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 SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS  2019 METAMS

Eil 
Nr. Pirkimo pavadinimas

planuojamas 
pirkimas   

Numato
ma 
pirkimų 
apimtis 
(eurais)

BVPŽ ( 
pagrindinis)

BVPŽ 
(papildomai) pirkimo būdas 

sutarties 
trukmė Pirkimo iniciatorius ( organizatorius)

1 Vadovėliai II- IV ketv. 4000 22111000-1 apklausos procedūra 12 mėn Bibliotekininkas

2 Mokymo priemonės I - IV ketv.

2000

39162100-6 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas 

Bibliotekininkas, skyriaus vedėja,kūno k. 

mokytojas

3 Grožinė literatūra II - IV ketv.

1000

22113000-5 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Bibliotekininkas

4 Prenumerata IV ketv.

300

79980000-7 22200000-2 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Bibliotekininkas

5 Kompiuterių priedai ir reikmenys I-IV ketv. 2200 30200000-1 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Kompiuterių tinklo administratorius

6

Rašalai, kasetės, toneriai bei jų pildymo 

paslaugos I-IV ketv.

800

302; 301 22610000-9 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Kompiuterių tinklo administratorius

7 Kompiuteriai IT klasei II-IV ketv. 8640 302

apklausos  raštu 

procedūra

vienkartinis 

pirkimas Kompiuterių tinklo administratorius

8 Biuro įranga ir reikmenys I-IV ketv. 4000 39000000-2 apklausos procedūra 12 mėn Kompiuterių tinklo administratorius

9 Didelės šviesos srauto projektorius ( aktų salei) III-IV ketv. 1200 386

apklausos  raštu 

procedūra

vienkartinis 

pirkimas Kompiuterių tinklo administratorius

34150000-3

vienkartinis 

pirkimas būrelio vadovai, kūno kult.mokytojas

30125110-5 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas būrelio vadovai, kūno kult.mokytojas



30124000-4 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas būrelio vadovai, kūno kult.mokytojas

39523000-4 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas būrelio vadovai, kūno kult.mokytojas

37452700-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas būrelio vadovai, kūno kult.mokytojas

11

Pulo inventorius  ( lazdos, antgaliai, šepetys 

stalui ir kt.) II-IV ketv. 120 374 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas būrelio mokytojas

44800000-8 44420000-0 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

44100000-1 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

44140000-3 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

44830000-7 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

30197630-1 30197640-4 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas raštinės administratorius

prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

14 Medikamentai ( prekės) pagal poreikį 200 336 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Iniciatoriai, specialistas

15 Sveikatos priežiūros paslaugos III, IV ketv. 400 71317200-5 71317210-8 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui 

16 Seminarai,mokymai,eduk. užsiėmimai I-IV ketv. 3300 79951000-5 80522000-9 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas iniciatoriai, organizatoriai

50330000-7 50333000-8 apklausos procedūra 12-36 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

50341000-7 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

50342000-4 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

18 Gęsintuvų patikra III ketv. 400 35111300-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

39221000-7 39221100-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, vyr.virėja, 

skyriaus vedėja

1854

1600

3000

550017

10 Sporto inventorius II-IV ketv.

I-IV ketv.

pagal poreikį

I-IV ketv.

12

13

Įrankiai ir kt.( dažai, mastika, elektriniai, 

rankiniai įrankiai)

Biuro ( kopijavimo) popierius

Įrangos priežiūra ir aptarnavimas



39221200-9 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

39221130-7 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

24900000-3 39291000-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

39224000-8 apklausos procedūra Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

24960000-1 apklausos procedūra Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

33700000-7 apklausos procedūra Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

21

Automobilių remontas ( 3 autobusai ir 

lengvasis) pagal poreikį 4500 50112000-3 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, vairuotojai, ūkvedys

22 Medinių langų keitimo darbai II-IV ketv. 8000 445 44221100-6

apklausos raštu  

procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

23

Gimnazijos sporto salės apšvietimo darbai ( 

lempos ir jų keitimas) II-IV ketv. 2000 315

apklausos raštu  

procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

71900000-7 72500000-0 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

72310000-1 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

72000000-5 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

72200000-7 apklausos procedūra 12 mėn Iniciatoriai, specialistas

33770000-8 22400000-4 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Iniciatoriai, specialistas

42924700-6 apklausos procedūra mėn. Iniciatoriai, specialistas

39312000-2 apklausos procedūra 12 mėn Iniciatoriai, specialistas

44100000-1 apklausos procedūra mėn. Iniciatoriai, specialistas

44163200-2  apklausos procedūra mėn. Iniciatoriai, specialistas

44163210-5  apklausos procedūra mėn. Iniciatoriai, specialistas

44163230-1 apklausos procedūra mėn. Iniciatoriai, specialistas

44500000-5 apklausos procedūra 12 mėn Iniciatoriai, specialistas

39530000-6 apklausos procedūra 12 mėn Iniciatoriai, specialistas

Kitos paslaugos

Kitos prekės 10000I-IV ketv.

1000

5500

10000

19

20

24

25

I-IV ketv.

pagal poreikį

I-IV ketv.

Indai, virtuvės reikmenys 

Ūkio bei cheminės prekės



39143110-0 39516120-9 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui

apklausos procedūra 12 mėn skyriaus vedėja

37500000-3 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, 

skyriaus vedėja

28 Elektros prekės pagal poreikį 3500 42992000-6 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

29 Maitinimo paslaugos pagal poreikį 500 55510000-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Iniciatoriai, specialistas

18400000-3 18100000-0 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

apklausos procedūra 12 mėn Iniciatoriai, specialistas

31

Skalbimo, džiovinimo, lyginimo, 

transportavimo paslauga pagal poreikį 1200 983

apklausos raštu  

procedūra 36 mėn. prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

32 Kanceliarinės prekės I-IV ketv. 2000 22850000-3 22800000-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Iniciatoriai, specialistas

33 Baldai (technologijos kab., poilsio kamb.) II-IV ketv. 3000 39100000-3 apklausos procedūra 12 mėn Iniciatoriai,organizatoriai, specialistas

34 Reprezentacinės išlaidos I-IV ketv. 1200 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Iniciatoriai, specialistas

35

Transporto prekės ( tepalai, plovikliai, 

autodalys) pagal poreikį 2000 249 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

36 Transporto priemonių draudimas II-IV ketv. 4000 66514100-7 apklausos procedūra 12 mėn Pavaduotojas ūkiui,vairuotojai

24951100-6 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Iniciatoriai, specialistas

42514310-8 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui,vairuotojai, ūkvedys

Patalynė

Žaislai, stalo žaidimai ir kt.

Darbo rūbai, apranga

2500

300

1500

pagal poreikį

pagal poreikį

II-IV ketv.27

30

26



42913300-2 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui,vairuotojai, ūkvedys

42913400-3 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui,vairuotojai, ūkvedys

42924700-6 apklausos procedūra

vienkartinis 

pirkimas Pavaduotojas ūkiui,vairuotojai, ūkvedys

104814

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

                                                Birutė Žarnauskienė

Parengė:

Egifdijus Vaitkus, pavaduotojas ūkiui

Rolandas Šerpatauskas, kompiuterių tinklo administratorius

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė

Viktoras Kriukovas, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kitos prekės ( skirtos transportui) 1600pagal poreikį37


