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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 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 

apimtis (jei 

įmanoma) 

Planuojama 

viešojo 

pirkimo vertė 

eurais, su 

PVM 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

Preminarus 

pirkimo būdas 

Pirkimo 

vykdytojai 

Pastabos ar 

kita, 

Perkančiosios 

organizacijos 

nuomone, 

reikalinga 

informacija 

1. Natūralus medus 03142100-9 Pagal poreikį 500,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 

- 

2. Gyvulinės kilmės 

produktai, mėsos ir mėsos 

produktai Mėsa ir mėsos 

gaminiai 

15100000-9 Pagal poreikį 27930,00 I-IV ketvirtis CPO Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

3. 

 

Pieno produktai 15500000-3 Pagal poreikį 23912,00 I-IV ketvirtis CPO Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

4. Individualios apsaugos 

priemonės 

18143000-3 Pagal poreikį 100,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

5. Spaudiniai ir susiję 

produktai (atvirukai, 

bilietai, pašto ženklai ir 

22000000-0 Pagal poreikį 100,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 



kt.) 

6. Popieriniai ir kartoniniai 

žurnalai, apskaitos 

knygos, segtuvai , blankai 

ir kiti spausdinti raštinės 

reikmenys 

22800000-8 

 

Pagal poreikį 50,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

7. Įvairi biuro įranga ir 

reikmenys (kanceliarinės 

prekės) 

30190000-7 Pagal poreikį 200,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

8. Kompiuterinė įranga ir 

reikmenys ( kompiuteriai, 

toneriai ir kt,) 

30200000-1 Pagal poreikį 200,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

9. Elektros mašinos, 

aparatai, įranga ir 

reikmenys. Apšvietimas. 

31000000-6 

 

Pagal poreikį 200,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

10. Medikamentai 33600000-6 Pagal poreikį 700,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

11. Asmens higienos gaminiai 33700000-7 Pagal poreikį 500,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

12. Sporto prekės , žaidimai, 

žaislai, rankdarbiai, meno 

kūriniai ir jų priedai 

(Ugdymo priemonės) 

37000000-8 Pagal poreikį 500,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

13. Žaidimų aikštelės 

įrenginiai 

37535200-9 Pagal poreikį 5800,00 III-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 



14. Baldai 39100000-3 Pagal poreikį 2000,00 III-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

15. Virtuvės įrenginiai, namų 

apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. 

39220000-0 Pagal poreikį 300,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

16. Statybinės konstrukcijos 

ir medžiagos; pagalbiniai 

statybos gaminiai 

(išskyrus el. prietaisus) 

44000000-0 

 

Pagal poreikį 2000,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

17. Įvairios remonto ir 

priežiūros paslaugos 

50800000-3 

 

Pagal poreikį 150,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

18. Matavimo, bandymo ir 

tikrinimo įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos ( 

termometrų, svarstyklių, 

varžų,gesintuvų , patikra ) 

50410000-2 

 

Pagal poreikį 200,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

19. Pašto ir telekomunikacijų 

paslaugos 

64000000-6 

 

Pagal poreikį 150,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

20. Draudimo paslaugos 66510000-8 Pagal poreikį 400,00 IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

21. Techninio inspektavimo ir 

tikrinimo paslaugos 

71630000-3 Pagal poreikį 200,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

 

22. 

 

IT paslaugos: 

konsultavimas, 

programinės įrangos 

72000000-5 

 

Pagal poreikį 200,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 



kūrimas, internetas ir 

aptarnavimo paslaugos 

apklausos būdu  

23. Laboratorijų paslaugos 

(bakteriologiniai ir 

mikrobiologiniai tyrimai) 

71900000-7 

 

Pagal poreikį 100,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

24. Apsaugos paslaugos 79710000-4 Pagal poreikį 850,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

25. Apmokymo paslaugos  80500000-9 Pagal poreikį 800,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

26. Sveikatos priežiūros 

paslaugos 

85100000-0 Pagal poreikį 600,00 II-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

27. Komunalinės paslaugos 65000000-3 Pagal poreikį 1680,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

28. Vandens paskirstymu 

susijusios paslaugos 

65100000-4 Pagal poreikį 4610,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

29. Saulės elektrinės 

įrengimas 

09331200-0      - 35861,98 I-IV ketvirtis CVP IS Viešųjų pirkimų 

Komisija 
Klimato kaitos 

programos 

lėšos 

30. Su atliekomis susijusios 

paslaugos 

90500000-2 Pagal poreikį 210,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

apklausos būdu  

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 

31. Kovos su kenkėjais 

paslaugos 

90922000-6 Pagal poreikį 240,00 I-IV ketvirtis Mažos vertės 

pirkimas 

Pirkimų 

orgavizatorius 
- 



apklausos būdu  

                                                                                                  

                                                                        __________________________________________________ 

 

                                                             


