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VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS  

2017 METAMS 

Planuojamų pirkimų vertės 2017 metams (orientacinis planas) 

  

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas Vykdytojas Pirkimo būdas Pastabos 

 
Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir 

panašūs įtaisai 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Pastato vidaus renovacijos darbai Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Ūkinės prekės (muilai, plovikliai, 

valikliai, gaivikliai ir kt.) 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 Kanceliarinės prekės 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 

Biuro popierius  
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 

Ūkinės prekės (šluotos, šepečiai, 

kempinės ir kiti apyvokos 

reikmenis) 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 

Darbuotojų spec. drabužiai, 

pirštinės, skarelės ir kt. 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 
Dizinfekcijos produktai  Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Lauko žaidimų aikštelių 

įrengimas papildymas 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 Ryšių paslaugos 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 Elektros energijos paslaugos 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Interneto svetainės modifikavimo 

paslaugos 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Kompiuterinės ir kitos techninės 

įrangos paslaugos 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Kompiuteriai, kompiuterinė 

įranga ir reikmenys 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 
 



PIRKIMAI 

 

Elektroninio parašo sertifikatai, 

jų laikmenos ir kita susijusia 

įranga, pasibaigusių galioti 

sertifikatų atnaujinimas  

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Techninės įrangos išplėstinės 

garantijos paslaugos 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

kursai  

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Techninės įrangos nuomos 

paslaugos 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 Dažai , lakai, tirpikliai 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 Įrankiai , spynos 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Darbuotojų mokymo paslaugų 

pirkimas  

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Ventiliacinių angų profilaktiniai 

aptarnavimo darbai 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

     

 

Pastato vertinimo paslaugos 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 
Spaudiniai  Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Elektros prietaisai,  įrenginiai ir 

medžiagos 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Apšvietimo įrenginiai ir elektros 

šviestuvai 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Avariniai ir apsauginiai 

įrenginiai 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Matavimo prietaisai ir panašūs 

įtaisai 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos procedūra 
 

 

Baldai, buitiniai prietaisai 
Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

 
Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir 

panašūs įtaisai 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 

Statybinės medžiagos  ir panašūs 

gaminiai (cementas, glaistas, 

dažai, įrankiai ir kt.) 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos procedūra  

 
Įrankiai, spynos, raktai Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 

Teritorijos priežiūros įrankiai 

(žoliapjovės, pjūklų, el. žirklių, 

žarnų  ir kt.) pirkimo, remonto, 

priežiūros ir kitos paslaugos 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Remonto ir priežiūros paslaugos, 

susijusios su pastatais 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 Laboratorijų  paslaugos Pirkimų Mažos vertės pirkimas –  



organizatorius Apklausos  procedūra 

 
Darbuotojų tobulinimo paslaugos Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Statybų  darbai  Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

Apklausos  procedūra 
 

 
Gesintuvų patikra, pildymas 

pirkimas 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės pirkimas – 

CVP IS –VIEŠIEJI 

PIRKIMAI 

 

*Dėl neaiškaus finansavimo lopšelis-darželis neįsipareigoja nupirkti visų prekių pateiktų šiame 

plane. 

 

Planą surašė:  Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jadvyga Makarevičienė 


