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Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

BVPŽ 

kodas 

Numatomo 

pirkimo vertė 

Eur 

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 

22100000 

22800000 

 

5000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

 

 

Bibliotekos 

vedėja 

II ketv. Vienkartinė 

(pagal poreikį) 

2.  

 

 
 

Mokymo 

priemonės 

Plakatai, žemėlapiai, 

papildoma literatūra,  

kitos vaizdinės 
metodinės priemonės ir 

inventorius  pamokoms 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

22100000 

39100000 

1300,00 iki 500 Eur 
1000,00 virš 500 Eur 

Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I – IV ketv. Vienkartinė 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

500,00 

Toneriai spausdintuvams 

(spalvoti ir nespalvoti) 

 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

22600000 300,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa, 

CPO 

Pirkimų 

organizatorius 

 I – IV ketv. Vienkartinė 

Aplinkos lėšos 300,00 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

100,00 

Kanceliarinės prekės 

(Ofsetinis popierius, 

žymekliai magnetinėms 

lentoms, įmautės, 

segtuvai, priemonės 

magnetinių lentų 

priežiūrai, spalvotas 
popierius, magnetukai, 

rašikliai ir kt. ) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

30100000 300,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa, 

CPO 

Pirkimų 

organizatorius 

I - IV ketv. Vienkartinė 

Aplinkos lėšos 300,00 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

200,00 

Kompiuteriai,kopijavimo 

aparatai, spausdintuvai                                                

Mokinio krepšelio 

lėšos 

30200000 

38600000 

2000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I – IV ketv Vienkartinė 



vaizdo televizoriai  ir jų 

priedai  

Aplinkos lėšos 1000,00 CPO 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

1000,00 

2% GPM lėšos  1000,00 

3. Priemonės IKT diegimui ir priežiūrai 

(elektroninio dienyno „Mano dienynas“ 

aptarnavimo mokestis, interneto ryšio 

mokestis) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 1300,00 

 

 

 

 

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 

 

 1200,00 

 

 

Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II-IV  ketv. Vienkartinė/ 

sudaromos 

sutartys 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

 

300,00 

2% GPM lėšos 

 

1400,00 

5. Mokytojų, darbuotojų  kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, seminarai   

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 

80422200 2200,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

Aplinkos lėšos 

 

 

 

500, 00 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

200,00 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

200,00 

  
 6. 

Švaros ir higienos prekės (plovikliai, 
valikliai, muilas, higienos priemonės ir 

kt.) 

Spec. sąskaitos lėšos 
(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

39800000 100,00 
 

 

Mažos vertės 
pirkimų apklausa, 

CPO 

Pirkimų 
organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

400,00 

 

Aplinkos lėšos 

 

 

300,00 

7. Statybinės medžiagos mokyklos 
patalpų remonto darbams (dažai, 

glaistas, gruntas, lakas, grindų danga ir 

Spec. sąskaitos lėšos 
(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

44000000 1000,00 
 

 

Mažos vertės 
pirkimų apklausa 

Pirkimų 
organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 



kt.) ir kiti pagalbiniai statybos gaminiai 

Darbo įrankiai, priemonės (pastato 

techninės priežiūros darbininkams, 

kiemsargiams, valytojoms – varžtai,  

grąžtai, pjūklai, diskai, darbo pirštinės 

ir kt.) 

 

planuojamos)  

Aplinkos lėšos 2800,00 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

170,00 

8. Elektros prekės  

(rozetės, jungikliai, saugikliai, 

prailgintuvai, laidai, kabeliai, lempos, 
šviestuvai) 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 
planuojamos) 

31200000 100,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa, 

CPO 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

Aplinkos lėšos 100,00 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

30,00 

9. Santechnikos prekės  

(dušų galvutės, dušų žarnos, ir kt.) 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

4210000 300,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II-IV  ketv. Vienkartinė 

10. Maitinimo elementai (laikrodžiams, 

mikrofonams, kompiuterių pelėms, 
fotoaparatui, kitiems prietaisams) 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 
patalpų nuomą, 

planuojamos) 

31400000 30,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II-IV  ketv. Vienkartinė 

11. Prekės ir priemonės mokyklos 

įvaizdžio kūrimui  
(lankstinukai, plakatai ir kt.) 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 
patalpų nuomą, 

planuojamos) 

 

22000000 400,00 

 
 

 

 

Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

 

 

 

100,00 

 

12. Kitos paslaugos :  

priešmokyklinių grupių patalynės 

skalbimas, kilimų valymas, mokyklos 

technikos remontas, transporto 

paslaugos, maitinimo paslaugos ir.kt. 

 

 
Remonto darbai, transporto paslaugos, 

statinio priežiūra, civilinė ir 

priešgaisrinė saugos ir t.t. 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

 400,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

500,00 

 

Aplinkos lėšos 

7200,00 



13. Baldai, žaliuzės, dekoratyviniai patalpų 

objektai. 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

39000000 1000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

I-IV  ketv. Vienkartinė 

Aplinkos lėšos 3500,00 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

 

 

500,00 

14. Kitos prekės ir inventorius, dokumentų 

tvarkymas 

(pagal poreikį metų eigoje). 

 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

 

 1000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius; 

ir/ar viešųjų 

pirkimų komisija 

I-IV  ketv. Vienkartinė; 

ir/ar ilgalaikė 

(pagal poreikį) 

 

Aplinkos lėšos 
 

600,00 

2% GPM lėšos 

 

600 ,00 

15. Gesintuvų patikra, nauji gesintuvai  

(PG saugos  nurodymu) 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 

planuojamos) 

35100000 70,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

 

Pirkimų 

organizatorius 

 

IV  ketv. Vienkartinė 

ir/ar ilgalaikė 

(pagal poreikį) 

 

Aplinkos lėšos 

 

100,00 

16. Medikamentai  

(mokyklos medicinos kabinetui), 

vaistinėlės 

PM grupių lėšos 

(planuojamos) 

 

33000000 100,00            Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II ketv. Vienkartinė 

Spec. sąskaitos lėšos 

(lėšos už mokyklos 

patalpų nuomą, 
planuojamos) 

200,00 

 

Aplinkos lėšos 

100,00 

17. Konstrukcijų gaminiai (Laiptinių 

turėklai, atitinkantys higienos 

reikalavimus) 

Aplinkos lėšos     44200000 9000,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

III ketv. Vienkartinė 

18. Apsaugos įrenginiai ( stebėjimo 

kameros) 

2%  GPM lėšos 

 

35000000 2100,00 Mažos vertės 

pirkimų apklausa 

Pirkimų 

organizatorius 

II ketv. Vienkartinė 

 

 

 



Lėšų paskirstymas: 

 

Mokinio krepšelio lėšos: 

Mokymo priemonės vadovėliams - 5000,00 Eur 

                                  (iki 500 Eur) - 3900,00 Eur 

                    (virš 500 Eur) - 1000,00 Eur 

Edukacinės kelionės - 1200,00 Eur 

 Mokytojų kvalifikacija - 2000,00 Eur   

IKT - 1300,00 Eur 

Aplinkos lėšos:  Prekėms - 17900 Eur 

       Kvalifikacijos kėlimas -  500 Eur 

       Šiukšlių išvežimas - 1800 Eur 

       Kitos paslaugos ( remontas, transporto ir kt.) - 7200 Eur 

PM tėvų lėšos (planuojamos) -  41000 Eur: prekėms 3300,00 Eur , kvalifikacijos kėlimas 200 Eur, medikamentai 100 Eur,  paslaugoms  500,00 

Eur  

Spec. sąskaitos lėšos ( už mokyklos patalpų nuomą, planuojamos )- 5000Eur: prekėms -   4400,00 Eur ,  kvalifikacijos kėlimui -  200,00 Eur, 

paslaugoms - 400,00 Eur 

 2% GPM  -  5100,00 Eur . 

 

 

 

Parengė: dir. pavaduotoja ūkio reikalams Daiva Čižikienė 


