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2018  KALENDORINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS REIKMĖMS 

REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

Pirkimo 

objekto 

pavadinimas 

Pagrindinis 

pirkimo 

objekto kodas 

pagal BVPŽ, 

papildomi 

BVPŽ kodai 

(jei jų yra) 

Numatomų 

pirkti prekių 

kiekiai bei 

paslaugų ar 

darbų apimtys 

(jei įmanoma) 

Numatoma 

pirkimo pradžia 

Pirkimo 

būdas 

Ar 

pirkimas 

bus 

atliekamas 

pagal 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

13 arba 91 

straipsnio 

nuostatas 

Ar pirkimas 

bus atliekamas 

centralizuotai, 

naudojantis 

viešosios 

įstaigos 

Centrinės 

projektų 

valdymo 

agentūros, 

atliekančios 

centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

funkcijas, 

elektroniniu 

katalogu 

Ar pirkimui 

bus taikomi 

žaliesiems 

pirkimams 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerijos 

nustatyti 

aplinkos 

apsaugos 

kriterijai 

Ar pirkimas bus 

elektroninis ir 

atliekamas CVP 

IS priemonėmis 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

PREKĖS 
 1. Gėlių 

kompozicijos 

ir puokštės 

03121210-0 

03121200-7 

 

100,00 

 

I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa 

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

2 Kanceliarinės 

prekės, 

išskyrus 

biuro 

popierių 
(bloknotai, 

lipnūs lapeliai, 

žirklės, vokai, 

30197621-5 

22816300-6 

39241200-5 

30199230-1 

30192125-3 

39292400-9 

22680000-8 

22852000-7 

500,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 



žymekliai, 

rašymo 

22851000-0 

30192930-9 

30199720-3 

30192130-1 

30192121-5 

30197220-4 

30197320-5 

30197330-8 

30192133-2 

30199230-1 

30197310-2 

30197621-5 

39541120-3 

priemonės, 

popieriniai 

žurnalai, 

apskaitos 

knygos, 

segtuvai, 

blankai, 

trintukai ir kiti 

spausdinti 

raštinės 

reikmenys ir 

kt.) 

       

 Įvairus 

popierius 

rašymui, 

spausdinimui, 

kopijavimui 

30197630-1 

30197620-8 

600,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Valymo 

priemonės  ir 

tualeto 

reikmenys 

18141000-9 

33711000-7 

33711900-6 

39224300-1 

39800000-0 

200,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Tualetinis 

popierius, 

popieriniai 

rankšluosčiai 

ir servetėlės 

349800000-0 120,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Įrankiai, 

spynos, raktai, 

vyriai, 

tvirtinimo 

detalės 

445000000-5 

44521110-2 

200,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Elektros 

prekės 

(lemputės, 

kabeliai, 

31300000-9 

31400000-0 

31500000-1 

39700000-9 

300,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

ne ne ne 

 

ne 



baterijos, 

apšvietimo  

įrenginiai, 

el.šviestuvai) 

31531000-7 

31200000-8 

31531000-1 

apklausa  

žodžiu 

 

 Šiukšliadėžės, 

gėlių vazonai, 

ir kitos ūkinės 

prekės 

39224300-1 

18141000-9 

39151100-6 

 

100,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Statybinių 

medžiagų ir 

panašių 

gaminių 

pirkimas 

(dažai, lakas, 

skiedikliai, 

glaistas, 

vandentiekio 

medžiagos) 

15800000-6 

44000000-0 

44100000-1 

44800000-8 

44830000-7 

44832200-3 

44810000-1 

44830000-7 

44115210-4 

150,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Kava, arbata ir 

kiti panašūs 

produktai 

15860000-4 200,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Sausainiai, 

šokoladas ir 

konditerijos 

gaminiai, 

cukrus 

15821200-1 

15842000-2 

15842300-5 

15831000-2 

 

900,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

 Mineralinis 

vanduo, 

negazuoti 

gaivieji 

gėrimai 

15981000-8 

15982000-5 

100,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

 

 

ne ne ne 

 

ne 



 Degalų 

pirkimas 

(benzinas) 

09132000-3 20,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Knygos 22110000-4 150,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Pašto ženklai  22410000-7 Pašto ženklai 
 

100,00 II ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Elektros 

energijos 

pirkimas 

09310000-5 1000,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

 

ne ne ne ne 

 Kompiuterių 

dalys, priedai, 

reikmenys, 

spausdintuvai 

30237000-9 800,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne 

 

ne 

PASLAUGOS 

 Mokomieji 

seminarai, 

mokomųjų 

programų 

paslaugos 

80522000-9 

80521000-2 
11000,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Telefono ryšio 

paslaugos 
64210000-1 500,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas 

ne ne ne ne 



 Interneto ryšio 

tiekimo 

paslaugos 

72400000-4 630,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa 

žodžiu 

ne ne ne ne 

 Fotografijos 

įrangos 

remonto ir 

priežiūros 

paslauga 

50344100-9 150,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Ugnies 

gęsintuvų 

patikra 

50413200-5 20,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Draudimo 

paslaugos 

66510000-8 390,00 IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Turistų gidų 

paslaugos 

63514000-5 350,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Centralizuota

s šilumos 

tiekimas 

09323000-9 6000,00 I-IV ketv.  ne ne ne ne 

 Apgyvendini

mo 

viešbučiuose 

ir maitinimo 

paslaugos 

55110000-4 1200,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Naturalus 

vanduo ir 

nuotekos 

41100000-0 

65000000-3 
700,00 I-IV ketv.  ne en ne ne 



 Apsaugos 

paslauga 

79710000-4 560,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

 

ne ne ne ne 

 Transporto 

nuomos 

paslauga 

60000000-8 2000,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 

 Centrinio 

šildymo 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos 

50720000-8 350,00 I—IV ketv. Mažos 

vertės 

pirkimas, 

apklausa  

žodžiu 

 

ne ne ne ne 
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