
VILNIAUS „SPINDULIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

P L A N A S /VERTĖS  2014m. 

 
Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

BVPŽ 

kodas 

Numatomo 

pirkimo vertė 

Lt 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimų 

vykdytojas 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

Ketinamos                            

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė 
1. Spaudiniai (vadovėliai, grožinė literatūra, 

mokytojo knygos, metodinė, dalomoji 

medžiaga) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

22111000-1 

22113000-5 

 

10 300,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II – III ketv. Vienkartinė 

(pagal poreikį) 

2.  

Mokymo 

priemonės 

Plakatai, žemėlapiai, 

papildoma literatūra,  

kitos vaizdinės 

metodinės priemonės ir 

inventorius  pamokoms 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

22114000-2 2000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I – IV ketv. Vienkartinė 

Ofsetinis popierius A4 

 

 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

30197630-1 700,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II - IV ketv. Vienkartinė 

Toneriai 

spausdintuvams 

(spalvoti ir nespalvoti) 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

42130000-9 2000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

III , IVketv. Vienkartinė 

Kanceliarinės prekės 

(žymekliai 

magnetinėms lentoms, 

įmautės, segtuvai, 

priemonės magnetinių 

lentų priežiūrai, 

spalvotas popierius, 

magnetukai, rašikliai ir 

kt. ) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

30190000-7 500,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I, III ketv. Vienkartinė 

Detalės, priedai 

kompiuteriams  

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 1000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II, IV ketv. Vienkartinė 

Kitos mokymo 

priemonės ir 

inventorius (reikalingas 

ugdymo proceso 

eigoje) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 

 

 

 800,00 

 

 

 

Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

 

 

Pirkimų 

organizatorius 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

Vienkartinė 

 

 

 



 

Kitos 

mokymo priemonės 

virš 1000 lt. 

(skystųjų kristalų 

vaizdo televizoriai/ 

kompiuteriai 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

  

5000,00 

Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

ir /ar viešųjų 

pirkimų komisija 

II-IV ketv. Sudaryta 

neterminuota 

sutartis su 

UAB 

„Skytech“ 

kompiuterinei 

technikai ir 

priedams 

įsigyti; ir/ar 

vienkartinė 

3. Priemonės IKT diegimui ir priežiūrai 

(elektroninio dienyno „Mano dienynas“ 

aptarnavimo mokestis, interneto ryšio 

mokestis) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 5800,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius ir 

/ar viešųjų 

pirkimų komisija 

I-IV  ketv. Sudarytos 

sutartys  

4. Edukacinės kelionės ir mokinių 

profesinis orientavimas 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 3000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II-IV  ketv. Vienkartinė/ 

sudaromos 

sutartys 

5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

kursai, seminarai   

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

80422200-0 6800,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

6. Švaros ir higienos prekės (plovikliai, 

valikliai, muilas, higienos priemonės ir 

kt.) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą), aplinkos 

lėšos 

39800000-0 1000,00 

 

Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

500,00 500,00 

7. Darbo įrankiai, priemonės (pastato 

techninės priežiūros darbininkams, 

kiemsargiams, valytojoms – varžtai,  

grąžtai, pjūklai, diskai, darbo pirštinės ir 

kt.) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą); 

44500000-5 500,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

8. Statybinės medžiagos mokyklos patalpų 

remonto darbams (dažai, glaistas, 

gruntas, lakas, grindų danga ir kt.) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

44000000-0 2000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

9. Elektros prekės  

(rozetės, jungikliai, saugikliai, 

prailgintuvai, laidai, kabeliai, lempos, 

šviestuvai) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

31200000-8 1000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

10. Santechnikos prekės  

(dušų galvutės, dušų žarnos, ir kt.) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

42130000-9 500,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II-IV  ketv. Vienkartinė 

11. Maitinimo elementai (laikrodžiams, 

mikrofonams, kompiuterių pelėms, 

fotoaparatui, kitiems prietaisams) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

31400000-0 300,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II-IV  ketv. Vienkartinė 

12. Prekės ir priemonės mokyklos įvaizdžio 

kūrimui  

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

22000000-0 1000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 



(lankstinukai, plakatai ir kt.) mokyklos patalpų 

nuomą) 

13. Maitinimo paslaugos 

 (vaišės mokyklos renginių metu) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

55000000-0 1000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

14. Kitos paslaugos  

(mokyklos technikos remontas) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

 800,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

15. Kitos prekės ir inventorius  

(pagal poreikį metų eigoje) 

Spec. sąskaitos 

lėšos (lėšos už 

mokyklos patalpų 

nuomą) 

 2600,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius; 

ir/ar viešųjų 

pirkimų komisija 

I-IV  ketv. Vienkartinė; 

ir/ar ilgalaikė 

(pagal poreikį) 

16. Gesintuvų patikra  

(PG saugos  nurodymu) 

Aplinkos lėšos 351113008 400,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius; 

Ir/ar viešųjų 

pirkimų komisija 

IV  ketv. Vienkartinė 

ir/ar ilgalaikė 

(pagal poreikį) 

17. Medikamentai  

(mokyklos medicinos kabinetui) 

Aplinkos lėšos/ 

spec. sąsk. lėšos 

33000000-0 300,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

III ketv. Vienkartinė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengė: direktorės pavaduotoja ūkiui V. Pečeliūnaitė 

 

 

 


