
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 

2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-868 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS 2022 METŲ III KETVIRTĮ 

VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMAJAI DALIAI 2022 METŲ IV 

KETVIRTĮ NUSTATYTI  

 

 

Eil. Nr. Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos                           

2022 metų III ketvirtį vertinimo 

rodikliai įstaigos vadovo mėnesinės 

algos kintamajai daliai 2022 metų 

IV ketvirtį nustatyti 

Siekiama reikšmė ir jos pasiekimo 

laikotarpis  

Mėnesinės algos 

kintamosios dalies 

dydis už kiekvieno 

rodiklio 

įgyvendinimą, 

proc. 

Rizika, kuriai esant gali būti 

nepasiektos nustatytos rodiklių 

reikšmės 

1. Pasiekti Viešosios įstaigos CPO LT 

2022 metų veiklos plane, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 2022 m. kovo 15 d. 

įsakymu Nr. 4-406 „Dėl Viešosios 

įstaigos CPO LT 2022 metų veiklos 

plano patvirtinimo“, III ketvirčiui 

nustatytus veiklos vertinimo rodiklius 

 

Pasiekti visi Viešosios įstaigos CPO LT 

2022 metų veiklos plane  

III ketvirčiui nustatyti veiklos vertinimo 

rodikliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 procentų 

 

Ginčai viešųjų pirkimų procedūrų 

metu 

 

Tiekėjų atsisakymas vykdyti 

sudarytas preliminariąsias sutartis 

ar jas tęsti 

 

Teisės aktų pakeitimai 

 

Modulių poreikio išnykimas 

 

Padidėjęs krūvis dėl 

2022 m. kovo 24 d. priimtų 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimo nuostatų, susijusių su 



 

2 

 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

grėsmės nacionaliniam saugumui 

sumažinimu, įgyvendinimu 

2. Atnaujinti viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninį katalogą sudarant galimybę 

švietimo įstaigoms įsigyti interaktyvias 

lentas.  

 

Atnaujintas viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninis katalogas sudarantis galimybę 

švietimo įstaigoms įsigyti interaktyvias 

lentas.  

 

 

 

 

 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

15 procentų Teisės aktų pakeitimai 

 

Modulio poreikio išnykimas 

 

Padidėjęs krūvis dėl 

2022 m. kovo 24 d. priimtų 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimo nuostatų, susijusių su 

grėsmės nacionaliniam saugumui 

sumažinimu, įgyvendinimu 

3. Parengti viešosios įstaigos CPO LT 

elektroninio katalogo modulio, skirto 

rezervinių elektros energijos šaltinių 

(generatorių) viešųjų pirkimų 

dokumentus ir paskelbti viešųjų 

pirkimų procedūras. 

Parengti elektroninio katalogo modulio, 

skirto rezervinių elektros energijos šaltinių 

(generatorių) viešųjų pirkimų dokumentai, 

paskelbti minėto modulio pirkimų 

procedūras. 

 

 

 

 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

15 procentų Teisės aktų pakeitimai 

 

Modulio poreikio išnykimas 

 

Padidėjęs krūvis dėl 

2022 m. kovo 24 d. priimtų 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimo nuostatų, susijusių su 

grėsmės nacionaliniam saugumui 

sumažinimu, įgyvendinimu 
______________________________ 

 

 


