
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 

2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 4-1041 

 

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

VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMAJAI DALIAI 2023 METŲ I 

KETVIRTĮ NUSTATYTI  

 

 

Eil. Nr. Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos                           

2022 metų IV ketvirtį vertinimo 

rodikliai įstaigos vadovo mėnesinės 

algos kintamajai daliai 2023 metų 

I 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“, I-IV ketvirčiams 

nustatytus veiklos vertinimo rodiklius 

 

Pasiekti visi Viešosios įstaigos CPO LT 

2022 metų veiklos plane  

I-IV ketvirčiams nustatyti veiklos vertinimo 

rodikliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. gruodžio 31 d. 

20 procentų 

 

Ginčai viešųjų pirkimų procedūrų 

metu 

 

Tiekėjų atsisakymas vykdyti 

sudarytas preliminariąsias sutartis 

ar jas tęsti 

 

Geopolitinės ir ekonominės 

situacijos kaitos įtaka verslui 

 

Teisės aktų pakeitimai 

 

Modulių poreikio išnykimas 

 

Padidėjęs krūvis dėl 

2022 m. kovo 24 d. priimtų 



 

2 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimo nuostatų, susijusių su 

grėsmės nacionaliniam saugumui 

sumažinimu, įgyvendinimu 

2. Parengti 2023 metų veiklos plano 

projektą 

 

Parengtas Viešosios įstaigos CPO LT 2022 

metų veiklos plano projektas: 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijai pateiktas iki 2022 m. 

gruodžio 31 d.;  

su Ekonomikos ir inovacijų ministerija 

suderintas iki 2023 m. sausio 15 d. 

15 procentų Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos nepateiktos pastabos 

nurodytu laiku 

3. Pasirengti Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijai 

pavaldžių įstaigų pirkimų, kuriuos 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

sprendimu ketinama perimti 2023 m., 

centralizavimui: organizuoti 

susitikimus, susiderinti 

bendradarbiavimo schemą, paruošti 

pirkimų valdymo infrastruktūrą, 

apmokyti ja naudotis. 

 

Pasirengta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų 

pirkimų, kuriuos Sveikatos apsaugos 

ministerijos sprendimu ketinama perimti 

2023 m., centralizavimui: suorganizuoti 

susitikimai su kiekviena perkančiąja 

organizacija, susiderinta bendradarbiavimo 

schema, paruošta pirkimų valdymo 

infrastruktūra, apmokyta ja naudotis. 

 

 

2022 m. gruodžio 31 d. 

15 procentų Laiku nepriimti sprendimai dėl 

pirkimų centralizavimo 

______________________________ 

 

 


