklos 

vykdymas 

8.1. Parengtas ir patvirtintas CPO LT 

veiklos viešinimo 2021 m. planas; 

 

 

8.2. Įgyvendintos CPO LT veiklos 

viešinimo plane numatytos veiklos, proc. 

Taip 

 

 

 

100 

(100) 

I 

 

 

 

I-IV 

8.1. Parengtas ir 2021 m. kovo 18 d. CPO LT 

valdybos sprendimu (2021 m. kovo 18 d. 

protokolas Nr. 13R-64) patvirtintas CPO LT 

veiklos viešinimo 2021 m. planas – Taip; 

8.2. Informacija apie 2021 m. CPO LT 

veiklos viešinimo plane numatytų veiklų  

vykdymą I-IV ketv. pateikta atskiroje 

lentelėje  – Taip (100 proc.). 

9. Kokybės vadybos 

sistemos įdiegimas 

9.1. Įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 

9001; 

 

 

 

 

 

9.2. Sertifikuota kokybės vadybos sistema 

ISO 9001. 

Taip 

 

 

 

 

 

 

Taip 

 

 

I-II 

 

 

 

 

 

 

II 

 

9.1. Įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 

9001 – Taip.  

2021 m. gegužės 5 d. CPO LT vadovybės 

vadybos vertinamosios analizės posėdžio 

protokolo Nr. KVS2021-1 nutarimu CPO 

LT įdiegta Kokybės vadybos sistema pagal 

ISO9001:201512. 

9.2. Sertifikuota kokybės vadybos sistema 

ISO 9001 – Taip. 

 
12 https://www.cpo.lt/cpo-lt-idiegta-iso-90012015-kokybes-vadybos-sistema-pades-efektyviau-organizuoti-istaigos-veikla/ 
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2021 m. gegužės 27 d. (2021 m. birželio 21 

d. Sertifikato Nr. LT005578) Bureau Veritas 

Certification Holding SAS – UK Branch 

įvertino CPO LT įsidiegtą kokybės vadybos 

sistemą ir nustatė, jog ji atitinka vadybos 

sistemos standarto ISO 9001:2015 

reikalavimus13.  

11. 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 techninė priežiūra; 

 

7) Techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra; 

8) Valymas; 

9) Daugiabučių gyvenamųjų namų 

techninė priežiūra; 

10) Nutolusios saulės elektrinės (saulės 

parkai); 
11) Saulės elektrinės ant stogų/žemės. 

11 (11): 

 

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 

 

IV 

 

IV 

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 techninė priežiūra – 

Taip; 

7) Techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra – Taip; 

8) Valymas – Taip; 

9) Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė 

priežiūra – Taip; 

10) Nutolusios saulės elektrinės (saulės 

parkai) – Taip; 

11) Saulės elektrinės ant stogų/žemės – 

Taip. 

 
13 https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2021/07/E-Cert_CPO-LT_2021_Q_LT.pdf 
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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 

(Europos socialinio 

fondo agentūra 

Nr. 10.1.2-ESFA-V-

916-01-0007;  

  

1.1. Sukurtų naujų modulių skaičius, 

vnt.:  

1) Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma; 

2) Specializuotos patalynės nuoma su 

skalbimo paslauga; 

3) Programinės įrangos nuoma; 

4) Asmens apsaugos priemonės. 

 

 

4 (4): 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

I–IV: 

 

II 

II 

 

III 

IV 

 

1.1. Sukurtų naujų modulių skaičius, 

vnt.:  

1) Mobiliųjų telefonų aparatų nuoma – Taip; 

2) Specializuotos patalynės nuoma su 

skalbimo paslauga – Taip. 

3) Programinės įrangos nuoma – Taip; 

4) Asmens apsaugos priemonės – Taip. 

 

  1.2. Parengtos pirkimų modulių 

naudotojų instrukcijos 

4 I–IV 1.2. Parengtos pirkimų modulių 

naudotojų instrukcijos – Taip.  

 

 

 
____________________________ 

  



 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO 2021 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 „Įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistemą“ 

Veiksmas – 1) įdiegti kokybės vadybos sistemą; 2) sertifikuoti įdiegtą 

kokybės vadybos sistemą.  

Rezultatas – didesnis klientų pasitenkinimo lygis ir išaugusi darbuotojų 

motyvacija dėl išgrynintų veiklos procesų, panaikintų pridėtinės vertės 

nekuriančių veiklų.  

Rizika – nepakankama paslaugos teikėjo kompetencija, darbuotojų 

priešinimasis. 

 

1.2. priemonė „Sisteminio pirkimo vykdymo proceso kūrimas ir 

įgyvendinimas“ 

Veiksmas – praktiniam taikymui parengti sisteminį pirkimo pagal pavedimą 

vykdymo procesą CPO LT naudojamoje programinėje įrangoje, skirtoje 

pirkimų planavimui, vykdymui ir pirkimo sutarčių kontrolei elektroninėje 

erdvėje (toliau –Pirkimų valdymo sistema): 1) parengti ir įdiegti standartinius 

pirkimų vykdymui reikalingus dokumentus; 2) apmokyti pirkimų vykdytojus; 

3) parengti metodines pagalbines priemones.  

2021 m.  

I-III ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

I-III ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta (informacija pateikiama 

lentelės 1 priede). 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 1) 2021 m. gegužės 5 d. CPO LT vadovybės vadybos vertinamosios analizės posėdžio protokolo Nr. KVS2021-1 nutarimu CPO LT įdiegta Kokybės vadybos sistema pagal ISO9001:2015 

(https://www.cpo.lt/cpo-lt-idiegta-iso-90012015-kokybes-vadybos-sistema-pades-efektyviau-organizuoti-istaigos-veikla/); 

2) 2021 m. gegužės 27 d. (2021 m. birželio 21 d. Sertifikato Nr. LT005578) Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch įvertino CPO LT įsidiegtą kokybės vadybos sistemą ir 

nustatė, jog ji atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus (https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2021/07/E-Cert_CPO-LT_2021_Q_LT.pdf). 
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Rezultatas – Pirkimų valdymo sistemoje vykdomas sisteminis pirkimas pagal 

pavedimą, mažesnė klaidų tikimybė, efektyvesnis pasiruošimas pirkimui ir jo 

vykdymas, taupomi žmogiškieji ir laiko resursai. 

 

 

 

 

1.3. priemonė „Naujų CPO LT darbuotojų mokymų organizavimas ir 

vykdymas“ 

Veiksmas – 1) parengti naujų CPO LT darbuotojų viešųjų pirkimų mokymų 

programos įgyvendinimui reikalingą mokomąją medžiagą; 2) vykdyti 

mokymus naujiems CPO LT darbuotojams.  

Rezultatas – pasirengta mokymams ir sėkmingai vykdomas naujai priimamų 

CPO LT pirkimų specialistų viešųjų pirkimų kompetencijų ugdymas, lavinami 

jų įgūdžiai, gilinamos žinios ir motyvacija efektyvesniam darbui bei ilgalaikei 

organizacijos sėkmei, dalinamasi gerąja patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 2021 m. I ketv.: 

Apklausti CPO LT darbuotojai ir sudarytas preliminarus viešųjų pirkimų mokymų temų sąrašas. Planuojami mokymai, suderinti lektoriai. 

2021 m. II ketv.: 

Įvykdyti mokymai CPO LT darbuotojams: 

1. Mokymai naujiems CPO LT darbuotojams (Dinaminės pirkimo sistemos pristatymas centralizuotiems pirkimams; Konkrečių pirkimų vykdymas CPO LT Kataloge ir konkretaus 

pirkimo vykdymo pristatymas); 2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai (KKS santykio kriterijai); 3. Konfidenciali informacija viešuosiuose pirkimuose.  

2021 m. III ketv.: 

Įvykdyti mokymai CPO LT darbuotojams: 1. Laikaraščio (įskaitant pirkimų vykdymui perkančiųjų organizacijų pavedimu skiriamą laiką) naudojimasis ir jo funkcionalumai; 2. Sutarčių 

pildymas pagal EcoCost eilutės perkančiosios organizacijos iniciatoriaus pateikiamą informaciją. CPO LT darbuotojai taip pat dalyvauja individualiuose mokymuose, nuotolinėse 

konferencijose. Naujiems CPO darbuotojams parengti video mokymai, kuriuos jie gali nuolat peržiūrėti, mokytis.  

2021 m. IV ketv.: Įvykdyti mokymai CPO LT darbuotojams: 1. Kvalifikacijos reikalavimai ir vertinimas  viešuosiuose pirkimuose; 2. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų pristatymas; 

3. Standartinių sutarčių (Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų) pristatymas; 4. CPO LT naujokų mokymai; 5. Laikaraščio pildymo ir parinkčių medžio pristatymas. 
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1.4. priemonė „Prekių ir paslaugų centralizuotų pirkimų standartinių 

sutarčių atnaujinimas“ 

Veiksmas – 1) išanalizuoti prekių ir paslaugų sričių centralizuotų pirkimo 

sutartis ir teismų praktiką; 2) atnaujinti prekių ir paslaugų centralizuotų 

pirkimų standartines sutartis.  

Rezultatas – parengtas prekių ir paslaugų centralizuotų pirkimų standartinių 

sutarčių rinkinys, unifikuota CPO LT praktika ir dokumentacija. 

 

 

1.5. priemonė „Efektyvaus viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo 

modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ 

Veiksmas – Pirkimų valdymo sistemos einamųjų metų duomenų pagrindu 

sukurti perkančiųjų organizacijų pavedamų CPO LT atlikti pirkimų srautų 

stebėjimo priemones, skatinanti savalaikį pirkimų inicijavimą ir pirkimų 

planavimą. 

Rezultatas – efektyvus, žmogiškuosius ir laiko resursus taupantis viešųjų 

pirkimų planavimas, inicijavimo ir pirkimų pagal pavedimą procedūrų 

vykdymo srautų valdymas. Pirkimų pagal pavedimus konsolidavimo ir 

apjungimo galimybių įgyvendinimas. 

2021 m. 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Įvykdyta esamų Prekių ir Paslaugų pirkimų sričių centralizuotų pirkimo sutarčių ir teismų praktikos analizė, organizuojamos diskusijos su CPO LT struktūrinių padalinių vadovais ir CPO 

LT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertais dėl galimų prekių ir paslaugų centralizuotų pirkimų standartinių sutarčių atnaujinimo. Analizuojama praktika vykdant sutartis, sudarytas 

atlikus pirkimus CPO LT Kataloge, kitų perkančiųjų organizacijų ir Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika, identifikuojama problematika vykdant sutartis ir atskiras jų nuostatas. Atnaujintos 

ir 2021 m. gruodžio 29 d. CPO LT direktoriaus įsakymu Nr. 3V-499 „Dėl standartinių CPO LT viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių formų tvirtinimo“ patvirtintos standartinės prekių ir 

paslaugų centralizuotų pirkimų sutartys. 
17 Įvertinus Pirkimų valdymo informacinės sistemos Ecocost einamųjų metų I-IV ketv. perkančiųjų organizacijų planuotus perduoti CPO LT vykdymui inicijuotus pirkimus duomenis, 

nustatyta, kad didžioji dauguma pirkimų buvo inicijuoti laiku, kaip ir buvo planuota. Visom perkančiosioms organizacijos, kur ios 2021 m. I-IV ketv. planavo perduoti pirkimų vykdymą 

CPO LT, išsiųsta informacija apie neinicijuotus pirkimus. Perkančiųjų organizacijų buvo paprašyta peržiūrėti einamąjį metinį pirkimų planą ir atlikti reikalingas savalaikes korekcijas. Tačiau 

pastebėta, kad 2021 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais ženkliai padaugėjo neplanuotų pirkimų. 
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Rizika – netiksli ir neprofesionaliai parengta Pirkimų valdymo sistemoje 

perkančiųjų organizacijų teikiama informacija. Pirkimų plano ir pirkimų 

inicijavimo terminų nesilaikymas. 

 

1.6. priemonė „Bendradarbiavimo galimybių paieška, siekiant parengti 

kompetentingus būsimus viešųjų pirkimų specialistus“ 

Veiksmas – 1) ieškoti galimybių bendradarbiauti su aukštosiomis 

mokyklomis dėl būsimų viešųjų pirkimų specialistų parengimo; 2) įvertinti 

galimybes skirti stipendijas aukštųjų mokyklų studentams ir nustatyti skiriamų 

stipendijų kriterijus; 3) sudaryti sąlygas aukštųjų mokyklų studentams atlikti 

praktiką CPO LT.  

Rezultatas – dalyvavimas bendradarbiavime, įvertintos galimybės skirti 

stipendijas ir nustatyti jų skyrimo kriterijai. 

Rizika – neaktyvus aukštųjų mokyklų ir jų studentų susidomėjimas.  

 

 

 

 

 

2021 m.  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

III ketv. 

 

2021 m.  

IV ketv. 

 

 

 

 

Įvykdyta (informacija pateikiama 

lentelės 2 priede). 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta papildomai18. 

 

 

 

Įgyvendinta papildomai19. 

 
18 CPO LT siekiant objektyviai įvertinti modulių efektyvumo tendencijas, vadovaudamasi Katalogo modulių 2021 m. I-III ketv. statistiniais duomenimis (Užsakymų skaičius, Užsakymų 

vertė, Unikalių perkančiųjų organizacijų skaičius) ir ekspertiniu CPO LT modulių vertinimu (Modulio padengiamumas – kokį spektrą prekių/paslaugų/darbų apima modulis iš visų rinkoje 

galimų, Modulio kokybė – subjektyvus ekspertinis įvertinimas kaip modulis funkcionuoja, kaip paprasta formuoti užsakymą, kaip patogus modulio administravimas ir t.t.) atliko minėtų 

kriterijų vertinimą išreiškiant balais.  
19 1. CPO LT pertvarkyta darbo užmokesčio sistema. Pertvarkant CPO LT darbo užmokesčio sistemą buvo siekiama labiau motyvuoti darbuotojus siekiant bendrų įstaigos veiklos tikslų.  

Kiekviena darbo užmokesčio sudedamoji dalis atspindi konkretų aspektą: pastovioji dalis – darbuotojo žinias ir įgūdžius; kintamoji dalis –  darbuotojo ketvirčio veiklos rezultatus; priemokos 

– darbuotojo tam tikro trumpojo laikotarpio veiklos ypatumus (pvz., pavaduojama, susirgus kolegai; atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, kai trūksta personalo ir pan.); 

premijos – darbuotojo skatinimas už išskirtinį ir ypatingos svarbos darbą CPO LT. Svarbiausias pokytis darbo užmokesčio tvarkoje – ketvirčio veiklos rezultatų vertinimai ir ketvirčiui 

nustatoma kintamoji dalis: veiklos vertinimas, skirtas kintamajai darbo užmokesčio daliai gauti, susideda iš 2 dalių: 1. įvertinama, kaip darbuotojas einamajame ketvirtyje atlieka kasdienes 

pareigybės funkcijas – labai gerai, gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai; 2. įvertinamas tiesioginio vadovo einamajame ketvirtyje išskirtų ambicingesnių 1-3 užduočių įvykdymas – labai 

gerai, gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai. Siekiama, kad darbuotojo vertinimas būtų objektyvus, nustatant darbuotojams aiškius užduočių vertinimo kriterijus – jie turi būti pamatuojami 

(terminais, kokybiškai ar kiekybiškai). 
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2. CPO LT 

valdomų 

informacinių 

sistemų 

tobulinimas ir 

efektyvumo 

didinimas  

2.1. priemonė „CPO LT informacinės sistemos susirašinėjimo skilties 

(Pretenzijos ir paklausimai) funkcionalumų tobulinimas“  

Veiksmas – optimaliausiomis sąnaudomis įgyvendinti CPO LT informacinės 

sistemos susirašinėjimo skilties (Pretenzijos ir paklausimai) funkcinius 

tobulinimus. 

Rezultatas – funkciškai tobulesnė, patogesnė CPO LT informacinės sistemos 

susirašinėjimo skiltis (Pretenzijos ir paklausimai). 

Rizika – didelės žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudos, darbuotojų trūkumas 

įgyvendinti funkcionalumus. 

 

2.2. priemonė „CPO LT informacinės sistemos konsoliduotų pirkimų 

vykdymo proceso unifikuoto sisteminio funkcionalumo įgyvendinimas“  

Veiksmas – įgyvendinti CPO LT informacinės sistemos atskirų modulių 

konsoliduotų pirkimų vykdymo proceso unifikuotus sisteminius 

funkcionalumus. 

Rezultatas – funkciškai tobulesnė, patogesnė CPO LT informacinės sistemos 

konsoliduotų pirkimų vykdymo galimybė, taupomi CPO LT žmogiškieji ir 

laiko resursai. 

Rizika – didelės žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudos, darbuotojų trūkumas 

įgyvendinti funkcionalumus. 

2021 m.  

I-III ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

II-III ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Parengta ir įgyvendinama „Naujoko adaptacijos“ programa. Naujoko adaptacijos programos principas – ne tik reikalauti iš naujo darbuotojo jį išbandant, ar jis yra tinkamas sulygtam 

darbui, bet ir padėti priprasti prie naujos darbinės aplinkos, organizacijos kultūros. Naujam darbuotojui sudaroma adaptacijos programa, skiriamas adaptacijos laikotarpiui mentorius. 

20 Vykdant CPO LT informacinės sistemos susirašinėjimo skilties (Pretenzijos ir paklausimai) funkcinius tobulinimus atlikti veiksmai: 

1. Susirašinėjimo funkcionalumų integravimas į konkretaus CPO LT el. Katalogo modulio pirkimo aplinką; 2. Susirašinėjimo funkcionalumo logikos iškėlimas į atskirą duomenų klasę; 3. 

Būsenų ir atitinkamu trigeriu programavimas; 4. Testavimas testinėje aplinkoje; 5. Funkcionalumų diegimas CPO LT el. Katalogo realioje aplinkoje. 
21 Atlikta CPO LT el. Katalogo modulių, kuriuose galėtų būti įdiegti konsoliduotų pirkimų vykdymo proceso unifikuoti sisteminiai funkcionalumai, atranka. Įvertinta atrinktų modulių 

struktūra ir pagal technines galimybes sukurti unifikuoti konsoliduotų pirkimų vykdymo sisteminiai funkcionalumai. Atrinktiems moduliams (Vaistai, Vakcinos, Asmens higienos gaminiai, 

Vienkartinės medicinos priemonės, Elektros energija, Kompiuterinė ir biuro įranga, Kanceliarinės prekės, Biuro popierius, Higieninis popierius, Elektros prekės, Buities prekės) konsoliduotų 

pirkimų vykdymui sukurti pusiau automatiniai įrankiai (script). 
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2.3. priemonė „CPO LT informacinės sistemos funkcionalumų 

patrauklumo ir efektyvumo didinimas“  

Veiksmas – 1) CPO LT informacinės sistemos prisijungimo duomenų 

atkūrimo funkcionalumo tobulinimas; 2) CPO LT informacinės sistemos 

analitinių duomenų filtrų funkcionalumų plėtimas. 

Rezultatas – paprastesnis naudojimasis CPO LT informacine sistema. 

Taupomi laiko ir žmogiškieji resursai.  

Rizika – didelės žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudos, darbuotojų trūkumas 

įgyvendinti funkcionalumus. 

 

2.4. priemonė „CPO LT informacinės sistemos modulio architektūros 

komponentų aprašo/ klausimyno parengimas“  

Veiksmas – CPO LT informacinės sistemos modulio architektūros 

komponentų nustatymas; 2) CPO LT informacinės sistemos modulio 

architektūros komponentų aprašo/ klausimyno parengimas. 

Rezultatas – paprastesnis CPO LT informacinės sistemos modulio kūrimo ir 

įgyvendinimo procesas. Taupomi laiko ir žmogiškieji resursai.  

 

2.5. priemonė „Informacinių sistemų saugumo užtikrinimas“  

Veiksmas – atlikti CPO LT informacinių sistemų rizikos vertinimą. 

Rezultatas – atliktas CPO LT informacinių sistemų rizikos vertinimas ir 

pateikta ataskaita. 

 

 

2021 m.  

II-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

III-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

IV ketv. 

 

 

 

 

Įvykdyta 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta23. 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

2021 m. gruodžio 8 d. CPO LT 

sistemų saugos įgaliotinis pateikė 

Viešosios įstaigos CPO LT 

 
22 1) CPO LT informacinės sistemoje įgyvendintas automatinis prisijungimo duomenų atstatymas. 

  2) CPO LT informacinėje sistemoje įdiegtas faktinės pirkimo būsenos filtras. Papildomai suprogramuoti ir įdiegti ataskaitų posistemės filtrai „Žali pirkimai“ „Skaičius ir vertė“, „Energinio 

naudingumo“ „Skaičius ir vertė“, „Pirkimai“ „Kaina“ „Kainos ir kokybės santykis“  

(https://2007.cpo.lt/index.php?option=com_reports&task=report&rid=vpt_2012&btn_annualReportShow=1). 
23 1) Įvykdyta CPO LT informacinės sistemos modulių architektūros ir atskirų jos komponentų analizė, faktinis funkcinių procesų ir jų sąsajų vertinimas; 

   2) Parengtas CPO LT informacinės sistemos modulio architektūros komponentų ir jų įgyvendinimo terminų klausimynas ir diegiamas praktiniam naudojimui. 
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2.6. 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. 

 

 

 

2021 m.  

IV ketv. 

 

 

 

 

 

2021 m.  

III ketv. 

 

 

2021 m.  

IV ketv. 

 

informacinių sistemų pažeidžiamo 

įvertinimo ir saugos rizikos analizę24.  

 

Įvykdyta.  

2021 m. gruodžio 6 d. CPO LT saugos 

įgaliotinis pateikė CPO LT 

informacinės sistemos veiklos 

tęstinumo valdymo plano išbandymo 

ataskaitą, kurioje nurodyta, kad 

veiklos tęstinumo valdymo plano 

trūkumų nėra rasta. 

Įgyvendinta papildomai25. 

 

 

 

Įgyvendinta papildomai26. 

________________________ 

 

 
24 Rizikos analizė vykdyta nuo 2021 sausio 1 d. iki lapkričio 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. 
25 CPO LT siekdama taupyti žmogiškuosius ir laiko resursus bei atliepdama CPO LT el. Katalogo naudotojų lūkestį pirkimus vykdyti vienoje informacinėje sistemoje, taip taupant 

naudotojų jungimosi laiko ir administracinius kaštus, uždarė CPO IS katalogą (https://archyvas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery). Suformavo uždarytos sistemos užsakymų archyvą ir visą 

aktyvią informaciją sukėlė į CPO LT el. Katalogo katalogas.cpo.lt aplinką. (https://katalogas.cpo.lt/katalogas/). Atnaujino CPO LT el. Katalogo modulių ikonėles ir internetinio puslapio 

dizainą. 
26 1. Siekiant taupyti ir optimizuoti CPO LT el. Katalogo resursus suprogramuotas bei paleistas sistemos funkcionalumas automatiškai identifikuojantis ir pašalinantis daugiau nei 

30 d. neaktyvius/ redaguojamos būsenos užsakymo krepšelius;   

   2. CPO LT el. Katalogo Tiekėjo aplinkos pirkimų skilties optimizavimas -> Meniu skiltyje „Pirkimai“ tiekėjų aplinkoje, sutrumpinus žingsnių skaičių, atvaizduojama aktuali 

informacija apie jų pateiktus pasiūlymus.  
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1 priedas 

1.2. priemonė „Sisteminio pirkimo vykdymo proceso kūrimas ir įgyvendinimas“ 

2021 m. I ketv.: 
1. Parengti ir įdiegti standartiniai pirkimų dokumentai, skirti sisteminiam pirkimų vykdymui (Atviro konkurso (tarptautinio ir supaprastinto), neskelbiamos apklausos, skelbiamos 

apklausos). Pagal poreikį nuolat atnaujinami; automatiškai generuojami sisteminio pirkimo viešojo pirkimo komisijos protokolai; sugeneruoti protokolai derinami ir pasirašomi 

sistemoje. 

2. Apmokyti perkančiųjų organizacijų darbuotojai (pirkimų iniciatoriai) ir CPO LT darbuotojai (pirkimų vykdytojai) (esant poreikiui mokymai bus kartojami); atnaujinti kvalifikaciniai 

reikalavimai pagal naujai patvirtintą Viešųjų pirkimų metodiką; parengtos metodinės priemonės, kurios, esant poreikiui, nuolat atnaujinamos, ir kuriamos naujos. 

3. Sukurtos metodinės priemonės: 

3.1. Pirkimų vykdytojams, atliekant pirkimus Pirkimų valdymo sistemoje (CPO LT darbuotojams) "Atmintinė: pirkimo dokumentų parengimas Ecocost sisteminiame pirkime"; 

3.2. Pirkimų iniciatoriams, atliekant pirkimus Pirkimų valdymo sistemoje (Perkančiųjų organizacijų darbuotojams) „Bendra informacija, pavedant pirkimus atlikti CPO LT“. 

3.3. Sukurta dokumentų saugykla, kuri skirta CPO LT darbuotojams vykdantiems viešuosius pirkimus ir perkančiųjų organizacijų, pavedusių pirkimus atlikti CPO LT, darbuotojams, 

siekiant paprasto ir efektyvaus visų CPO LT priimtų dokumentų, parengtų metodinių priemonių, susijusių su pavedamų pirkimų vykdymu kitoms perkančiosioms organizacijoms, 

medžiagos kaip naudotis Pirkimų valdymo sistema pasiekiamumo ir prieinamumo vienoje vietoje; 

3.4. Parengta kontekstinė informacija Inicijavimo paraiškos pildymui Pirkimų valdymo sistemoje; 

3.5. Kuriami DUK (dažniausiai užduodami klausimai) pirkimų vykdytojams, atliekant pirkimus Pirkimų valdymo sistemoje (CPO LT darbuotojams), siekiant supaprastinti naudojimąsi 

Pirkimų valdymo sistema ir formuoti vienodą praktiką.   

2021 m. II ketv.: 

1. Pirkimų valdymo informacinėje sistemoje Ecocost pradėta naudotis funkcionalumu išorės vartotojams (ekspertams, Viešojo pirkimo komisijos nariams) sudarančiu galimybes 

Nešališkumo deklaracijas ir Konfidencialumo pasižadėjimus pasirašyti šioje sistemoje. Įrankis tobulinamas ir pritaikomas CPO LT poreikiams;   

2. Metodinė priemonė naudojantis Pirkimų valdymo informacinėje sistemoje Ecocost (instrukcija) Nešališkumo deklaracijos ir Konfidencialumo pasižadėjimo  pasirašymui; 

3. Papildyta kontekstinė informacija Pirkimų valdymo informacinėje sistemoje Ecocost pirkimo inicijavimui informacijos apie sutartį teikimui (“I” raidelės); 

4. Papildyta naujais DUK dėl naudojimosi Pirkimų valdymo informacine sistema Ecocost; 

5. Atnaujintos standartinės Prekių ir Paslaugų sutartys. 

Vykdomi nuolatiniai vidiniai CPO LT darbuotojų aptarimai ir konsultavimas dėl naudojimosi Pirkimų valdymo informacine sistema Ecocost. Taip pat organizuojami ir vykdomi 

periodiniai CPO LT darbuotojų ir EcoCost atstovo susitikimai,  konsultacijos. 

2021 m. III-IV ketv.: 

1. DUK papildyti naujais klausimais-atsakymais dėl naudojimosi Pirkimų valdymo informacine sistema Ecocost; 

2. CPO LT darbuotojai konsultuojami jiems kylančiai klausimais dėl naudojimosi Pirkimų valdymo informacine sistema Ecocost, standartinių dokumentų taikymo; 

3. Atnaujinti standartiniai pirkimo dokumentai; 

4. Siekiant sklandesnio CPO LT pirkimų vykdymo, bendradarbiaujama įgyvendinančiomis institucijomis, unifikuojama praktika ir pirkimo  dokumentai. 
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2 priedas 

1.6. priemonė „Bendradarbiavimo galimybių paieška, siekiant parengti kompetentingus būsimus viešųjų pirkimų specialistus“ 

2021 m. I ketv.: 

1) CPO LT aktyviai įsitraukė inicijuojant viešųjų pirkimų specialistų rengimą ir kompetencijų ugdymą, siekiant profesionalumo  viešųjų pirkimų srityje. CPO LT kaip socialinis 

partneris (kartu su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba) dalyvavo Mykolo Romerio universitetui rengiant "Viešųjų pirkimų teisės" 

studijų programą ir ją vertino, teikė pastebėjimus, pasiūlymus, susitiko su programos auditoriais. Mykolo Romerio universitetas dar 2021 m. priims studentus į magistrantūros  „Viešųjų 

pirkimų teisė“ LL.M programą, kuri yra vienintelė specializuota viešųjų pirkimų teisės magistro studijų programa Lietuvoje. Šios studijų programos vykdymas atitiks rinkos poreikius, 

daugelio Europos Sąjungos šalių, kurios teikia LL.M kvalifikacinius laipsnius, praktiką ir prisidės prie vieningos teisės studijų sistemos kūrimo.  

2) CPO LT kaip socialinis partneris numato skirti stipendijas studentams. CPO LT, įvertinusi tai, kad aukštos kompetencijos viešųjų pirkimų specialistų poreikis darbo rinkoje didės 

dėl planuojamos centralizuotų viešųjų pirkimų plėtros, ketina 2021–2022 m. dešimčiai viešųjų pirkimų teisės LL. M. studijų programoje studijuojančių studentų skirti po 2 500 eurų 

stipendijas per metus (arba universiteto pasirinkimu skirti stipendijas didesniam skaičiui studentų, neviršijant bendros 25 000 eurų sumos per metus). CPO LT  inicijavo su stipendijų 

mokėjimu susijusius CPO LT įstatų pakeitimus. "Viešųjų pirkimų teisė“ LL.M programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos viešųjų pirkimų teisės specialistus, gebančius 

paaiškinti naujausias viešųjų pirkimų teisės aktualijas bei raidos tendencijas, kompetentingai organizuoti viešuosius pirkimus, analizuoti bei vertinti su viešaisiais pirkimais susijusias 

kompleksines teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti viešųjų pirkimų santykiuose iškilusias teisines problemas, ginčus, atstovauti perkančiąją organizaciją ar tiekėją 

teismuose, teikti šios srities teisines konsultacijas bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo tobulinimo.  

2021 m. II ketv.: 

3) Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus kolegija. Pagrindiniai bendradarbiavimo tikslai: 

1. Skatinti Kolegijoje vykdomų Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių studijų programų integraciją ir tobulinti studijų kokybę; 

2. Dalintis sukaupta patirtimi centralizuotų viešųjų pirkimų srityje; 

3. Bendradarbiauti tobulinant studijų programas, metodinę literatūrą, rengiant bendrus edukacinius renginius; 

4. Bendradarbiauti vykdant studentų praktikas,  

5. Bendradarbiauti, siekiant kelti Kolegijos studentų kvalifikaciją centralizuotų viešųjų pirkimų srityje. 

2021 m. III-IV ketv.: 

4) Pasirašyta socialinės partnerystės sutartį su Mykolo Romerio universitetu, nuo 2021/22 mokslo metų siūlančiu Viešųjų pirkimų teisės studijų programą. Siekiant paskatinti jaunimą 

rinktis šias studijas, CPO LT gabiausiems studentams skyrė ir pervedė 25000 Eur (bendra vertė) metines stipendijas 9 Viešųjų pirkimų teisės studijų programos studentams. Mykolo 

Romerio universiteto sprendimas pasiūlyti Viešųjų pirkimų teisės studijų programą, kuri yra vienintelė specializuota tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje, CPO LT, Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos vertintinas kaip ypač reikšmingas žingsnis rengiant viešųjų pirkimų specialistus. Siekiant paskatinti jaunimą rinktis šį profesinį 

kelią gabiausiems studentams bus skiriamos stipendijos, tai finansinė paskata motyvuotiems jaunuoliams rinktis šią profesiją bei artimiausiu metu papildyti viešųjų pirkimų specialistų 

bendruomenę. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-skiria-stipendijas-mykolo-romerio-universiteto-viesuju-pirkimu-teises-studiju-programos-studentams/). 



 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2021 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). 

 

Įvykdyta27. 

 

2. Didinti CPO LT klientų 

viešųjų pirkimų 

vykdymo kompetencijas 

1. Metodinių priemonių rengimas ir 

platinimas perkančiosioms 

organizacijoms ir tiekėjams  

 

2. Mokymų ir seminarų 

organizavimas viešųjų pirkimų 

1. Ne mažiau 60-ies 

metodinių priemonių 

 

 

2. Ne mažiau 6-ių 

mokymų ir seminarų 

I-IV ketv. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

Įvykdyta  

(informacija 

pateikiama lentelės 2 

priede). 

Įvykdyta28. 

 

 
27 Parengta ir paviešinta 15-os ketvirtinių statistinių analizių informacija (https://2007.cpo.lt/katalogas/): 

1. 2021 m. I-II-III ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai;  

2. 2021 m. I-II-III ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių užsakymų kainos ir kiekiai;  

3. 2021 m. I-II-III ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų mobiliųjų telefonų užsakymų kainos ir kiekiai;  

4. 2021 m. I-II-III ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų vakcinų užsakymų kainos ir kiekiai; 

5. 2021 m. II-III-IV ketv. perkančiųjų organizacijų įvykdytų maisto produktų užsakymų kainos ir kiekiai. 
28 CPO LT suorganizuoti 4 mokymai ir seminarai viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo įrankio naudotojams: 

1. 2021 m. vasario 4 d. „Pirkimo dokumentų rengimas ir generavimas Ecocost sistemoje“ (CPO LT darbuotojai); 

2. 2021 m. vasario 8 d. „Ecocost sistemos administratorių mokymai“ (CPO LT darbuotojai); 

3. 2021 m. vasario 11 d. „Pasiūlymų vertinimas Ecocost sistemoje“ (CPO LT darbuotojai); 

4. 2021 m. vasario 18 d. „Ecocost sistemos naudotojų bendrieji mokymai“ (Perkančiųjų organizacijų iniciatoriai); 

5. Laikaraščio naudojimasis (įskaitant pirkimų vykdymui perkančiųjų organizacijų pavedimu skiriamą laiką) ir jo funkcionalumai (CPO LT darbuotojai); 

6. Laikaraščio funkcionalumų (atnaujinimų) medžio pristatymas; 

7. Kvalifikacijos reikalavimai ir vertinimas  viešuosiuose pirkimuose (dalyvavo CPO LT darbuotojai ir perkančiųjų organizacijų, kurioms CPO LT vykdo pirkimus jų pavedimu, atstovai). 

Pirkimų planavimo įrankio naudotojai turi galimybę žinias gilinti  naudodamiesi įrašytais nuotoliniais video mokymais, instrukcijomis, kurie saugojami atskiroje Ecocost sistemos platformoje ir CPO LT mainavietėje. 
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planavimo ir vykdymo įrankio 

naudotojams 

3. Atvirų durų dienų organizavimas 

naujiems CPO LT elektroninio 

katalogo naudotojams 

 

4. Viešųjų pirkimų specialistų 

socialinio tinklo administravimas ir 

vystymas 

 

 

 

 

3. Ne mažiau 4-ių 

atvirų durų dienų 

 

 

4. Inicijuota ne mažiau 

10-ies temų 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta29. 

 

 

 

Įvykdyta30. 

 

 

 

 

 

 
29 Atvirų durų dienų organizavimas naujiems CPO LT el. Katalogo naudotojams: 

1. Nauji el. Katalogo naudotojai gilino savo kompetencijas atvirų durų renginyje (https://www.cpo.lt/nauji-elektroninio-katalogo-naudotojai-gilino-savo-kompetencijas-atviru-duru-renginyje/); 

2. 2021 m. gegužės 10 d. nauji Regionų plėtros tarybų darbuotojai gilino savo kompetencijas kaip naudotis CPO LT el. Katalogu atvirų durų renginyje10 (https://www.cpo.lt/regioniniu-pletros-tarybu-

darbuotojams-mokymai-naudotis-cpo-lt-elektroniniu-katalogu/); 

3. 2021 m. gegužės 18 d. nauji Katalogo naudotojai gilino savo kompetencijas atvirų durų renginyje; 

4. 2021 m. birželio 8 d. nauji Katalogo naudotojai gilino savo kompetencijas atvirų durų renginyje (https://www.cpo.lt/mokymai-naujiems-katalogo-naudotojams-galimybe-igyti-kompetenciju-naudotis-

cpo-lt-elektroniniu-katalogu/); 

5. 2021 m. spalio 19  d. nauji Katalogo naudotojai gilino savo kompetencijas atvirų durų renginyje; 

6. 2021 m. lapkričio 30 d. nauji Katalogo naudotojai gilino savo kompetencijas atvirų durų renginyje. 
30 Viešųjų pirkimų specialistų socialiniame tinkle CPO LT inicijuotos diskusinės temos: 

1. Kokius „namų darbus“ atlieku prieš teikiant užsakymą CPO LT kataloge? 

2. Pirkimo nutraukimas CPO LT el. Kataloge; 

3. Kaip elgiatės tiekėjui uždelsus / atsisakius pasirašyti sutartį? 

4. Lengvųjų automobilių pirkimas-pardavimas ir lengvųjų automobilių nuoma; 

5. Laidavimo raštų / banko garantijų gavimo, pasinaudojimo praktika; 

6. Saulės elektrinių ir nutolusių saulės elektrinių iš saulės parkų krepšelio formavimo ypatumai; 

7. Bendri klausimai susiję su viešųjų pirkimų centralizavimo praktika / planais; 

8. Patirtis ir / ar  planai centralizuojant pirkimus savo organizacijoje / savivaldybėje; 

9. Kaip ruošiatės Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais numatytuose centralizuotų  pirkimų pokyčiams?; 

10. Bendri klausimai susiję su „žaliaisiais“ pirkimais CPO LT el. Kataloge; Patirtis formuojant „žaliąjį“ pirkimo krepšelį. Ar nesusiduriate su problemomis, siekiant   įvykdyti žaliąjį“ pirkimą, kai pirkimo 

objektas yra mišrus? CPO LT produktų „žaliosios“ specifikacijos. Ar tenkina poreikį? 
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5. Informacinių Naujienlaiškių 

rengimas ir siuntimas CPO LT 

katalogo naudotojams 

 

6. Sukurti ir CPO LT internetinėje 

svetainėje viešinti CPO LT forumo 

informacinį skydelį (banerį)  

 

5. Ne mažiau 12-os 

Naujienlaiškių 

 

 

6. 1 CPO LT 

internetinės svetainės 

informacinis skydelis 

(baneris) 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

I ketv. 

 

Įvykdyta31. 

 

 

 

Įvykdyta32. 

3. Didinti CPO LT prekių, 

paslaugų ir darbų tiekėjų 

1. Rinkos konsultacijos 

 

1. Ne mažiau 10-ies 

rinkos konsultacijų 

I-IV ketv. 

 

Įvykdyta33. 

 

 
31 1. 2021 m. birželio 2 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

2. 2021 m. birželio 8 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

3. 2021 m. birželio 8 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-ai CPO LT el. Katalogo tiekėjų; 

   4. 2021 m. rugpjūčio 6 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 3551-nai CPO LT el. Katalogo perkančiajai organizacijai; 

5. 2021 m. spalio 5 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

6. 2021 m. spalio 6 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

7. 2021 m. spalio 8 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

8. 2021 m. spalio 22 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

9. 2021 m. spalio 27 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

10. 2021 m. lapkričio 19 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

11. 2021 m. gruodžio 9 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms; 

12. 2021 m. gruodžio 21 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 4009-nioms CPO LT el. Katalogo perkančiosioms organizacijoms. 
32 Sukurtas informacinis skydelis „Kviečiame vartotojus diskutuoti ir dalintis praktika CPO LT forume” (https://www.cpo.lt). 
33 Rinkos konsultacijos: 

2021 m. I ketv.: 

1. 2021 m. kovo 12 d. įvyko rinkos konsultacija su rinkos dalyviais dėl Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų pirkimo (CVP IS priemonėmis. Paskelbta 2021 m. kovo 2 d. 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-614760). 

2021 m. II ketv.: 

2. 2021 m. gegužės 6 d. įvyko rinkos konsultacija su Laboratorinių tyrimų paslaugų rinkos dalyviais (https://www.cpo.lt/konsultacija-su-rinkos-dalyviais-del-kuriamo-laboratoriniu-tyrimu-paslaugu-

modulio/); 

https://www.cpo.lt/page/4/
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-614760
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skaičių ir gerinti 

informacijos teikimą 

jiems 

2. Atvirų durų dienų organizavimas 

tiekėjams  

 

2. Ne mažiau 4-ių 

atvirų durų dienų 

 

I-IV ketv. 

 

 

Įvykdyta34. 

 

 

 
3. 2021 m. birželio 22 d. įvyko rinkos konsultacija su Kompiuterinės įrangos rinkos dalyviais (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/566179/0/0?returnUrl=&b=PP); 

4. 2021 m. birželio 30 d. rinkos konsultacija su Vertimo paslaugų rinkos dalyviais https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-659602. 

5. 2021 m. birželio 30 d. rinkos konsultacija su Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo su skalbinių nuoma paslaugų rinkos dalyviais 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-614503); 

6. 2021 m. birželio 30 d. rinkos konsultacija su Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (iki 1 MW galios) projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbų, aptarnavimo ir priežiūros paslaugų rinkos dalyviais 

(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-631937); 

7. 2021 m. birželio 30 d. rinkos konsultacija su Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio (Saulės parkų), jo aptarnavimo ir priežiūros 

paslaugų rinkos dalyviais (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-612379). 

2021 m. III ketv.: 

8. 2021 m. liepos 5 d. CVP IS paskelbta rinkos konsultacija su Vertimo paslaugų rinkos dalyviais (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-659602); 

9. 2021 m. liepos 22 d. susitikimas su UAB “Bitė Lietuva” dėl judriojo ryšio užsakymų per CPO LT el. Katalogą problematikos; 

10. 2021 m. rugpjūčio 15 d. CVP IS paskelbta rinkos konsultacija su Baldų rinkos dalyviais (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=558400); 

11. 2021 m. rugsėjo 13 d. vykdyta nuotolinė rinkos konsultacija su Asmens apsaugos priemonių rinkos dalyviais; 

12. 2021 m. rugsėjo 13 d. CVP IS paskelbta rinkos konsultacija su Asmens apsaugos priemonių rinkos dalyviais (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-641549); 

13. 2021 m. rugsėjo 21 d. susitikimas su UAB “Premiumstore” dėl dalyvavimo kompiuterinės įrangos ir mobiliųjų telefonų užsakymuose per CPO LT el. Katalogą. 

2021 m. IV ketv.: 

14. 2021 m. spalio 29 d. CVP IS paskelbta rinkos konsultacija su Kelionių organizavimo paslaugų rinkos dalyviais (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-627839). 
34 CPO LT el. Katalogo tiekėjams suorganizuotos atvirų durų dienos: 

1. Tiekėjai kviečiami į naujojo Medicininių testų modulio CPO LT el. Kataloge pristatymą (https://www.cpo.lt/page/2/); 

2. Tiekėjams pristatytas naujas Medicininių testų modulis (https://www.cpo.lt/tiekejams-pristatytas-naujas-medicininiu-testu-modulis/); 

3. Maisto produktų modulio plėtra: su tiekėjais aptartos žuvies produktų techninės specifikacijos (https://www.cpo.lt/maisto-produktu-modulio-pletra-su-tiekejais-aptartos-zuvies-poduktu-technines-

specifikacijos/); 

4. CPO LT el. Kataloge naujas Lengvųjų automobilių nuomos ir pirkimo – pardavimo modulis  (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-naujas-lengvuju-automobiliu-nuomos-ir-pirkimo-pardavimo-

modulis/); 

5. Medicininių testų tiekėjų dėmesiui. 2021 m. balandžio 23 d. (https://www.cpo.lt/page/3/); 

6. NVSPL kviečia tiekėjus dalyvauti milijono greitųjų antigenų testų pirkime. 2021 m. balandžio 26 d. (https://www.cpo.lt/nvspl-kviecia-tiekejus-dalyvauti-milijono-greituju-antigenu-testu-pirkime/); 

7. Konsultacija su rinkos dalyviais dėl kuriamo Laboratorinių tyrimų paslaugų modulio. 2021 m. gegužės 6 d. (https://www.cpo.lt/konsultacija-su-rinkos-dalyviais-del-kuriamo-laboratoriniu-tyrimu-paslaugu-

modulio/); 

8. Baldų modulio pristatymas tiekėjams. 2021 m. rugsėjo 8 d.; 

9. Statybų srities viešųjų pirkimų centralizavimas: darnūs pirkimai, skaidresnės ir paprastesnės procedūros. 2021 m. lapkričio 30 d. (Statybų srities viešųjų pirkimų centralizavimas: darnūs pirkimai, skaidresnės ir 

paprastesnės procedūros); 
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3. Naujienlaiškių CPO LT el. 

Katalogo tiekėjams rengimas ir 

siuntimas 

3. Ne mažiau 6-ių 

Naujienlaiškių 

I-IV ketv. Įvykdyta 35. 

4. Grįžtamojo ryšio su 

klientais plėtra, siekiant 

tobulinti CPO LT veiklą 

1. Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų 

apklausų vykdymas 

 

2. Mokymų, atvirų durų dalyvių 

apklausų vykdymas  

1. Ne mažiau 8-nių 

teminių apklausų 

 

2. Ne mažiau 100 

respondentų 

 

I-IV ketv. 

 

 

I-IV ketv. 

Įvykdyta 36. 

 

 

Įvykdyta 37. 

 

 

 
10. CPO LT tiekėjams pristatys Katalogo modulių „Žalinimo“ planą. KAS? KADA? KAIP? Gruodžio 7 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-tiekejams-pristatys-elektroninio-katalogo-moduliu-zalinimo-plana-kas-kada-

kaip/). 
35 1. 2021 m. birželio 8 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-kai CPO LT el. Katalogo tiekėjų; 

2. 2021 m. rugpjūčio 6 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 861-nam CPO LT el. Katalogo tiekėjui; 

3. 2021 m. spalio 8d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-kai CPO LT el. Katalogo tiekėjų; 

4. 2021 m. spalio 22 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-kai CPO LT el. Katalogo tiekėjų; 

5. 2021 m. lapkričio  22 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-kai CPO LT el. Katalogo tiekėjų; 

6. 2021 m. gruodžio 9 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-kai CPO LT el. Katalogo tiekėjų; 

7. 2021 m. gruodžio 23 d. CPO LT Naujienlaiškis išsiųstas 918-kai CPO LT el. Katalogo tiekėjų. 
36 Įvykdytos perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausos: 1. 2021 m. kovo 3 d. Maisto prekių modulio tiekėjų apklausa (https://forms.gle/LNc43HErUeX8aidU9); 2. 2021 m. kovo  9 d. Specializuoto skalbimo su 

patalynės nuoma tiekėjų apklausa (https://forms.gle/4eMWERkUcnm4fV4z6); 3. 2021 m. kovo 26 d. CPO LT pirkimai EIMIN pavaldžių įstaigų perkančiųjų organizacijų pavedimu 

(https://forms.gle/6bTd97qF6i61DdRHA); 4. 2021 m. kovo 26 d. CPO LT pirkimai Perkančiųjų organizacijų pavedimu (https://forms.gle/WPVYcQjgshKAKyhX6); 5. 2021 m. rugsėjo 14 d. CPO LT el.  Katalogo 

naudotojų  (tiekėjų) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų–115 respondentų. (https://docs.google.com/forms/d/1W3YQTm5rDJkf95f7juCVLHZ3gzNbGSMS45qQ9F8ntZQ/edit); 6. 2021 m. rugsėjo 14 d. CPO 

LT el.  Katalogo naudotojų  (perkančiųjų organizacijų) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų–240 respondentų. 

(https://docs.google.com/forms/d/1kY38kyPqdJRpmwEm4Cm_i75oBY6J8HJnhO2AGXhodno/edit); 7. 2021 m. rugsėjo 14 d. CPO LT darbuotojų apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų–25 respondentai 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbwrj-qn5jt94FOEsbauahMM2Nr14zdRji_4Gzibcxu2LNg/viewform?pli=1); 8. 2021 m. gruodžio 10 d. Dėl Biuro prekių techninių specifikacijų 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GvJW5ekBWra3EOYZuG-lEPYUb0UsFcTIqLLHnvjYofQ/edit#gid=0). 
37 Įvykdytos mokymų, atvirų durų dalyvių apklausos: 1. 2021 m. sausio 1 d./ kovo 31 d. ES projekto veikloje vykdomų seminarų dalyvių apklausa – 198 respondentai (https://mokymai.cpo.lt/user/index.php?id=2); 

2. 2021 m. vasario 17 d. CPO LT el. Katalogo naujų naudotojų mokymai – 47 respondentai  (https://forms.gle/6bTd97qF6i61DdRHA); 

(https://docs.google.com/forms/d/1mvG0GNghxSba7noD-DJG08tGmRHiGfx6X1K-cPZGbVA/edit);  3. 2021 m. kovo 7 d. Maisto prekių tiekėjų apklausa – 3 respondentai 

(https://forms.gle/CurWZ3iTXtL5YRuf8); 4. 2021 m. kovo 4 d. Lengvųjų automobilių nuomos ir pirkimo įmonių tiekėjų apklausa – 4 respondentai (https://forms.gle/4SvHsTkHB9rHpipn6); 5. 2021 m. balandžio 

1 d./ birželio 30 d. ES projekto veikloje vykdomų seminarų dalyvių apklausa – 92 respondentai (https://mokymai.cpo.lt/user/index.php?id=2); 6. 2021 m. rugsėjo 8 d. Baldų tiekėjų apklausa – 11 respondentų 

(https://docs.google.com/forms/d/1x5waEmLL6b5RZvpMAZY7cY113PQrHVSKqxf1g-VdrEg/edit). 

https://forms.gle/LNc43HErUeX8aidU9
https://forms.gle/4eMWERkUcnm4fV4z6
https://forms.gle/6bTd97qF6i61DdRHA
https://mokymai.cpo.lt/user/index.php?id=2
https://forms.gle/CurWZ3iTXtL5YRuf8
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5. Didinti CPO LT veiklos 

ir teikiamos naudos 

žinomumą visuomenėje 

 

 

1. Straipsnių nacionalinei 

žiniasklaidai rengimas ir platinimas 

 

2. Informacinių pranešimų rengimas ir 

platinimas per BNS 

 

3. Dalyvavimas televizijos ir radijo 

laidose  

 

 

1. Ne mažiau 4-ių 

publikacijų  

 

2. Ne mažiau 10-ies 

informacijų pranešimų 

 

3. Pagal poreikį ir 

galimybes 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

Įvykdyta 38. 

 

 

Įvykdyta 39. 

 

 

Įvykdyta 40. 

 

 

 

 
38 Straipsnių nacionalinei žiniasklaidai rengimas ir platinimas: 

1. 2021 m. kovo 2 d. D. Navicko pranešimas „Žalieji pirkimai – CPO LT praktika“. Renginys „Darnieji viešieji pirkimai: patirtis iš pirmų lūpų“ 

(https://www.facebook.com/ViesujuPirkimuTarnyba/videos/1537593209771216); 

2. 2021 m. birželio 18 d. N. Andrijauskienės  pranešimas „Efektyvūs viešųjų pirkimų  centralizavimo būdai remiantis CPO LT patirtimi”. Renginys „Viešųjų pirkimų centralzavimas: praktika  ir galimybės” 

(https://www.facebook.com/ViesujuPirkimuTarnyba/videos/177345194346465); 

3. „Žalieji viešieji pirkimai ilgainiui pakeis statybų rinkos žaidimo taisykles“// Statyba ir Architektūra, 2021 m. rugpjūčio -rugsėjo mėn., psl.24-27. ( elektroninė versija: https://sa.lt/skaityti/); 

4. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai atveria naujas savivaldybių ir CPO LT bendradarbiavimo galimybes”// Savivaldybių žinios, 2021 m. spalio 23 d., Nr. 9, (elektroninė versija: https://site-

895949.mozfiles.com/files/895949/SZ-09_LSA_tinklui_AB.pdf); 

5. „CPO LT: viešuosius pirkimus patikėkite mums”//Lietuvos sveikata 2021 m. gruodžio 16 d. (elektroninė versija: https://lsveikata.lt/aktualijos/cpo-lt-viesuosius-pirkimus-patikekite-mums-14408). 
39 Informaciniai pranešimai per BNS:  

1.  2021 m. sausio 26 d. „CPO LT vykdomuose pirkimuose tiekėjų siūlomos judriojo ryšio paslaugų minusinės kainos nepažeidžia viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų“ 

(https://sc.bns.lt/);  

2. 2021 m. kovo 21 d. „Žingsnis į priekį centralizuojant priemonių įsigijimą kovai su COVID-19“ (https://sc.bns.lt/); 

3. 2021 m. gegužės 6 d. CPO LT  vykdomuose pirkimuose tiekėjų siūlomos judriojo ryšio minusinės kainos nepažeidžia viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų  (https://sc.bns.lt/); 

4. 2021 m. liepos 16 d. „CPO LT – pirmoji sertifikuota centrinė perkančioji organizacija Lietuvoje” (https://sc.bns.lt/publish/preview/389847); 

5. 2021 m. liepos 16 d.” COVID-19 medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas jau galima įsigyti CPO LT el. Kataloge” (https://sc.bns.lt/publish/preview/389849); 

6. 2021 m. rugpjūčio 23 d. Darbą pradeda naujasis CPO LT direktorės pavaduotojas Darius Marma (https://sc.bns.lt/publish/preview/393225); 

7. 2021 m. rugpjūčio 26 d. Saulės elektrinių iš saulės parkų pirkimai jau CPO LT el. Kataloge (https://sc.bns.lt/publish/preview/393637); 

8. 2021 m. spalio 10 d. Maitinimo paslaugas ir maisto davinius migrantams jau galima įsigyti CPO LT el. Kataloge (https://sc.bns.lt/publish/preview/398863); 

9. 2021 m. gruodžio 14 d. CPO LT tikslas – nuo 2023 m. vykdyti tik “Žaliuosius” viešuosius pirkimus (https://sc.bns.lt/publish/preview/408643); 

10. 2021 m. gruodžio 21 d. Įsibėgėja CPO LT centralizuoti kelionių organizavimo paslaugų pirkimai (https://sc.bns.lt/publish/preview/409403); 

11. 2021 m. gruodžio 22 d.  Didžiausiame šiais metais konsoliduotame pirkime medicininės kaukės įsigytos mokant mažiau nei 2 centus už vienetą (https://sc.bns.lt/publish/preview/409643). 
40 2021 m. rugsėjo 5 d. LRT laida „Savaitė“ – M. Žiuko komentaras apie Palangos oro uosto rekonstrukcijos darbų pirkimą  CPO LT el. Kataloge. 

https://sc.bns.lt/
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4. CPO LT veiklos rodiklių 

viešinimas Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos informaciniame ekrane 

 

5. Žiniasklaidos stebėsena ir 

reagavimas į informaciją apie CPO 

LT veiklą visuomenės informavimo 

priemonėse 

 

 

6. Informacinių pranešimų/ straipsnių 

regioninei žiniasklaidai rengimas ir 

platinimas 

 

7. CPO LT internetinės svetainės 

www.cpo.lt informacijos perkėlimas/ 

atnaujinimas pagal viešojo sektoriaus 

4. Ne mažiau 4-ių 

informacinių 

pranešimų  

 

 

5. Nuolat 

 

 

 

 

6. Ne mažiau 4-ių 

publikacijų 

 

 

7. CPO LT 

internetinės svetainės 

atnaujinimas 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

Įvykdyta 41. 

 

 

 

Įvykdyta. 

(informacija 

pateikiama lentelės 3 

priede). 

 

 

Įvykdyta 42. 

 

 

 

Įvykdyta 43. 

 

 

 

 
41 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informaciniame ekrane paviešinti CPO LT veiklos infografikai: 1. „CPO LT 2020 m. skaičiai ir faktai“; 2. „Nauji CPO LT el. Katalogo moduliai: saulės elektrinės“; 3. „CPO 

LT pasiekimai sveikatos srities pirkimuose“; 4. „CPO LT pasiekimai 2021 metais: Žalieji pirkimai“. 
42 1. Centrinė perkančioji organizacija CPO LT pasirengusi padėti savivaldybėms vykdyti viešųjų pirkimų procedūras. Savivaldybių žinios. Nr.1(891) 2021 m. sausio 16 d. p. 30 (http://www.savzinios.lt/archyvas/); 

     2. Saulės elektrinių iš saulės parkų pirkimai jau CPO LT el. Kataloge// portalas Statybunaujienos.lt 2021 m. rugpjūčio 26 d. (https://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Saules-elektriniu-is-saules-parku-pirkimai-

jau-CPO-LT-elektroniniame-kataloge/17351); 

3. Administracijų vadovams pristatytos CPO LT ir savivaldybių bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. 2021 m. lapkričio 26 d. (https://www.cpo.lt/administraciju-

vadovams-pristatytos-cpo-lt-ir-savivaldybiu-bendradarbiavimo-galimybes-igyvendinant-viesuju-pirkimu-istatymo-pakeitimus/); 

4. „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai atveria naujas savivaldybių ir CPO LT bendradarbiavimo galimybes”// Savivaldybių žinios, 2021 m. spalio 23 d., Nr. 9, (elektroninė versija: https://site-

895949.mozfiles.com/files/895949/SZ-09_LSA_tinklui_AB.pdf). 
43 1. Atnaujintas Katalogas 2007 / pakeistas pavadinimas, CPO LT el. Katalogo modulių ikonėlės, internetinio puslapio dizainas; 

    2. Padidintas CPO LT internetinės svetainės prieinamumas  (pritaikymas neįgaliesiems) pagal Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijas; 

 3. CPO LT internetinės svetainės medžio skiltys atnaujintos/ surūšiuotos pagal viešojo sektoriaus institucijų internetinių svetainių standarto reikalavimų nuostatas; 

 4. Vykdoma rinkos analizė, rengiama techninės specifikacija naujos CPO LT internetinės svetainės sukūrimui. 

http://www.savzinios.lt/archyvas/
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institucijų internetinių svetainių 

standartą 

 

 

8. Sukurti ir CPO LT internetinėje 

svetainėje viešinti informacinį skydelį 

(banerį) apie galimybę pavesti CPO 

LT atlikti dalies ar visų viešųjų 

pirkimų procedūras 

 

 

 

 

8. 1 CPO LT 

internetinės svetainės 

informacinis skydelis 

(baneris)  

 

 

 

 

I ketv. 
 

 

 

 

 

Įvykdyta44. 
 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Informacinis skydelis “Perkančiųjų organizacijų pavedimu atliekame viešuosius pirkimus” (https://www.cpo.lt). 
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1 priedas 

Informaciniai pranešimai arba kitos publikacijos Perkančiosioms organizacijoms (1.1 lentelės priemonė): 

2021 m. I ketv.: 

1. Atnaujintame elektros energijos užsakymo modulyje didesnės galimybės perkančiosioms organizacijoms (https://www.cpo.lt/atnaujintame-elektros-energijos-uzsakymo-

modulyje-didesnes-galimybes-perkanciosioms-organizacijoms/); 

2. Atnaujintuose Vaistinių preparatų ir Vakcinų moduliuose didesnis prekių pasirinkimas (https://www.cpo.lt/atnaujintuose-vaistiniu-preparatu-ir-vakcinu-moduliuose-

didesnis-prekiu-pasirinkimas/); 

3. CPO LT vykdomuose pirkimuose tiekėjų siūlomos judriojo ryšio paslaugų minusinės kainos nepažeidžia viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų  

(https://www.cpo.lt/cpo-lt-vykdomuose-pirkimuose-tiekeju-siulomos-judriojo-rysio-paslaugu-minusines-kainos-nepazeidzia-viesuju-pirkimu-istatymo-reikalavimu-ir-

viesuju-pirkimu-principu/); 

4. Centrinė perkančioji organizacija CPO LT pasirengusi padėti savivaldybėms vykdyti viešųjų pirkimų procedūras (https://www.cpo.lt/centrine-perkancioji-organizacija-

cpo-lt-pasirengusi-padeti-savivaldybems-vykdyti-viesuju-pirkimu-proceduras/); 

5. Vienkartinių medicinos priemonių modulis pasipildė naujomis techninėmis specifikacijomis (https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2021/03/CPO-LT-informacinis- 

rane%C5%A1imas_m%C4%97gintuv%C4%97liai_tampon%C4%97liai_terp%C4%97s.pdf); 

6. CPO LT baigė pildyti maisto )produktų modulio prekių asortimentą (https://www.cpo.lt/cpo-lt-baige-pildyti-maisto-produktu-modulio-prekiu-asortimenta/); 

7. CPO LT elektroniniame kataloge naujas Lengvųjų automobilių nuomos ir pirkimo – pardavimo modulis (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-naujas-

lengvuju-automobiliu-nuomos-ir-pirkimo-pardavimo-modulis/); 

8. Žingsnis į priekį centralizuojant priemonių įsigijimą kovai su COVID-19 (https://www.cpo.lt/zingsnis-i-prieki-centralizuojant-priemoniu-isigijima-kovai-su-covid-19/); 

9. Dėl medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB panaikinimo (Dėl medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB panaikinimo) (https://www.cpo.lt/del-medicinos-prietaisu-

direktyvos-9342eeb-panaikinimo/). 

2021 m. II ketv.: 

10. Dėl medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB panaikinimo. 2021 m. balandžio 1 d. (https://www.cpo.lt/del-medicinos-prietaisu-direktyvos-9342eeb-panaikinimo/); 

11. CPO LT apklausė EIMIN pavaldžias įstaigas, kurių pavedimu vykdė viešųjų pirkimų procedūras. 2021 m. balandžio 2 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-apklause-eimin-

pavaldzias-istaigas-kuriu-pavedimu-vykde-viesuju-pirkimu-proceduras/); 

12. Perkančiosios organizacijos įvertino CPO LT vykdomus pirkimus pagal įgaliojimą. 2021 m. balandžio 13 d. (https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-ivertino-

cpo-lt-vykdomus-pirkimus-pagal-igaliojima/); 

13. CPO LT klientų dėmesiui: atnaujintas elektroninis katalogas. 2021 m. balandžio 13 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-klientu-demesiui-atnaujintas-elektroninis-katalogas/); 

14. CPO LT darbuotojai gilino savo žinias seminare „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“. 2021 m. gegužės 3 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-darbuotojai-

gilino-savo-zinias-seminare-antikorupcines-aplinkos-kurimas-viesajame-sektoriuje/); 

15. Medicininiai testai savikontrolei. 2021 m. gegužės 6 d. (https://www.cpo.lt/page/3/); 

16. Konsultacija su rinkos dalyviais dėl kuriamo laboratorinių tyrimų paslaugų modulio. 2021 m. gegužės 6 d. (https://www.cpo.lt/konsultacija-su-rinkos-dalyviais-del-

kuriamo-laboratoriniu-tyrimu-paslaugu-modulio/); 

17. Regioninių plėtros tarybų darbuotojams – mokymai naudotis CPO LT elektroniniu katalogu. 2021 m. gegužės 10 d. (https://www.cpo.lt/regioniniu-pletros-tarybu-

darbuotojams-mokymai-naudotis-cpo-lt-elektroniniu-katalogu/); 
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18. CPO LT elektroniniame kataloge kuriami saulės šviesos elektrinių įrengimo darbų ar elektros gamybos įrenginių pirkimų iš saulės parkų moduliai. 2021 m. gegužės12 d. 

(https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-kuriamas-saules-sviesos-elektriniu-irengimo-darbu-ar-elektros-gamybos-irenginiu-pirkimu-is-saules-parku-modulis/); 

19. CPO LT įdiegta ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistema padės efektyviau organizuoti įstaigos veiklą. 2021 m. gegužės 14 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-idiegta-iso-

90012015-kokybes-vadybos-sistema-pades-efektyviau-organizuoti-istaigos-veikla/); 

20.Išplėstas Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų modulio asortimentas, o pirkimo sąlygos tapo lankstesnės. 2021 m. gegužės 15 d. (https://www.cpo.lt/isplestas-kilimeliu-

nuomos-ir-keitimo-paslaugu-modulio-asortimentas-o-pirkimo-salygos-tapo-lankstesnes/); 

21. Į Lietuvos kelius išriedėjo pirmieji automobiliai, įsigyti per CPO LT elektroninį katalogą. 2021 m. gegužės 17 d. (https://www.cpo.lt/i-lietuvos-kelius-isriedejo-pirmieji-

automobiliai-isigyti-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/); 

22. M.Riomerio universitete bus rengiami viešųjų pirkimų specialistai. 2021 m. gegužės 18 d. (https://www.cpo.lt/m-riomerio-universitete-bus-rengiami-viesuju-pirkimu-

specialistai/); 

23. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia pareikšti nuomonę dėl viešųjų pirkimų sistemos. 2021 m. birželio 2 d. (https://www.cpo.lt/ekonomikos-ir-inovaciju-

ministerija-kviecia-pareiksti-nuomone-del-viesuju-pirkimu-sistemos/); 

24. Mokymai naujiems katalogo naudotojams – galimybė įgyti kompetencijų naudotis CPO LT elektroniniu katalogu. 2021 m. birželio 8 d. (https://www.cpo.lt/mokymai-

naujiems-katalogo-naudotojams-galimybe-igyti-kompetenciju-naudotis-cpo-lt-elektroniniu-katalogu/); 

25. Lietuvoje per dvejus metus visi viešieji pirkimai turi tapti žalieji. 2021 m. birželio 25 d. (https://www.cpo.lt/14311/); 

26. CPO LT dalijosi gerąja praktika kaip efektyviai vykdyti centralizuotus pirkimus. 2021 birželio 29 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-dalijosi-geraja-praktika-kaip-efektyviai-

vykdyti-centralizuotus-pirkimus/). 

2021 m. III ketv.: 

27. Sutarčių kovai su COVID-19 apžvalga. 2020 m. I ir II pusmečių rezultatų palyginimas. 2021 m. liepos 1 d. (https://www.cpo.lt/sutarciu-kovai-su-covid-19-apzvalga-

2020-m-i-ir-ii-pusmeciu-rezultatu-palyginimas/); 

28. CPO LT persikėlė į naujas patalpas. 2021 m. liepos 7 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-persikele-i-naujas-patalpas/); 

29. COVID-19 medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas jau galima įsigyti CPO LT elektroniniame kataloge. 2021 m. liepos 14 d. (https://www.cpo.lt/covid-19-

medicininiu-laboratoriniu-tyrimu-paslaugas-jau-galima-isigyti-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/); 

30. Tiekėjus ir perkančiąsias organizacijas raginame būti aktyvesniais dezinfekcinių tirpalų modulyje CPO LT elektroniniame kataloge. 2021 m. liepos 16 d.  

(https://www.cpo.lt/tiekejus-ir-perkanciasias-organizacijas-raginame-buti-aktyvesniais-dezinfekciniu-tirpalu-modulyje-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/); 

31. CPO LT – pirmoji sertifikuota centrinė perkančioji organizacija Lietuvoje. 2021 m. liepos 16 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-pirmoji-sertifikuota-centrine-perkancioji-

organizacija-lietuvoje/); 

32. CPO LT sėkmingai atliko Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos darbų viešąjį pirkimą. 2021 m. liepos 28 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-sekmingai-atliko-lietuvos-

zoologijos-sodo-rekonstrukcijos-darbu-pirkima/); 

33. CPO LT pristato Specializuoto skalbimo su skalbinių nuoma modulį. 2021 m. rugpjūčio 12 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-pristato-specializuoto-skalbimo-su-skalbiniu-

nuoma-moduli/); 

34. Darbą pradeda naujasis CPO LT direktorės pavaduotojas Darius Marma. 2021 m. rugpjūčio 23 d. (https://www.cpo.lt/darba-pradeda-naujasis-cpo-lt-direktores-

pavaduotojas-darius-marma/); 
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35. Saulės elektrinių iš saulės parkų pirkimai jau CPO LT elektroniniame kataloge. 2021 m. rugpjūčio 26 d. (https://www.cpo.lt/saules-elektriniu-is-saules-parku-pirkimai-

jau-cpo-lt-elektroniniame-kataloge); 

36. Naujas CPO LT iššūkis – maitinimo paslaugų pirkimas. 2021 m. rugpjūčio 26 d. (https://www.cpo.lt/naujas-cpo-lt-issukis-maitinimo-paslaugu-pirkimas/); 

37. CPO LT pristatė elektroninio katalogo statybos modulių „žalinimą“. 2021 m. rugsėjo 7 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-pristate-elektroninio-katalogo-statybos-moduliu-

zalinima/); 

38. CPO LT skiria stipendijas Mykolo Romerio universiteto Viešųjų pirkimų teisės studijų programos studentams. 2021 m. rugsėjo 16 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-skiria-

stipendijas-mykolo-romerio-universiteto-viesuju-pirkimu-teises-studiju-programos-studentams/); 

40. CPO LT pristato Pastatų sandarumo matavimo paslaugų modulį. 2021 m. rugsėjo 16 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-pristato-pastatu-sandarumo-matavimo-paslaugu-

moduli/); 

41. Startavo saulės elektrinių įrengiamų ant pastatų ar žemės sklypų rangos darbų modulis. 2021 m. rugsėjo 20 d.  (https://www.cpo.lt/startavo-saules-elektriniu-irengiamu-

ant-pastatu-ar-zemes-sklypu-rangos-darbu-modulis/); 

42. Maitinimo paslaugas ir maisto davinius migrantams jau galima įsigyti CPO LT elektroniniame kataloge. 2021 m. rugsėjo 30 d. (https://www.cpo.lt/maitinimo-paslaugas-

ir-maisto-davinius-migrantams-jau-galima-isigyti-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/). 

2021 m. IV ketv.: 

43. Atnaujintame Vertimo paslaugų modulyje – palankesnės pirkimo sąlygos tiekėjams bei perkančiosioms organizacijoms ir žalieji pirkimai. 2021 m. spalio 7 d. 

(https://www.cpo.lt/atnaujintame-vertimo-paslaugu-modulyje-palankesnes-pirkimo-salygos-tiekejams-bei-perkanciosioms-organizacijoms-ir-zalieji-pirkimai/); 

44. Prezidentas pasirašė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus 2021 m. spalio 15 d. ( https://www.cpo.lt/prezidentas-pasirase-viesuju-pirkimu-istatymo-pakeitimus/); 

45. Kviečiame prisijungti prie CPO LT paskyros socialiniuose tinkluose 2021 m. spalio 21 d. (https://www.cpo.lt/kvieciame-prisijungti-prie-cpo-lt-paskyros-socialiniuose-

tinkluose/); 

46. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai atveria naujas savivaldybių ir CPO LT bendradarbiavimo galimybes. 2021 m. spalio 25 d. (https://www.cpo.lt/viesuju-pirkimu-

istatymo-pakeitimai-atveria-naujas-savivaldybiu-ir-cpo-lt-bendradarbiavimo-galimybes/); 

47. Įvykus konsoliduotam kompiuterių pirkimui sutaupyta 16000 eurų. 2021 m. spalio 28 d. (https://www.cpo.lt/ivykus-konsoliduotam-kompiuteriu-pirkimui-sutaupyta-

16000-euru/); 

48. CPO LT darbuotojai gilino savo antikorupcinės veiklos kompetencijas STT seminare. 2021 m. lapkričio 3 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-darbuotojai-gilino-savo-

antikorupcines-veiklos-kompetencijas-stt-seminare/); 

49. Perkančiųjų organizacijų dėmesiui: didėja dujų ir elektros kainos. 2021 m. lapkričio 12 d. (https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizaciju-demesiui-dideja-duju-ir-elektros-

kainos/); 

50. Administracijų vadovams pristatytos CPO LT ir savivaldybių bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. 2021m. lapkričio 26 d. 

(https://www.cpo.lt/administraciju-vadovams-pristatytos-cpo-lt-ir-savivaldybiu-bendradarbiavimo-galimybes-igyvendinant-viesuju-pirkimu-istatymo-pakeitimus/); 

51. „Skaidrumo akademijos“ renginyje pristatyta CPO LT korupcijos prevencijos patirtis. 2021 m. lapkričio 30 d.( https://www.cpo.lt/skaidrumo-akademijos-renginyje-

pristatyta-cpo-lt-korupcijos-prevencijos-patirtis/); 

52. Statybų srities viešųjų pirkimų centralizavimas: darnūs pirkimai, skaidresnės ir paprastesnės procedūros. 2021 m. lapkričio 30 d. (https://www.cpo.lt/statybu-srities-

viesuju-pirkimu-centralizavimas-darnus-pirkimai-skaidresnes-ir-paprastesnes-proceduros/); 
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53. Galimybė įsigyti periodiniam darbuotojų testavimui reikiamas paslaugas ir prekes. 2021 m. gruodžio 1 d. (https://www.cpo.lt/wp-

content/uploads/2021/12/informacija.jpg); 

54. CPO LT pelnė apdovanojimus konkurse „Efektyviausi viešieji pirkimai 2021“. 2021 m. gruodžio 4 d.( https://www.cpo.lt/cpo-lt-pelne-apdovanojimus-konkurse-

efektyviausi-viesieji-pirkimai-2021/); 

55. CPO LT elektroniniame kataloge jau galima įsigyti programinės įrangos nuomos paslaugas. 2021 m. gruodžio 6 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniame-kataloge-

jau-galima-isigyti-programines-irangos-nuomos-paslaugas/); 

56. CPO LT tikslas – nuo 2023 m. vykdyti tik “Žaliuosius” viešuosius pirkimus. 2021 m. gruodžio 14 d.( https://www.cpo.lt/cpo-lt-tikslas-nuo-2023-m-vykdyti-tik-zaliuosius-

viesuosius-pirkimus/); 

57. CPO LT: viešuosius pirkimus patikėkite mums. 2021m. gruodžio 17 d. (https://www.cpo.lt/cpo-lt-viesuosius-pirkimus-patikekite-mums/); 

58. Įsibėgėja CPO LT centralizuoti kelionių organizavimo paslaugų pirkimai. 2021 m. gruodžio 17 d. (https://www.cpo.lt/isibegeja-cpo-lt-centralizuoti-kelioniu-

organizavimo-paslaugu-pirkimai/); 

59. Didžiausiame šiais metais konsoliduotame pirkime medicininės kaukės įsigytos mokant mažiau nei 2 centus už vienetą. 2021 m. gruodžio 21 d. 

(https://www.cpo.lt/didziausiame-siais-metais-konsoliduotame-pirkime-medicinines-kaukes-isigytos-mokant-maziau-nei-2-centus-uz-vieneta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

2 priedas 

Metodinių priemonių rengimas ir platinimas perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams: 

2021 m. I ketv.: 

Parengta 13 metodinių priemonių CPO LT elektroninio katalogo naudotojams (https://2007.cpo.lt/katalogas/): Elektros energija 2020 (DPS) (atmintinė krepšelio 

formavimui); Valymo paslaugos (DPS) (atmintinė krepšelio formavimui); Valymo paslaugos iš socialinių įmonių (DPS) (atmintinė krepšelio formavimui); Lengvieji 

automobiliai (DPS) (atmintinė krepšelio formavimui), (produktų įkėlimo atmintinė tiekėjams); Medicininiai testai (DPS) (krepšelio formavimo atmintinė  perkančiosios), 

(produktų įkėlimo atmintinė tiekėjams), (sutarties vykdymo atmintinė), (pasiūlymo pateikimo atmintinė tiekėjams); Dezinfekciniai tirpalai (PDS) moduliui (pasiūlymo 

pateikimo atmintinė tiekėjams), (sutarties vykdymo atmintinė); Vienkartinės medicinos priemonės (DPS) (produktų įkėlimo atmintinė tiekėjams); Sąnarių endoprotezai 

(DPS) (produktų įkėlimo atmintinė tiekėjams); atnaujinta metodinė pagalba dėl perkančiųjų organizacijų registracijos). 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 parengta 15 metodinių priemonių.  
2021 m. II ketv.: 

Parengta 10 metodinių priemonių CPO LT elektroninio katalogo naudotojams (https://2007.cpo.lt/katalogas/): Kilimėlių nuoma ir keitimas (DPS) (atmintinė krepšelio 

formavimui); Biuro įrangos moduliui (atmintinė krepšelio formavimui); Sąnarių  endoprotezai (DPS) (produktų kėlimo atmintinė tiekėjams), (krepšelio formavimo 

atmintinė perkančiosioms), (sutarties vykdymo atmintinė perkančiosioms/tiekėjams); Laboratorinių tyrimų (DPS) (krepšelio (kiekio sutartis) formavimo atmintinė 

perkančiosioms), (krepšelio (vertės sutartis) formavimo atmintinė perkančiosioms), (sutarties vykdymo atmintinė perkančiosioms/tiekėjams), (pasiūlymo (kiekio sutartis) 

pateikimo atmintinė tiekėjams), (pasiūlymo (vertės sutartis) pateikimo atmintinė tiekėjams). CPO LT svetainėje adresu (https://www.cpo.lt/pagalba/d-u-k-2/) DUK pildyta 

naujais 9 klausimais-atsakymais (kataloginiai pirkimai); atnaujinta CPO LT internetinės svetainės skiltis „Tiekėjams“. Viso parengta 20 metodinių priemonių.  
2021 m. III ketv.: 

Parengta 10 metodinių priemonių CPO LT elektroninio katalogo naudotojams (https://katalogas.cpo.lt/): Specializuoto skalbimo su skalbinių nuoma (DPS) (atmintinė 

krepšelio formavimui), (sutarties vykdymo atmintinė perkančiosioms organizacijoms), (sutarties vykdymo atmintinė tiekėjams); Vertimo paslaugos DPS (krepšelio 

formavimo atmintinė perkančiosioms); Maitinimo paslaugos (DPS) (atmintinė krepšelio formavimui); Mobiliųjų telefonų nuoma (DPS) (atnaujinta atmintinė krepšelio 

formavimui); Higieninio popieriaus (atnaujinta atmintinė krepšelio formavimui); Saulės elektrinės (atmintinė krepšelio formavimui); Nutolusios saulės elektrinės iš saulės 

parkų (atmintinė krepšelio formavimui); Pastatų sandarumo matavimai (atmintinė krepšelio formavimui). Parengta Pirkimų planavimo ir vykdymo įrankio EcoCost 

laikaraščio pildymo atmintinė naudotojams. Viso parengta 11 metodinių priemonių. 

2021 m. IV ketv.:  

Parengta 14 metodinių priemonių CPO LT elektroninio katalogo naudotojams (https://2007.cpo.lt/katalogas/): Programinės įrangos nuoma (DPS) (pirkimo aprašymas) ir 

(atmintinė krepšelio formavimui); Judrusis ryšys (pirkimo aprašymas) ir (atmintinė krepšelio formavimui);  Maistas (DPS) (5 modulio dalių praėjusio ketvirčio įvykusių 

pirkimų kainų suvestinės); Maisto (DPS) (atnaujinta atmintinė krepšelio formavimui); Spausdinimo priemonių eksploatacinės medžiagos (atmintinė perkančiosioms 

organizacijoms dėl tonerių originalumo patikrinimo); Elektros energija (rekomendacijos dėl maksimalios užsakymo kainos nustatymo);  Gamtinės dujos (DPS) 

(rekomendacijos dėl maksimalios užsakymo kainos nustatymo); Paprastas skalbimas (pirkimo aprašymas), (atmintinė krepšelio formavimui); Specializuotas (sveikatos 

priežiūros ir kitoms įstaigoms) skalbimas (atmintinė krepšelio formavimui); Paprastas skalbimas iš soc. įmonių, (atmintinė krepšelio formavimui); Specializuotas (sveikatos 

priežiūros ir kitoms įstaigoms) skalbimas iš soc. įmonių (atmintinė krepšelio formavimui). Viso parengta 14 metodinių priemonių. 
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3 priedas 

 

Žiniasklaidos stebėsena ir reagavimas į informaciją apie CPO LT veiklą visuomenės informavimo priemonėse: 

2021 m. I ketv.: 

1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) praneša, jog vykdant greitųjų antigenų testų viešųjų pirkimų procedūras per CPO LT, sausio 15 d. 

atplėšti tiekėjų pateiktų pasiūlymų vokai, (https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1321556/nacionaline-laboratorija-skelbia-kad-greituju-covid-19-testu-konkurse-

varzosi-43-tiekejai); 

2. Skandalas Santariškių ligoninės statybų konkurse: įtarimai kilo ir dėl kainos, ir dėl savininkų. DELFI (2021 m. sausio 21 d.) Mindaugo Žiuko komentaras. 

(https://www.delfi.lt/verslas/verslas/skandalas-santariskiu-ligonines-statybu-konkurse-itarimai-kilo-ir-del-kainos-ir-del-savininku.d?id=86277721); 

3. Kaip prezidentūra už daugiau nei 34 tūkst. eurų pirko „iPhone” telefonus: konkursas – toks, kad kito prekės ženklo ir negalėjo būti. ALFA (2021 m. sausio 28 d.) Karolio 

Baryzos komentaras (https://www.alfa.lt/straipsnis/50437017/kaip-prezidentura-uz-daugiau-nei-34-tukst-euru-pirko-iphone-telefonus-konkursas-toks-kad-kito-prekes-

zenklo-ir-negalejo-buti); 

4. MITA vykdyti pirkimai per CPO LT (Dariaus Marmos komentaras LRT tyrimui. Transliuota Ryto garsų programoje 2021 m. kovo 11 d.) (https://www.lrt.lt/mediateka); 

5. Mobiliojo ryšio paslaugų įmonei “Ignitis grupės” paslaugų centras konkurso laimėtoja lieka bendrovė “Telia Lietuva”, pasiūliusi neigiamą kainą 

(https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1287644/teismas-nutrauke-bites-ir-cpo-lt-ginca-del-paslaugu-ignitis-grupes-imonei); 

6. CPO LT renkasi didesnį biurą, procesas ekspertams kelia dvejonių. Verslo žinios. 2021 m. kovo 19 d. Dariaus Marmos komentaras (https://www.vz.lt/nekilnojamasis-

turtas-statyba/2021/03/19/cpo-lt-renkasi-didesni-biura-procesas-ekspertams-kelia-dvejoniu). 

2021 m. II ketv.: 

7. CPO LT Statybų srities pirkimų skyriaus vadovo M. Žiuko, komentarai renovacijos darbų pirkimo per CPO LT elektroninį katalogą, klausimais LNK, Lietuvos ryto TV, 

Radiocentro laida “Renovacijos dienoraštis“, Rus radio, Pukas 2021 m. balandžio 6 d. 

8. Vyriausybė su išlygomis pritarė prezidento iniciatyvoms dėl viešųjų pirkimų// Portalas 15 min. 2021 m. balandžio 21 d. 

(https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vyriausybe-su-islygomis-pritare-prezidento-iniciatyvoms-del-viesuju-pirkimu-663-1490616); 

9. NVSPL kviečia tiekėjus dalyvauti milijono greitųjų antigenų testų pirkime//Portalas 15 min. 2021 m. balandžio 23 d. 

(https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nvspl-kviecia-tiekejus-dalyvauti-milijono-greituju-antigenu-testu-pirkime-56-1491790); 

10. Verslo atstovai kviečiami prisidėti kuriant CPO LT naują pirkimų modulį//Portalas 15 min. balandžio 29 d. (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/verslo-

atstovai-kvieciami-prisideti-kuriant-cpo-lt-nauja-pirkimu-moduli-231-1494842) 

11. TV 3 laida “Renovacjos ABC” M. Žiuko, Statybų srities pirkimų skyriaus vadovo, komentaras 2021 m. gegužės 6 d. (https://www.youtube.com/c/tv3televizija/videos); 

12. DELFI Specialus projektas „Žinios Išsipildo“. Viešųjų pirkimų specialistų poreikis darbo rinkoje poreikis milžiniškas. Kokios priežastys? 2021 m. gegužės 18 d. 

(https://www.delfi.lt/projektai/zinios-issipildo/viesuju-pirkimu-specialistu-poreikis-darbo-rinkoje-poreikis-milziniskas-kokios-priezastys.d?id=87219077); 

13. „CPO LT“ vadovaus Neringa Andrijauskienė// portalas 15 min. 2021 m. gegužės 17 d. (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/cpo-lt-vadovaus-neringa-

andrijauskiene-663-1504296); 

14. CPO LT elektroniniame kataloge – laboratorinių tyrimų paslaugos//portalas 15 min 2021 m. gegužės 26 d. (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/cpo-

lt-elektroniniame-kataloge-laboratoriniu-tyrimu-paslaugos-663-1509992?copied). 

2021 m. III ketv.: 
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15. Kiek reikia pirkti per CPO?//VPT internetinė svetainė (https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002887039-Kiek-reikia-pirkti-per-CPO-); 

16. Saulės elektrinių iš saulės parkų pirkimai jau CPO LT elektroniniame kataloge// APVA internetinė svetainė 2021 rugpjūčio 25 d. (https://www.apva.lt/saules-elektriniu-

is-saules-parku-pirkimai-jau-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/); 

17. Viešųjų pirkimų srities specialistų trūkumui spręsti – nauja studijų programa ir specialios stipendijos//Mykolo Riomerio  universiteto internetinė svetainė. 2021 rugsėjo 

9 d. (https://www.mruni.eu/news/viesuju-pirkimu-srities-specialistu-trukumui-spresti-nauja-studiju-programa-ir-specialios-stipendijos/); 

18. S. Balčiūnaitė. Seimas balsuos dėl viešųjų pirkimų pokyčių (2) Portalas DELFI. 2021m. rugsėjo 30 d. (https://www.delfi.lt/verslas/verslas/seimas-balsuos-del-viesuju-

pirkimu-pokyciu.d?id=88313785); 

19. S. Balčiūnaitė Seimas pakėlė mažų pirkimų „lubas“, leido savivaldai juos lanksčiau centralizuoti (1). Portalas DELFI. 2021m. rugsėjo 30 d. 

(https://www.delfi.lt/verslas/verslas/seimas-pakele-mazu-pirkimu-lubas-leido-savivaldai-juos-lanksciau-centralizuoti.d?id=88318905_); 

20. S. Balčiūnaitė 10 svarbiausių pokyčių viešųjų pirkimų sistemoje (2)//Portalas DELFI, 2021 m. rugsėjo 30 d. (https://www.delfi.lt/verslas/verslas/10-svarbiausiu-pokyciu-

viesuju-pirkimu-sistemoje.d?id=88322565); 

21. Seimas pakėlė mažų pirkimų „lubas“, leido savivaldai juos lanksčiau centralizuoti. Regioninis naujienų portalas ANYKŠTA. 2021 m. rugsėjo 30 d. 

(https://www.anyksta.lt/seimas-pakele-mazu-pirkimu-lubas-leido-savivaldai-juos-lanksciau-centralizuoti). 

2021 m. IV ketv.: 

22. Skaidrūs viešieji pirkimai – ką reikia daryti pirkimo inicijavimo etape. 2021 m. lapkričio 30 d. (https://www.stt.lt/naujienos/7464/skaidrus-viesieji-pirkimai-ka-reikia-

daryti-pirkimo-inicijavimo-etape:3261); 

23. Įvertintos efektyviausiai viešuosius pirkimus organizavusios Lietuvos bendrovės ir organizacijos. 2021 m. gruodžio 3 d. Delfi portalas (https://www.delfi.lt/partnerio-

turinys/efektyviausi-viesieji-pirkimai-2021/ivertintos-efektyviausiai-viesuosius-pirkimus-organizavusios-lietuvos-bendroves-ir-organizacijos.d?id=88848099); 

24. Sumaniausiai organizuotų viešųjų pirkimų nugalėtojai. 2021 m. gruodžio 2 d. Delfi portalas. (https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/efektyviausi-viesieji-pirkimai-

2021/sumaniausiai-organizuotu-viesuju-pirkimu-nugaletojai.d?id=88848057); 

25. Darniausių viešųjų pirkimų nugalėtojai. 2021 m. gruodžio 3d. (https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/efektyviausi-viesieji-pirkimai-2021/darniausiu-viesuju-pirkimu-

nugaletojai.d?id=88848053); 

26. Robert Duchnevič. Priimti Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai – keistai atrodantys geri (?) norai  (1) 2021 m. lapkričio 20 d. 

(https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/robert-duchnevic-priimti-viesuju-pirkimu-istatymu-pakeitimai-keistai-atrodantys-geri-norai.d?id=88736129); 

27. Mokyklos ir poliklinikos nespėja paskui brangstančią elektrą: pirkimai stringa, gresia garantinis tiekimas. 2021 m. lapkričio 18 d. 

(https://www.delfi.lt/verslas/energetika/mokyklos-ir-poliklinikos-nespeja-paskui-brangstancia-elektra-pirkimai-stringa-gresia-garantinis-tiekimas.d?id=88684407); 

28. Per ketvirtį žaliųjų pirkimų dalis išaugo dvigubai. 2021 m. lapkričio 5 d. (https://www.delfi.lt/verslas/verslas/per-ketvirti-zaliuju-pirkimu-dalis-isaugo-

dvigubai.d?id=88596433). 



 

 

 

4. 2022 M. PLANUOJAMA VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Strateginio tikslo rodiklio pavadinimas, mato vnt. 

Faktinė 

reikšmė 

2021 m. 

Siekiama 

reikšmė 

2022 m. 

Metinis 

pokytis, 

proc. 

1. Sutaupymas dėl viešųjų pirkimų ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) pirkimų vykdymo per CPO LT 

elektronines sistemas, mln. Eur 

196,48 200 1,8 proc.45 

2. Tiekėjų skaičius CPO LT elektroninėse sistemose, vnt. 1200 1350 12,5 proc. 

3. Aplinkosauginių viešųjų pirkimų dalis nuo CPO LT viešųjų 

pirkimų vertės, proc. 
23,65 > = 55 

31,35 p. p. 

4. Socialinių viešųjų pirkimų dalis nuo CPO LT viešųjų pirkimų 

vertės, proc. 
5 > = 7 2 p. p. 

5. Pirkimų, kuriuose pateiktas tik vienas tiekėjo pasiūlymas, 

procentinė dalis nuo visų CPO LT viešųjų pirkimų skaičiaus 

 

16,02 

 

<10 

 

-6,02 p. p.46 

6. Pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertė, mln. Eur 532,79 612,7 15 proc. 

7. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, laiminčių viešuosius 

pirkimus CPO LT elektroninėse sistemose, procentinė dalis 

nuo visų laimėtojų skaičiaus: 

- pagal vertę, proc. 

- pagal pirkimų skaičių, proc. 

 

 

 

61,70 

52 

 

 

 

63 

53 

 

 

 

1,3 p. p. 

1 p. p. 

8. Pasitikėjimas CPO LT (manančių, kad CPO LT veikla skaidri 

ir patikima, dalis), proc. 96 >= 96  0 p. p. 

9. Perkančiųjų organizacijų, pavedusių CPO LT atlikti dalies ar 

visų viešųjų pirkimų procedūras, skaičius 22 32 45 proc. 

 

Eil. Nr. Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo 

priemonės pavadinimas 

Faktinė reikšmė 

2021 m. 

Siekiama reikšmė 

2022 m. 

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

1.1. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimų modulius 

72 pirkimų 

moduliai 

81 pirkimų 

modulis 

1.2. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo 

pirkimų modulius 

26 pirkimų 

moduliai 

41 pirkimų 

modulis 

1.3. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais 

pirkimų moduliais 
13 pirkimo modulių 

10 naujų pirkimų 

modulių 

1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio 

vertinimo kriterijų CPO LT elektroninio 

katalogo pirkimo moduliuose 

22 pirkimo 

moduliai 

38 pirkimų 

moduliai 

 
45 Rizika dėl rodiklio neįgyvendinimo vertinant infliaciją statybos ir energetikos rinkos sektoriuose.  
46 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintos 

Viešosios įstaigos CPO LT 2021-2023 m. veiklos strategijos 1 lentelės 5 punkto siekiamą reikšmę <5 numatyta 

įgyvendinti 2023 metais. 



2 
 

 

1.5. Administruoti sukurtus Elektroninio pirkimų 

centro pirkimų modulius 
11 pirkimo modulių 

12 pirkimų 

modulių 

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) 

60 priemonių 80 priemonių 

2.2. Perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų 

ir tiekėjų atstovus mokyti naudotis CPO LT 

elektroniniu katalogu 

Apmokyta 800 

asmenų 

Apmokyta 400 

asmenų 

2.3. Organizuoti renginius apie pirkimų vykdymą 

per CPO LT elektroninį katalogą 
16 renginių 16 renginių 

2.4. Administruoti ir vystyti sukurtą viešųjų 

pirkimų specialistų socialinį tinklą, kuriame 

aptariami kylantys praktiniai klausimai ir 

dalijamasi gerąja patirtimi 

Inicijuota 10 temų Inicijuota 10 temų 

 

Svarbiausi darbai 2022 m. 

1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas – parengta techninė 

specifikacija; paskelbtos ir įvykdytos naujos CPO LT informacinės sistemos kūrimo ir diegimo 

viešojo pirkimo procedūros; pradėti vykdyti kūrimo ir diegimo darbai (I–IV ketv.); 

2. Įgyvendintas CPO LT elektroninio katalogo modulių 2022 m. „Žalinimo“ planas47 (I–IV 

ketv.). 

 

Finansinis planas – 2 922,3 tūkst. Eur (18 pav.): 

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija) – 621,0 tūkst. Eur; 

Europos Sąjungos fondų ir bendro finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija) – 207,8 tūkst. Eur;  

Pajamos iš pirkimų paslaugų teikimo neperkančiosioms organizacijoms – 280,6 tūkst. Eur; 

Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo – 1 671,9 tūkst. 

Eur, iš jų 30,0 tūkst. Eur už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą; 

Pajamos iš pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų ir viešųjų pirkimų vykdymo kitų 

perkančiųjų organizacijų vardu – 141,0 tūkst. Eur. 

 
47 LR Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 478 reglamentavimą atitinkantis viešosios įstaigos CPO LT el. 

Katalogo atnaujinimo planas. 
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18 pav. 

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“.

21%

7%

10%
56%

5%

2022 m. CPO LT finansinis planas 2 922.3 tūkst. Eur

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – LR Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija)

Europos Sąjungos fondų ir bendro finansavimo lėšos (asignavimų 

valdytoja – LR Vidaus reikalų ministerija)

Pajamos iš pirkimų paslaugų teikimo neperkančiosioms

organizacijoms

Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių

apmokestinimo

Pajamos iš pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų ir viešųjų

pirkimų vykdymo kitų perkančiųjų organizacijų vardu



 

Priedas Nr. 1 

Užsakymų skaičiaus ir vertės CPO LT el. katalogo moduliuose dinamika 2020-2021 m. 

Modulis (pavadinimas ir modulio atnaujinimo/ paleidimo metai) 

Užsakymų skaičius Užsakymų 

skaičiaus 

pokytis, 

proc. 

Pagrindinių sutarčių vertė, Eur 

su PVM 
Užsakymų 

vertės 

pokytis, 

proc. 
2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 

Elektros energija 678 1 147 69,2% 55 700 000  84 290 529,75 51,3% 

Degalai iš degalinių 330 582 76,4% 14 100 000  19 559 868,74 38,7% 

Maisto produktai 43 1 309 2944,2% 900 000 € 11 698 980,35 1 199,9% 

Kompiuterinė ir biuro įranga 2 185 1 086 -50,3% 21 600 000 € 11 506 172,94 -46,7% 

Asmens higienos gaminiai 1 127 1 847 63,9% 13 100 000 € 6 418 991,11 -51,0% 

Vaistai 1 753 6 464 268,7% 76 300 000 € 129 841 012,24 70,2% 

Vienkartinės medicinos priemonės 226 913 304,0% 5 100 000 € 24 474 092,39 379,9% 

Higieninis popierius 841 1269 50,9% 1 000 000 € 1 954 271,78 95,4% 

Vakcinos 75 339 352,0% 2 700 000 € 21 409 708,44 693,0% 

Statinio techninio projekto ekspertizė 1 319 1172 -11,1% 2 500 000 € 2 838 427,12 13,5% 

Kanceliarinės prekės 817 1222 49,6% 1 500 000 € 1 562 053,56 4,1% 

Buities prekės 671 1402 108,9% 800 000 € 2 222 066,63 177,8% 

Biuro popierius 941 1353 43,8% 1 200 000 € 2 222 066,63 85,2% 

Statinių projektavimo paslaugos 419 333 -20,5% 7 400 000 € 8 919 693,28 20,5% 

Skalbimas 127 197 55,1% 3 600 000 € 9 051 734,60 151,4% 

Apsaugos paslaugos 242 231 -4,5% 6 600 000 € 7 904 879 € 19,8% 

Spausdinimo įrangos eksploatacinės medžiagos 837 852 1,8% 1 000 000 € 1 581 053,62 58,1% 

Projektavimo (inžinerinių statinių) paslaugos 339 421 24,2% 3 900 000 € 4 713 255,51 20,9% 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be 

projektavimo paslaugų  
97 189 94,8% 38 300 000 € 75 112 630,22 96,1% 

Gamtinės dujos 1,0 114 11300,0% 1 600 000 € 24 226 658,43 1414,2% 

Judrusis ryšys 254 197 -22,4% 2 000 000 € 679 757,76 -66,0% 

Pašto paslaugos 93 225 141,9% 1 300 000 € 2 443 970,40 88,0% 
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Kilimėlių nuoma 217 297 36,9% 300 000 € 337 686,90 12,6% 

Valymo paslaugos 258 195 -24,4% 14 000 000 € 6 458 107,29 -53,9% 

Mobilieji telefonai 429 362 -15,6% 1 500 000 € 1 258 943,57 -16,1% 

Biuro įrangos ir spausdintuvų užsakymai 367 491 33,8% 700 000 € 966 661,00 38,1% 

Degalai talpyklose 43 56 30,2% 11 500 000 € 10 494 416,70 -8,7% 

Techninės priežiūros paslaugos 793 613 -22,7% 2 600 000 € 1 958 200,43 -24,7% 

Vertimo paslaugos 113 110 -2,7% 1 000 000 € 1 137 977,56 13,8% 

Investicijų planų rengimas 437 480 9,8% 200 000 € 240 987,59 20,5% 

Transporto priemonių draudimo paslaugos   176 - -  182 012,44 - 

Elektros prekės 152,0 215 41,4% 100 000 € 107 297,34 7,3% 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis 
5,0 43 760,0% 900 000 € 12 927 287,02 1336,4% 

Rangos darbai be projektavimo paslaugų 129,0 27 -79,1% 60 500 000 € 12 770 209,45 -78,9% 

Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji 

statiniai) 
90,0 34 -62,2% 18 000 000 € 4 847 826,36 -73,1% 

Valymo paslaugos iš socialinių įmonių 115 94 -18,3% 5 000 000 € 1 748 733,06 -65,0% 

Lengvieji automobiliai   58 - -  3 136 347,36 - 

Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro 

duomenų bylų parengimo paslaugos 
120 142 18,3% 400 000 € 614 084,90 53,5% 

Statinių techninė priežiūra   34 - - 218 202,06 - 

Audito paslaugos (finansinių ataskaitų rinkinio auditas) 3,0 28 833,3% 9 788 € 153 202,96 1465,2% 

Kurjerių paslaugos 27 45 66,7% 100 000 € 133 862,76 33,9% 

Medicininių prietaisų užsakymai 35 33 -5,7% 1 200 000 € 920 108,20 -23,3% 

Saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginiai   12 - -  2 789 892,40 - 

Saulės elektrinės   14 - -  1 507 029,96 - 

Baldai be projektavimo 31 125 303,2% 300 000 € 422 185,06 40,7% 

Medicininiai testai   94 -  - 6 922 300,74 - 

Endoprotezai 45 4 -91,1% 10 000 000 € 453645,15 -95,5% 
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Motorinių transporto priemonių nuoma (automobiliai, autobusai ir 

mikroautobusai su vairuotoju) 
1,0 13 1200,0% 16 000 € 2 938 164,36 18263,5% 

Statinių ekspertizės paslaugos  - 21 - -  295 183,44 - 

Dezinfekciniai tirpalai  - 107 -  - 608 696,00 - 

Spausdintuvų nuoma 31 47 51,6% 300 000 € 422 482,61 40,8% 

Energijos vartojimo auditas 45 4 -91,1% 100 000 € 7 287,04 -92,7% 

Fiksuotas ryšys 67 48 -28,4% 200 000 € 169 670,36 -15,2% 

Kelių horizontaliojo ženklinimo darbai 14,0 10 -28,6% 500 000 € 450 982,08 -9,8% 

Programinės įrangos nuoma   - 6 -  - 175 044,41 - 

Pastatų sandarumo matavimai  - 14 -  - 14 072,30 - 

Interneto ryšio paslaugos 29 24 -17,2% 21 054 € 21 356,40 1,4% 

Kompiuterinės įrangos nuoma 1 7 600,0% 12 759 € 304 917,58 2289,8% 

Maitinimo paslaugos  - 6 - 900 000 € 17 382,54 -98,1% 

IŠ VISO: 17 012 26 953   395 159 601 532 310 676   

 


