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2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 
          

 
          

 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objekto pavadinimas 

Kodas pagal 

BVPŽ 

(prekėms, 

paslaugoms ir 

darbams) 

Numatomų 

pirkti prekių 

kiekiai bei 

paslaugų ar 

darbų apimtis 

(jei įmanoma) 

Planuojama 

viešojo pirkimo 

vertė eurais, su 

PVM 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

Pirkimo būdas 
Pirkimo 

vykdytojai 

Kiti 

reikalavimai 

Pastabos ir kita, 

Perkančiosios organizacijos 

nuomone reikalinga 

informacija 

 

1 2 3   4 5 9 10 11 12 
 

1.  Žemės ūkio augalai ir  ir 

sodininkystės produktai ir 

sodininkystės produktai (gėlės, 

dek. Augalai, substratas, vazonai 

augalams) 

03110000-5 pagal poreikį 50,00 I-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

2.  Kuras transporto priemonėms 

(Žoliapjovei) 

09134200-9 pagal poreikį 50,00 II-IV 

ketvirtis   

MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

3.  Elektra 093310000-5 12 mėn. 1800,00 I ketv. Centralizuotas 

pirkimas 

Kauno miesto 

savivaldybė 

  Pagrindinė sutartis 

preliminariosios 

sutarties pagrindu 
 



2 
 

4.  Polietileniniai maišai ir maišeliai 

šiukšlėms  ir atliekoms 

19640000-4 pagal poreikį 100,00 I-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

5.  Vadovėliai, grožinė literatūra, 

mokymo priemonės 

(spausdintos) 

22100000-1 pagal poreikį 1250,00 I-IV ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  Apklausa 

 

6.  Segtuvai, aplankai ir kiti panašūs 

gaminiai 

22850000-3 pagal poreikį 150,00 I-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

7.  Biuro reikmenys, įrenginiai, 

išskyrus kompiuterius 

(kanceliarinės prekės, rašalo 

kasetės ir kt.) 

30100000-0 pagal poreikį 400,00 I-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

8.  Popieriniai raštinės reikmenys ir 

kiti gaminiai (biuro popierius) 

30199000-0 pagal poreikį 300,00 I-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

9.  Kompiuterinė  įranga ir 

reikmenys (komp., spausd., 

spausdintuvų kasetės). 

30200000-1            

30237310-5 

pagal poreikį 800,00 I-IV 

ketvirtis 

MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

10.  Izoliuoti laidai ir kabeliai 31300000-9 pagal poreikį 100,00 II-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

11.  Akumuliatoriai, galvaniniai 

elementai ir baterijos 

(laikrodžiams, žaislams ir kt.) 

31400000-0 pagal poreikį 50,00 II-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

12.  Apšvietimo įreng. ir elektros 

šviestuvai  (lempos, prožektoriai, 

šviestuvai ir kt.) 

31500000-4 pagal poreikį 200,00 II-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

13.  Pirmos pagalbos priemonės 33140000 pagal poreikį 210,00 IV ketvirtis    MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 
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14.  Higienos reikmenys, tualeto 

reikmenys, Tualetinis popierius 

ir pop. rankšl., popierinės 

servetėlės 

33711000-7  pagal poreikį 700,00 II ketv.  MVP  CVPO 

priemonėmis 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

15.  Sporto prekės ir reikmenys 37400000-2 pagal poreikį 400,00 I-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartinis pirkimas 

 

16.  Žaislai ir žaidimai 37500000-3 pagal poreikį 600,00 II-III ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

17.  Biuro baldai - rašomieji stalai, 

spintos, kėdės 

39130000-2 pagal poreikį 1000,00 II-IV ketv.             MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

18.  Mokymo, ugdymo priemonės 39162100-6 pagal poreikį 1000,00 II-IV ketv.             MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

19.  Namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys  ir stalo 

reikmenys (indai, įrankiai ir kt.) 

39220000-0 pagal poreikį 100,00 II-IV ketv.             MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

20.  Šluotos, šepečiai ir kiti gaminiai. 

(šiukšliadėžės, kibirai ir kt.) 

39224000-8 pagal poreikį 100,00 II-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

21.  Tekstilės dirbiniai (namų 

apyvokai) pledai, pagalvės, 

antklodės, patalynė, kilimai 

39500000 pagal poreikį 300,00 IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

22.  Valikliai, plovikliai 39800000-0 pagal poreikį 

200,00 

II-IV ketv.             MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

23.  Statybinės medžiagos  ir panašūs 

gaminiai 

44111000-1 pagal poreikį 350,00 I-IV ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 
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24.   Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, 

tvirtinimo detalės, grandinės ir 

spyruoklės  

44500000-5 pagal poreikį 50,00 I-IV ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

25.  Dažai, glaistai, gruntas ir kt. 

prekės remontui 

44800000 pagal poreikį 200,00 I-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

  Paslaugos                  

1 Remonto ir priežiūros paslaugos 50000000-5 12- 36 mėn. 1500,00 III ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  

sutartis 

 

2 

Motorinių priemonių ir su jomis 

susijusių įrenginių remontas ir 

priežiūra (teritorijos technikos 

priežiūra) 

50110000-9 pagal poreikį 50,00 I-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

3 Remonto, priežiūros ir kitos 

paslaugos, susijusios su 

asmeniniais kompiuteriais, biuro 

įranga, telekomunikacijų bei 

garso ir vaizdo įranga ir kt. 

50300000-8 pagal poreikį 200,00 I-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

4 

Gaisrų geninimo įrenginių 

priežiūros paslaugos 

50413200-5 pagal poreikį 70,00 III ketvirtis    MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

5 Keleivių vežimo paslaugos 60000000 9-12 mėn. 900,00 III-IV ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

sutartis 

 

6 

Elektroninės informacijos 

paslaugos 

64216200-5 12 mėn. 200,00 I ketvirtis  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  žodinė apklausa, 

žodinė sutartis 

 

7 Bankų teikiamos paslaugos 66110000-4 12 mėn. 200,00 I-IV ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

    

 

8 

Civilinės atsakomybės draudimas 66516500-5 12 mėn. 120,00 sausio mėn. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  sutartis 

 



5 
 

9 Interneto paslaugos. Svetainės 

talpinimas ir el. paštas 

(Domenas)(Abonentinis 

mokestis) 

72400000-4 12 mėn. 20,00 balandžio 

mėn. 

MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

10 

Teisinės- juridinės paslaugos 79100000-5 pagal poreikį 

60,00 

I-IV ketv. 

Pagal 

poreikį 

MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

11 Reklamos  paslaugos 79340000-9 pagal poreikį 

50,00 

II- ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

12 

Mokomųjų programų paslaugos 

(plaukimo) 

80521000-2 pagal poreikį 1700,00 I-V   ir  IX-

XII  mėn. 

MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  sutartis 

 

13  Apmokymo paslaugos- 

seminarai, kursai  

80500000-9 pagal poreikį 1100,00 I-IV ketv.   MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

  

14 

Moksleivių pažintinė veikla 92000000 pagal poreikį 460,00 I-IV ketv. MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

  

15 Skalbimo ir sauso valymo 

paslauga 

98310000 12 mėn. 800,00 II ketv.  CPO  Pirkimų 

organizatorius 

  sutartis 

 

  Darbai                  

1 Pastatų įrengimo darbai 4530000 pagal poreikį 1000,00 II-III ketv.  MVP  

Neskelbiama 

apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

  vienkartiniai pirkimai 

 

    
 

      

    
__________ 

      
 


