
                                     

Kodas 

pagal 

BVPŽ

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Numatomų 

pirkti 

prekių 

kiekiai bei 

paslaugų 

ar darbų 

apimtys 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

(ketvirtis)

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė su 

pratęsimais

Pirkimo 

būdas 

Atsakingas padalinys, 

darbuotojas

Pirkimo 

sutarties 

vertė su PVM 

(eurais)

Pastabos

1 03121200-7 Gėlės ir gėlių puokštės pagal poreikį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

2 22120000-7

Spaudos leidinių 

prenumeratos 

paslaugos 

pagal poreikį II ir IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

3 30192000-1 Biuro reikmenys pagal poreikį I - IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

4 30200000-1
Kompiuterinė įranga ir 

reikmenys
pagal poreikį I-IV  ketv.

Mažos vertės 

supaprastinta

s pirkimas

Ūkio padalinio vadovas

5 31500000-1

Apšvietimo įrenginiai ir 

elektros šviestuvai 

(lempos, žibintai, 

girliandos, šviečiantys 

ženklai ir iškabos, el. 

lemputės)

pagal poreikį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

6 33000000-0 Medikamentai pagal poreikį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

7 39130000-2 Biuro baldai pagal poreikį II - IV ketv.

Mažos vertės 

supaprastinta

s pirkimas

Ūkio padalinio vadovas

8 39224100-9 Beržinės šluotos pagal poreikį I - IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

9 31522000-1
Naujametiniai žaislai, 

girliandos
pagal poreikį IV  ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

10 50000000-5
Gesintuvų patikros 

paslauga
7 vnt. III-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

11 66510000-8
Turto draudimo 

paslaugos
pagal poreikį I-IV  ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

12 79341000-6
Skelbimai į laikraštį. 

Reklamos paslaugos
pagal poreikį I-IV  ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Informacinis centras

13 79810000-5 Spausdinimo paslaugos pagal poreikį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

14 80500000-9
Kvalifikacijos kėlimo 

paslaugos
pagal poreikį I-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

15 85000000-9
Sveikatos tikrinimo 

paslaugos
20 darb. I-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

16 50000000-5

Ilgalaikio materialiojo 

turto einamojo remonto 

darbai, prekės

pagal poreikį II-IV  ketv.

Mažos vertės 

supaprastinta

s pirkimas

Ūkio padalinio vadovas

17 15800000-6 Maisto produktai pagal poreikį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

18 39224300-1 Valymo reikmenys pagal poreikį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

19 48311000-1

Dokumentų valdymo 

programos "Kontora" 

priežiūra ir 

aptarnavimas.

pagal sutartį I-IV  ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

20 79710000-0 Pastato apsauga pagal poreikį I-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas 36 mėn.

21 44100000-1 Statybinės medžiagos pagal poreikį I-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

22 50310000-1
Kasečių pildymo 

paslaugos
pagal poreikį I-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

23 44192000-2 Santechnikos prekės pagal poreikį I-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

24 09100000-0 Kuras pagal poreikį II-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

25 60000000-8 Transporto paslaugos pagal poreikį II-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

26 37461000-7
Stalo bei kiti žaidimai, 

žaislai
pagal poreikį II-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

27 50000000-5

Patalpos pertvaros su 

ventiliacija įrengimo 

darbai

pagal poreikį I-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

28 39713430-6 Dulkių siurblys pagal poreikį II-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

29 37524200-9
Šachmatai ir šachmatų 

priedai
pagal poreikį II-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

30 38652100-1 Interaktyvi lenta pagal poreikį II-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

31 48732000-8
Duomenų apsaugos 

paslaugos
pagal poreikį I-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

32 18530000-3 Suvenyrai pagal poreikį II-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

33 32300000-6 TV priedelis ir laikiklis pagal poreikį II-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

34 24455000-8

Apsaugos ir 

dizenfikavimo 

reikmenys

pagal poreikį I-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

35 72400000-0
Interneto svetainės 

kūrimo paslauga
pagal poreikį I-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas

36 50610000-0
Priešgaisrinės 

signalizacijos įrangos 

aptarnavimas

pagal poreikį I-IV ketv.
Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas 36 mėn.

37 50710000-0
Pastato elektros ūkio 

priežiūra
pagal poreikį I-IV ketv.

Mažos vertės 

pirkimai
Ūkio padalinio vadovas 36 mėn.
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