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VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO „GLUOSNIS“ 

2020 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 
Eil 

Nr. 

Prekės, 

paslaugos ar 

darbų kodas 

pagal (BVPŽ) 

Pirkimo objekto pavadinimas Kiekiai ar 

apimtys 

(jei 

įmanoma) 

Planuoja

ma viešojo 

pirkimo 

vertė 

(Euro su 

PVM) 

Pirkimų 

vertės 

finansinių 

metų dalis 

(Euro su 

PVM) 

Numatomas pirkimo 

būdas ir 

(ar pirkimas 

elektroninis, ar pagal 

VPĮ 91 str., ar per 

CPO) 

Numatoma 

pirkimo 

procedūrų 

pradžia 

Numatom

a sutarties 

trukmė 

(mėnesiais) 

Pirkimo 

iniciatorius/ 

organizatorius 

Finansa

vimo 

šaltinis 

 

PREKĖS  

1.  39100000-3 Baldai 
Pagal 

poreikį 
4000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

2.  39224000-8 
Šluotos, šepečiai ir kiti namų 

valymo reikmenys 

Pagal 

poreikį 
400  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

3.  
39221200-0 

39220000-0  

Virtuvės įrengimai , namų 

apyvokos ir pagaminto valgio 

tiekimo reikmenys  

Pagal 

poreikį 
1000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

4.  39240000-0 Stalo įrankiai , indai 
Pagal 

poreikį 
500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

5.  
37500000-3   

37000000-0 

Žaidimai ir žaislai; Muzikos 

instrumentai, sporto prekės, 
žaidimai, žaislai. 

Pagal 

poreikį 
8000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

III-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

6.  

44100000-1  

44190000-8 

19600000-2 

24910000-6 

31200000-8 

31300000-9 

31400000-0 

31531000-7 

31520000-7 

Statybinės medžiagos, 

pagalbiniai statybos gaminiai, 

santechnikos prekės  

Pagal 

poreikį 

2000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 

6 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
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44100000-1 

44300000-3 

44400000-4 

44410000-7 

44500000-5 

44800000-8 

44411400-8 

44411700-1 

7.  

03100000-2 

03100000-2 

03121100-6 

24400000-8 

Gėlės, žemės ūkio ir 

sodininkystės produktai 

Pagal 

poreikį 
250  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 
6 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

8.  
22110000-4 

 

Spausdiniai, knygos, 

ikimokyklinė ugdomoji, 

mokomoji literatūra 

 

Pagal 

poreikį 
3000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
6 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

9.  33760000-5 
Tualetinis popierius, popieriniai 

rankšluosčiai ir servetėlės 

Pagal 

poreikį 
2000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
6 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

10.  39800000-0 
Valymo, dezinfekavimo  ir  

cheminės pramoninės prekės 

Pagal 

poreikį 
3500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

11.  32351200-0 Interaktyvus ekranas 
Pagal 

poreikį 
3000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

12.  

 

44500000-5 

 

Ūkinės prekės (įrankiai, spynos, 

raktai, tvirtinimo 

detalės ir pan.) 

 

Pagal 

poreikį 
5000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

13.  

30190000-7 

30192000-1 

30100000-0 

Įvairi biuro įranga ir reikmenys 
Pagal 

poreikį 
4000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-IV 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

14.  30237310-5 Spausdintuvų kasetės. 
Pagal 

poreikį 
300  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

II-IV 

ketvirtis 

3 mėn. Pirkimų 

organizatorius 
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apklausa žodžiu 

15.  09132000-3 
Kuras (žoliapjovei ir sniego 

valymo mašinai) 

Pagal 

poreikį 200  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 

3 mėn. 
Pirkimų 

organizatorius 
 

 

16.  14211000-3 Smėlis į smėlio dėžės 

Pagal 

poreikį 600  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II ketvirtis 6 mėn. Pirkimų 

organizatorius  

 

17.  39531000-3 Kilimai 
Pagal 

poreikį 
1000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

18.  44113330-7 Futbolo aikštelės danga 
Pagal 

poreikį 
10000 

 

 

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

CVP IS priemonėms 

II-III 

ketvirtis 
12 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

19.  37535200-9 Edukacinė erdvė-oranžerija 
Pagal 

poreikį 
6000  

Mažos  vertės 

pirkimas, CVP IS 

priemonėms  

II-III 

ketvirtis 
12 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

20.  

19435100-5 

39227110-5 

19430000-9 

19210000-1 

19435100-5 

Siuvimo reikmenys 

 

 

Pagal 

poreikį 
200  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 
3 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

21.  15800000-6 Maisto produktai 
Pagal 

poreikį 
10000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

CVP IS priemonėms 

II-IV 

ketvirtis 
12 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 
 

 

22.  32321200-1 
Virtualios realybės akinių, 

planšetinis kompiuteris 
Pagal 

poreikį 
3500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 12 mėn. 
Pirkimų 

organizatorius 

Projekto 

lėšos 

 

23.  48328000-3 
VR sinchronizavimo programos 

licencija 

Pagal 

poreikį 
2200  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 12 mėn. 
Pirkimų 

organizatorius 

Projekto 

lėšos 

 



Eil 

Nr. 

Prekės, 

paslaugos ar 

darbų kodas 

pagal (BVPŽ) 

Pirkimo objekto pavadinimas Kiekiai ar 

apimtys 

(jei 

įmanoma) 

Planuoja

ma viešojo 

pirkimo 

vertė 

(Euro su 

PVM) 

Pirkimų 

vertės 

finansinių 

metų dalis 

(Euro su 

PVM) 

Numatomas pirkimo 

būdas ir 

(ar pirkimas 

elektroninis, ar pagal 

VPĮ 91 str., ar per 

CPO) 

Numatoma 

pirkimo 

procedūrų 

pradžia 

Numatom

a sutarties 

trukmė 

(mėnesiais) 

Pirkimo 

iniciatorius/ 

organizatorius 

Finansa

vimo 

šaltinis 

 

PASLAUGOS 

24.  
80110000-8 

80590000-6 

Kvalifikacijos kėlimo kursų, 

mokymų ir seminarų personalui 

 

Pagal 

poreikį 
2000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

I-IV ketvirtis 

6 mėn. Pirkimų 

organizatorius 
 

 

25.  80110000-8 

Ikimokyklinio ugdymo 

edukacinės išvykos ir 

programos 

Pagal 

poreikį 
500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 
I-IV ketvirtis 

6 mėn. Pirkimų 

organizatorius  

 

26.  66516000-0 Draudimo paslaugos 

Pagal 

poreikį 500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 

12 mėn. Pirkimų 

organizatorius  

 

27.  90512000-9  
Žalių atliekų (lapai, šakos) 

išvežimas 

Pagal 

poreikį 500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 

3 mėn. Pirkimų 

organizatorius  

 

28.  50870000-4 
Žaidimo aikštelių  kasmetinė 

įrenginių patikra 

Pagal 

poreikį 120  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 

12 mėn. Pirkimų 

organizatorius  

 

29.  85100000-0 
Darbuotojų profilaktinis 

sveikatos patikrinimas 

Pagal 

poreikį 400  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 

12 mėn. Pirkimų 

organizatorius  

 

30.  50800000-3 
Kitos įvairios remonto ir 

priežiūros paslaugos 

Pagal 

poreikį 2000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

IV ketvirtis 6 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius  

 

31.  60170000-0 

Transporto priemonių nuomos 

paslaugos  

 

Pagal 

poreikį 

1000  Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

I-IV ketvirtis 6 mėn. Pirkimų 

organizatorius 

  

32.  50700000-2 

Remonto ir priežiūros susijusios 

su pastatais  

 

Pagal 

poreikį 

3000  Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

I-IV ketvirtis 6 mėn. Pirkimų 

organizatorius 

  

33.  75100000-7 

Projekto „Virtuali scena - 

ugdymo tobulinimas, naudojant 

skaitmenines 

technologijas“ administravimo 

paslaugos 

Pagal 

poreikį 
9500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

CVP IS priemonėms 

I ketvirtis 12 mėn. 
Pirkimų 

organizatorius 

Projekto 

lėšos 
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34.  72312100-6 

Projekto „Virtuali scena - 

ugdymo tobulinimas, naudojant 

skaitmenines 

technologijas“ metodikos 

"Dramos ir teatro principai 

ikimokykliniame ugdyme" 

parengimas 

Pagal 

poreikį 
6500  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

CVP IS priemonėms 

II-III 

ketvirtis 
24 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius 

Projekto 

lėšos 

 

DARBAI 

35.  45210000-2 
Pastatų statybos darbai 

(Pavėsinės sienų statybos) 

Pagal 

poreikį 5000  

Mažos  vertės 

neskelbiamas pirkimas, 

apklausa žodžiu 

II-III 

ketvirtis 
6 mėn. 

Pirkimų 

organizatorius  

 

 

 

 

*Dėl netikslaus finansavimo lopšelis-darželis neįsipareigoja nupirkti visų prekių, pateiktų šiame plane. 

 

 

 

 

Pirkimo planą parengė: 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams                                                                                                     Erika Boldareva 


