
Eil. Nr.
Perkamo objekto pavadinimas 

(Pirkimo pavadinimas)
BVPŽ Sutarties vertė be PVM Pirkimo būdas

Planuojama 

paskelbimo data
Sutarties trukmė Vertinimo kriterijus Pastabos

1 Vaikų darželio baldų pirkimas

39161000-8 4000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

2 Biuro baldų pirkimas.

39100000-3 2000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

3 Žaislų, žaidimų pirkimas.
37520000-9                                 

37000000-8
3 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

4 Knygų, spaudinių, leidinių pirkimas.
22110000-4 

22000000-0
1 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

5 Kompiuterių, spausdintuvų 

pirkimas.
30213000-5 

30200000-1
5000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

6 Kompiuterių, spausdintuvų 

remontas, priežiūra 50320000-4 200 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

7 Spausdintuvų kasečių pirkimas ir 

pildymas.
30237310-5 

30000000-9
250 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

8 Kanceliarinės prekės 30192000-1 

30192700-8 

30197630-1

1500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

9 Informacinių komunikacinių 

priemonių diegimas. 50312600-1 1 000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

10 Patalynės skalbimas

98310000-9 700 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

11 Patalynės pirkimas

39143110-0 2 000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

12 Virtuvės reikmenys (inventorius, 

indai grupėms)
39220000-0 

39221100-8
2 000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

13 Švaros, asmens higienos, ūkinės, 

buitinės chemijos prekės

337600000-5               

33700000-7                   

39800000-0

3 000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

14 Elektros įranga ir reikmenys 

(šviestuvai, laidai, baterijos, irt.)

31500000-1 

31000000-6 

31200000-8 

31300000-9

300 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį
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15 Lauko žaidimų aikštelių pirkimas ir 

priežiūra ir kita (infostruktūra)
37535200-9  

50000000-5
6 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

16 Smėlio pirkimas

14211000-3 300 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

17 Smėliadėžių pirkimas

37535270-0 1 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

18 Darbuotojų sveikatos priežiūros 

paslaugos 85140000-2 600 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

19 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

80522000-9 1 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

20 Kovos su kenkėjais paslauga

90922000-6 200 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

21 Tyrimai (vandens, smėlio) ir 

patikros (svarstyklių, termometrų) 98300000-6 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

22 Nestandartinių atliekų išvežimas

90510000-5 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

23 Aplinkos tvarkymo inventorius ir 

remontas. 45262640-9 500 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

24 Mokinių pažintinė veikla 

60130000-8 300 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

25 Elektros prietaisų prikimas (dulkių 

siurbliai) 39710000-2 1 000 €

Mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas 

apklausos būdu.

I-IV ketv. Vienkartinė pirkimo 

sutartis

Direktorė Svetlana Janovičienė


