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Eil. 

Nr. 

Prekės, paslaugos 

ar darbų kodas 

pagal Bendrąjį 

viešųjų pirkimų 

žodyną (BVPŽ ) 

Pirkimo objektas 
Kiekis arba 

vertė 

Pirkimų 

pradžia 
Pirkimo būdas  Trukmė 

 

1. 66514100-7 Transporto priemonių draudimas Pagal poreikį I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

2. 64200000-8 Ryšio paslaugos Pagal poreikį I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

3. 24400000-8 Trąšos ir azoto junginiai (azoto, 

fosforo, gyvulinės ir augalinės trąšos, 

amonio sulfatas, pesticidai, herbicidai 

ir kt.) 

Pagal poreikį I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

4. 24900000-3 Chemijos produktai (gesintuvų 

milteliai ir užpildai, tepalai, 

hidrauliniai skysčiai, apsaugos nuo 

apledėjimo medžiagos, aušinimo 

preparatai ir kt.) 

Pagal poreikį I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

 



5. 34300000-0 Transporto priemonių ir jų variklių 

dalys ir pagalbiniai reikmenys 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

6. 30237310-5 Biuro įrenginiai ir reikmenys (dažų 

kasetės, dažai lazeriniams 

spausdintuvams, dažai foto kopijavimo 

aparatams  ir kt.) 

Pagal poreikį I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

7. 30192000-1 Kanceliarijos prekės (rašalo kasetės, 

popierius, lipnūs lapeliai, vokai, 

tušinukai, trintukai, korekcinės prekės, 

blankai, segtuvai ir kt. 

Pagal poreikį I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

8. 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys 

informacijos išsaugojimo įrenginiai, 

kompiuterių dalys ir kt.) 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

9. 31100000-6            

31300000-9            

31500000-1 

Elektros prekės - elektros varikliai, 

generatoriai ir transformatoriai 

Izoliuoti laidai ir kabeliai                     

Apšvietimo įrenginiai ir elektros 

šviestuvai (kaitrinės 

olframohalogeninės lempos, elektros 

lemputės, prožektoriai, neoninės 

lempos, liuminiscensiniai šviestuvai, 

žibintai, kalėdinės girliandos, 

apšvietimo įrenginių dalys ir kt.) 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos  būdas 12 mėn. 

10. 31700000-3 Elektromechaniniai ir elektrotechniniai 

reikmenys (elektrodai, elektros 

kondensatoriai, puslaidininkiai ir kt.) 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

11. 31400000-0 Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir Pagal poreikį I – IV Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 



baterijos ketvirtis 

12. 33700000-7            

39800000-0            

39813000-4 

Valikliai, šveitimo pastos ir milteliai, 

asmens higienos prekės, kitos ūkinės 

prekės 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

13. 50700000  Elektros varžų  matavimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

14. 35111300 Gesintuvų patikra Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

15. 50100000-0 Automobilių techninė priežiūra ir 

remontas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

16. 71248000-8 Projekto vykdymo priežiūros paslauga Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

17. 79980000-7 Prenumeratos paslaugos Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

18. 80590000-6 Kvalifikacijos kėlimas  Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

19. 22410000-7 Pašto prekės Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

20. 39221100-8            

39222110-8            

39222120-1 

Virtuvės reikmenys, vienkartiniai stalo 

įrankiai ir lėkštės, vienkartiniai 

puodeliai 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

21. 22200000-2 Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai 

leidiniai ir žurnalai 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 



22. 22100000-1 Spausdintos knygos, brošiūros, 

lankstinukai 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

23. 1580000-6 Maisto produktai Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

24. 03121210-0 Gėlių puokštės Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

25. 09310000 Elektros energija Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

26. 09132000-3 Kuras automobiliams, plovimas ir kt. 

automobilių produktai 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

27. 18130000 Specialieji darbo drabužiai Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

28. 72400000-4 Interneto paslaugos Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

29. 44221111-6           

45450000-6             

Mokyklos langų keitimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

30. 79000000-4 Kompetencijų vertinimo paslaugos 

pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

31. 60140000-1           

60000000-8             

Transporto paslaugų pirkimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

32. 39000000-2 Baldų pirkimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

33. 37000000-8 Sporto prekių, muzikos instrumentų 

pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 



34. 50000000-5 Sporto, aktų salės remontas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

35. 65000000-3 Komunalinių paslaugų pirkimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

36. 98000000-3 Skalbimo paslaugų pirkimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

37.  72000000-5 IT: konsultavimo, programinės įrangos 

kūrimo, interneto ir aptarnavimo 

paslaugų pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

38. 30237310-5 ORG technikos aptarnavimo paslaugos 

pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

39. 03413000-8 Malkų pirkimas Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

40. 50720000-8 Centrinio šildymo sistemų plovimo ir 

hidraulino bandymo paslaugos pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

41. 71319000-7 Pastato esamos techninės būklės 

bendrosios ekspertizės pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

42. 72210000-0 Apskaitos programų priežiūros 

paslaugos pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 

43. 48761000-0 Antivirusinės programos įrangos paketo 

pirkimas 

Pagal poreikį I – IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas – apklausos būdas 12 mėn. 
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