
 

PATVIRTINTA VšĮ Valstybės ir 

savivaldybių tarnautojų mokymo centro 

„Dainava“ direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. 

A-16 

 

2020 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ 

PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo iniciatorius 

(padalinys) 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Pagrindinis pirkimo 

objekto kodas pagal 

BVPŽ, papildomi 

BVPŽ kodai (jei jie 

yra) 

Numatomų pirkti 

prekių kiekiai bei 

paslaugų ar darbų 

apimtys (jei 

įmanoma) 

 

Preliminari vertė 

EUR  

(su PVM) 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

(ketvirtis) 

Ketinamos sudaryti 

sutarties trukmė (su 

visais galimais 

pratęsimais) 

Pirkimo būdas 

1. Maitinimo dalis 

 

 

Gyvulinio ir augalinio  

aliejaus ir riebalų 

įsigijimas 

15400000-2 9500 I 

 
12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

2. Maitinimo dalis Duonos, duonos gaminių,  

įsigijimas 

15810000-9 9000 I 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

3. Maitinimo dalis 

 

 

Įvairių maisto produktų 

pirkimas 

 

(koldūnai) 

15896000-5 2400 II 12 mėn.  Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

4. Maitinimo dalis 

 

 

Įvairių maisto produktų 

įsigijimas 

 

15311100-2 

15830000-5 

15872400-5 

15840000-8 

15891000-0 

7000 II 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

5. Maitinimo dalis Kiaušinių įsigijimas 03142500-3 9000 II 12  mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 



 6. Maitinimo dalis 

 

 

Pieno produktų įsigijimas 15500000-3 58 400 I 12 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

 7. Maitinimo dalis Alkoholinių gėrimų 

įsigijimas 

15910000-0 12100 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

8.  Maitinimo dalis 

 

Vaisių įsigijimas 03200000-3 9000 IV 12 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

9. Maitinimo dalis 

 

 

Žuvies, rūkytos žuvies, 

konservuotų ir šaldytų 

jūros gėrybių įsigijimas 

15233000-0 

15234000-7 

15250000-5 

15250000-5 

15221000-3 

15229000-9 

36000 I 12 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

10. Maitinimo dalis Kiaulienos, vištienos, 

kalakutienos, jautienos 

mėsos, mėsos gaminių 

įsigijimas 

15113000-3 

15112100-7 

100 000 II 12 mėn. Atviras konkursas, 

atliekamas CVP IS 

priemonėmis 

11. Maitinimo dalis 

 

 

Perdirbtų vaisių ir 

daržovių, riešutų, šaldytų 

grybų, uogų ir daržovių 

įsigijimas 

15330000-0 

15331100-8 

32000 III 12 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

12.  Maitinimo dalis 

 

 

Vaisių sulčių įsigijimas 15320000-7 10000       III 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

13. Maitinimo dalis 

 

 

Kruopų, miltų, dribsnių, 

kitų grūdų malimo 

produktų, krakmolo ir 

susijusių produktų 

pirkimas 

15600000-4 9000       II-III 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

14. Maitinimo dalis Šaldytų bandelių, 

šaldytos tešlos, šaldytų 

tešlos produktų, šaldytų 

produktų įsigijimas 

15851210-3  5000  I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



15. Maitinimo dalis Kavos iš kavos aparatų ir 

profesionalaus baro 

kavos aparato įsigijimas 

15861000-1 12099 III-IV 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

16.  Maitinimo dalis 

 

Daržovių įsigijimas 03200000-3 45000 II 12 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

17. Maitinimo dalis Gazuotų gėrimų, 

mineralinio vandens 

įsigijimas 

15982000-5 1000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

18. Maitinimo dalis Konditerijos gaminių 

įsigijimas 

15842300-5 700 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

19. Maitinimo dalis Prieskonių įsigijimas 15872000-1 10000 II 12 mėn.  Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

20. Gydymo dalis 

 

Vaistų įsigijimas 

 

 

33600000-6 

 

16000 

 

I-IV  

 

 

Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Vienkartiniai pirkimai 

per CPO/  

Vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

21. Gydymo dalis Vaistų įsigijimas 33600000-6 4000 IV 12 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

22. Gydymo dalis 

 

 

Įvairių medicininės 

paskirties produktų 

įsigijimas 

33100000-1 

33000000-0 

24322220-5 

31711140-6 

33600000-0 

33700000-0 

31711140-6 

39222120-1 

33140000-3 

33711400-1 

16000 I-IV  Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



336900000-3 

39221130-7 

23. Gydymo dalis 

 

Augalų ekstraktų, 

vaistažolių įsigijimas 

medicinos reikmėms 

15892200-9 

15865000-9 

300 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

24. Gydymo dalis 

 

Sveikatos priežiūros 

paslaugų įsigijimas 

(greitosios pagalbos 

paslaugos) 

85100000-0 1500 I 

 

Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

25. Gydymo dalis Sveikatos priežiūros 

paslaugų įsigijimas 

(pirminio, antrinio lygio, 

laboratorinės, 

konsultacinės ir pan. 

paslaugos) 

85100000-0 11000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

26. Gydymo dalis 

 

Negeriamo vandens 

(mineralinio) įsigijimas 

gydomosioms 

procedūroms 

41120000-6 4500 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

27. Mokymo dalis 

 

 

Įvairios biuro įrangos ir 

reikmenų, kanceliarinių 

prekių, kompiuterinių 

reikmenų,  knygų,  

popieriaus,  rašalo 

kasečių kopijavimo 

aparatams ir 

spausdintuvams 

įsigijimas 

30190000-7 

22100000-1 

24910000-6 

22300000-3 

22800000-8 

30200000-1 

22852000-7 

30192121-5 

30197621-5 

7000 

 

IV  

 

 

12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

28. Maitinimo dalis Įvairių maisto prekių 

įsigijimas 

03200000-3 

15800000-6 

15896000-5 

15331100-8 

15330000-0 
15331100-8 

18000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

29. Mokymo dalis  

 

 

Autorinio kūrinio 

sukūrimo paslaugų 

įsigijimas 

92312210-6 7000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



30. Mokymo dalis 

 

 

Mokymo (lektorių) 

paslaugų įsigijimas  

80590000-6 36000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu/raštu 

neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

31. Mokymo dalis Kabelinės televizijos 

paslaugų pirkimas 

92232000-6 2500 IV 12 mėn.  Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

32. Mokymo dalis 

 

Svetainių talpinimo ir 

domeno vardo 

registracijos paslaugų 

įsigijimas 

64216120-0 200 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

33. Administracija 

 

 

Pašto ženklų įsigijimas 22410000-7 500 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

34. Aptarnavimo padalinys 

 

 

 

 

Valiklių įsigijimas: 

cheminės dezinfekcijos ir 

asmens higienos 

priežiūros priemonių, 

valiklių ir poliravimo 

priemonių, valiklių, oro 

gaiviklių, patalpų 

dezodorantų, 

dezinfektantų, ploviklių 

ir pan.priemonių 

įsigijimas  

39800000-0 

24455000-8 

33760000-5  

39224300-1 

39224340-3 

33711900-6 

33711000-7 

33700000-7 

39221120-4 

19000000-6 

 

10000 I 

 

 

 

 

12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

35. Aptarnavimo padalinys 

 

Ūkinės švaros prekių 

įsigijimas (šiukšlių 

maišai, valymo 

inventorius, plastikinių 

maišelių įsigijimas) 

19640000-4, 

39224000-8 

39224300-1 

39224310-4 

39224320-7 

4000 I 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

36. Gydymo dalis 

 

 

 

Specializuotos cheminės 

dezinfekcijos priemonės 

medicinos reikmėms 

24455000-8 

 

 

3000  I-IV  

 

 

Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



37. Maitinimo dalis 

Aptarnavimo padalinys 

 

Specializuotų ploviklių 

įsigijimas 

39831200-8 1000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

38. Administracija 

 

 

Automobilių stovėjimo 

paslaugų įsigijimas 

63712400-7 300 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

39. Ūkio dalis 

 

 

 

 

Transporto priemonių 

civilinės atsakomybės 

draudimo paslaugų 

įsigijimas 

66516100-1 

 

 

1000 I-IV 

 

 

Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

40. Administracija 

 

Mokymo dalis 

 

 

Kelionių draudimo 

paslaugų įsigijimas 

66510000-8 400 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

 

 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

41. Ūkio dalis Periodinio ir metinio 

vidaus dujotiekio 

techninio aptarnavimo, 

palaikymo paslaugų 

įsigijimas 

71356000-8 1000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

42. Ūkio dalis Propano-butano dujų 

balionuose, 

angliarūgštės, deguonies 

balionuose įsigijimas 

44612100-4 

09122000-0 

24112100-3 

2700 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

43.  Ūkio dalis 

 

 

Gaisrų gesinimo 

įrenginių priežiūros 

paslaugų įsigijimas 

(gesintuvų patikros ir 

užpildymas) 

 

 

50413200-5 700 I-IV 

 

 

Vienkartinis pirkimas Mažos vertės 

vienkartinis pirkimas 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



44. Ūkio dalis 

 

 

 

Transporto priemonių 

remonto, atsarginių dalių 

ir priemonių pirkimas 

50112100-4  

31530000-0 

24951000-5 

39830000-9 

34900000-6 

 

 

3000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

45. Ūkio dalis 

Aptarnavimo padalinys 

Maitinimo dalis 

 

Ūkinių, statybinių ir 

susijusių prekių 

įsigijimas 

 

 

44500000-5 

44000000-0 

44100000-1 

44300000-3 

44400000-4 

31500000-1 

31600000-2 

31700000-3 

39224000-8 

39540000-9 

39700000-9 

39100000-3 

34928470-3 

38300000-8 

38400000-9 

44600000-6 

24900000-3 

09200000-1 

42621000-5 

44800000-8 

42100000-0 

18400000-3 

44200000-2 

42500000-1 

42900000-5 

43130000-3 

31200000-8 

44900000-9 

19143000-0 

14811300-2 
31170000-8 

31712350-8 

38622000-1 

31300000-9 

31400000-0 

19435100-5 

35 000 

 

Įvairios ūkinės 

prekės, statybinės 

konstrukcijos ir 

medžiagos, 

santechnikos 

prekės, elektros 

prekės, elektros 

įrenginiai ir 

aparatai, buitiniai 

ir kiti prietaisai, 

konstrukcijų 

gaminiai, įvairūs 

įrenginiai ir susiję 

gaminiai, kitos 

prekės 

I-IV 

 

 

Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



09112200-9 

39141100-3 

39222200-6 

34927100-2 

37461510-5 

37461520-8 

14210000-6 

31711150-9 

24910000-6 

39713431-3 

19510000-4 

42130000-9 

44176600-4 

31221000-1 

31219000-4 

31711150-9 

44212510-7 

44112230-9 

39711211-1 

44176600-4 

39711320-8 

03111000-2 

44316400-2 

39540000-9 

14820000-5 

33710000-0 

14830000-8 

44221200-7 

38622000-1 

39714110-4 

44176000-4 

24400000-8 

44511110-9 

39136000-4 

44410000-7 

39541110-0 

39563510-4 
39225000-5 

39224320-7 

44115810-0 

44423200-3 

44221100-6 

24327200-4 



44115811-7 

09211000-1 

09211100-2 

44130000-0 

44115811-7 

44221000-5 

31221000-1 

31210000-1 

31520000-7 

44411740-3 

24455000-8 

33711140-0 

38622000-1 

39100000-3 

19500000-1 

03111000-2 

42113161-0 

39800000-0 

44512800-0 

31210000-1 

44532200-0 

44512800-0 

44800000-8 

44190000-8 

39711320-8 

44512900-1 

31531000-7 

31221000-1 

44212510-7 

24910000-6 

44111200-3 

14210000-6 

39298200-9 

44221000-6 

46. Aptarnavimo padalinys  

 

Žemės ūkio ir 

sodininkystės produktų 

įsigijimas (gyvos gėlės 
 sodinukai ir pan.) 

03100000-2 

24440000-8 

2 000 

 

 
 

I-IV  Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 
apklausos būdu pagal 

poreikį 

47. Mokymo dalis Įvairių kultūrinių 

renginių organizavimo 

paslaugų įsigijimas 

79952100-3 3400 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 



poreikį 

48. Ūkio dalis Kalėdinių šventinių 

girliandų įsigijimas 

31522000-1 200 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

49. Ūkio dalis Riebalų atliekų valymo ir 

utilizavimo paslaugų 

įsigijimas 

45232421-9 1500 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

50. Ūkio dalis Raktų, raktų gamybos 

paslaugų įsigijimas 

44522200-7 100 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

51. Mokymo dalis 

 

 

Įvairios biuro įrangos ir 

reikmenų, kanceliarinių 

prekių, kompiuterinių 

reikmenų,  knygų,  

popieriaus,  rašalo 

kasečių kopijavimo 

aparatams ir 

spausdintuvams 

įsigijimas 

30190000-7 

22100000-1 

24910000-6 

22300000-3 

22800000-8 

30200000-1 

22852000-7 

30192121-5 

30197621-5 

4000 

 

I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

52. Administracija Lėktuvo bilietų įsigijimas 34980000-0 3000 II-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

53. Gydymo dalis 

Aptarnavimo padalinys 

Ūkio dalis 

Maitinimo dalis 

Darbo drabužių 

įsigijimas 

18100000-0 3000 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

54. Administracija 

 

Mokymo dalis 

Transporto paslaugų 

(keleivių vežimo) 

įsigijimas 

63515000-2 1500 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



55. Maitinimo dalis 

 

 

Virtuvės įrenginių, namų 

apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenų 

įsigijimas 

39220000-0 

39221123-5 

39223000-1 

39513200-3 

39221110-1 

39310000-8 

39241110-7 

39240000-6 

39222000-4 

12000 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

56. Ūkio dalis 

 

 

Remonto ir priežiūros 

paslaugos, susijusios su 

pastatais. 

50700000-2 

50000000-5 

1000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

57. Ūkio dalis 

 

Patalpų paprastojo 

remonto įsigijimas 

45000000-7 12099 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

58. Maitinimo dalis 

 

 

Virtuvės įrenginių 

remonto ir techninės 

priežiūros paslaugų 

įsigijimas  

50882000-1 3 000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

59. Buhalterija 

 

Elektroninės sąskaitos 

aptarnavimo paslaugos 

72000000-5 100 I-IV  Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

60. Buhalterija 

 

 

Buhalterinės programos 

aptarnavimo paslaugų 

įsigijimas 

72000000-5 750 IV 

 

 

12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu  

61. Buhalterija 

 

 

Prekybos apskaitos 

sistemos aptarnavimo 

paslaugų įsigijimas 

72000000-5 3000 I -IV 

 

 

12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu  

62. Buhalterija Buhalterinės darbo 

užmokesčio apskaitos 

programos aptarnavimo 

72000000-5 400 II-IV 12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu 



paslaugų įsigijimas 

63. Administracija 

 

Prenumeratos paslaugų 

įsigijimas 

7998000-7 600 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

64. 

 

Ūkio dalis 

 

 

Transporto priemonių 

(KASKO) draudimo 

įsigijimas 

66514110-0 900 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu  

65. Ūkio dalis 

 

Keltuvo nuoma 45500000-2 1500 II-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

66. Administracija 

 

Mokymo dalis 

 

Gydymo dalis 

 

 

Apgyvendinimo paslaugų 

įsigijimas 

55110000-4 4000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

67. 

 

Maitinimo dalis  Padažų įsigijimas 15871000-4 4000 II 12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas 

neskelbiamos 

apklausos būdu CVP 

IS priemonėmis 

68. Ūkio dalis 

 

 

Dujų detektorių 

(signalizatorių)  patikros 

paslaugų įsigijimas 

50413200-4 140 II-IV Vienkartinis pirkimas 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartinis pirkimas 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

69. Ūkio dalis 

 

 

Manometrų ir 

termometrų patikros 

paslaugų įsigijimas 

50411000-9 800 IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 
poreikį 

70. Maitinimo dalis Arbatos įsigijimas 15863000-5 2500 II 12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas 

neskelbiamos 

apklausos būdu CVP 

IS priemonėmis 



71. Ūkio dalis 

 

 

Katilinės profilaktinio 

patikrinimo paslaugų 

šildymo sistemos 

praplovimo ir hidraulinio 

bandymo įsigijimas  

50720000-8 1500 IV  

 

 

Vienkartinis pirkimas 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

pirkimas 

neskelbiamos 

apklausos žodžiu 

būdu 

72. Mokymo dalis Duomenų serverio 

įsigijimas 

48611000-4 5600 I Vienkartinis pirkimas 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartinis pirkimas 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

73. Ūkio dalis 

 

 

Įžeminimo įrenginių ir 

izoliacijos varžų, 

žaibosaugos ir elektros 

įrenginių varžų 

matavimo paslaugų 

įsigijimas 

50410000-2 1300 II-IV Vienkartinis pirkimas 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartinis pirkimas 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

74. Visi pirkimų iniciatoriai Specialistų mokymo 

paslaugų įsigijimas 

80510000-2 

80511000-9 

3000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

75. Administracija 

 

Mokymo dalis 

Gydymo dalis 

Reprezentacinių prekių 

įsigijimas 

15911100-8 

15842310-8 

30192121-5 

18530000-3 

500 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

neskelbiami pirkimai  

apklausos žodžiu 

būdu 

76.  Mokymo dalis 

 

 

Vandens pramogų parko 

paslaugų įsigijimas 

92331200-2 200 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį  

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

77. Mokymo dalis 

 

 

Popieriaus 

spausdintuvams 

įsigijimas 

30197630-1 2000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

Mažos vertės 

pirkimai per CPO 

78. Administracija 

 

Mokymo dalis  

 

Ūkio dalis 

 

Kitos paslaugos 98390000-3 3000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 



Gydymo dalis 

79. 

 

Mokymo dalis Spausdintuvų kasečių 

įsigijimas 

30237310-5 5500 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

Mažos vertės 

pirkimai per CPO 

80. Administracija Spausdinimo paslaugų 

įsigijimas 

79820000-8 100 I-IV  Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

81. Ūkio dalis Vamzdyno plovimo 

paslaugų įsigijimas 

90000000-7 1000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

82. Administracija 

 

Mokymo dalis 

Renginių organizavimo 

paslaugų įsigijimas 

79952100-3 3000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

83. Aptarnavimo padalinys Skalbimo paslaugų 

įsigijimas 

98310000-9 

 

35000 I 12 mėn.  Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

84. Gydymo dalis Medicininės įrangos 

techninės būklės ir 

metrologinės patikros 

paslaugų įsigijimas 

50400000-9 600 I-IV Vienkartinis pirkimas 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartinis pirkimas 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu  

85. Ūkio dalis Elektros energijos 

tiekimo paslaugos 

65300000-6 30 000  III-IV 12 mėn. Pirkimas per CPO 

86. Aptarnavimo padalinys Audinių įsigijimas 19200000-8 3000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 
žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

87. Aptarnavimo padalinys Siuvimo paslaugų 

įsigijimas 

98393000-4 2000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 



apklausos būdu pagal 

poreikį 

88. Ūkio dalis Atliekų tvarkymo 

paslaugų įsigijimas 

90500000-2 1500 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

89. Gydymo dalis Medicininių atliekų 

šalinimo paslaugų 

įsigijimas 

90500000-2 500 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

90. Administracija Tarpininkavimo paslaugų 

įsigijimas 

98390000-3 32000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

91. Maitinimo dalis Vaisvandenių įsigijimas 15982100-6 

 

 

1500 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

92. Maitinimo dalis Šaldytų grybų, uogų, 

daržovių įsigijimas 

15331100-8 12099 IV 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

93. Mokymo dalis Judriojo telefono ryšio 

paslaugų įsigijimas 

64212000-5 10000 III 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

CVP IS  

94. Aptarnavimo padalinys 

 

Higieninio popieriaus 

įsigijimas 

 

33760000-5 9000 I 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

95. Gydymo dalis 

 

Aptarnavimo padalinys 

 

Ūkio dalis 

 

Mokymo dalis 

Maitinimo paslaugos 55300000-3 2000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

96. Mokymo dalis Reklamos paslaugos 79341000-6 1000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 



apklausos būdu pagal 

poreikį 

97. Ūkio dalis 

 

Nekilnojamojo turto 

draudimo įsigijimas 

66510000-8 900 II 12 mėn. Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

98. Aptarnavimo padalinys 

 

Kvepinimo įrangos 

nuomos  

30190000-7 1600 II 12 mėn. Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

99. Ūkio dalis Gamtinių dujų įsigijimas 09123000-7 71 000 IV 12 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu 

100. Ūkio dalis 

 

 

Suskystintos naftos dujų 

balionuose įsigijimas 
76000000-3 3000 

IV 12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu  

101. Gydymo dalis 

 

Sveikatos priežiūros 

įstaigos civilinės 

atsakomybės už 

pacientams padarytą žalą 

privalomojo draudimo 

paslaugų įsigijimas 

66510000-8 750 

IV 12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

102. Maitinimo dalis 

Dezinfekavimo paslaugų 

įsigijimas 
90670000-4 3000 

IV 12 mėn. Mažos vertės 

pirkimas žodžiu 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

103.  

Aptarnavimo padalinys 

 

Poroloninio antčiužinio 

(higieninio čiužinio) 

įsigijimas 

39143112-4   1600 

I 2 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

104. Ūkio dalis Degalų automobiliams 

įsigijimas 

09100000-0 12000 II 36 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

105. Mokymo dalis Staliukų įsigijimas 39100000-3 927 I 1.5 mėn. Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu 



106. Mokymo dalis Baldų įsigijimas 39100000-3 32980 II 1.5 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

107. Mokymo dalis Televozorių įsigijimas 32324100-1 3000 II 3 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

108. Mokymo dalis Šaldytuvų, virdulių, 

skalbimo mašinų 

įsigijimas 

39711130-9 

39711310-5 

42716120-5 

2700+321,30+530 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

109. Mokymo dalis Plaukų džiovintuvų, 

šviestuvų įsigijimas 

39712210-1, 

31500000-01 

1443 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 



projektą) 

110. Ūkio dalis Dujų automobiliams 

įsigijimas 

09100000-0 5000 II 36 mėn. Mažos vertės 

skelbiama apklausa 

raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 

111. Aptarnavimo padalinys 

 

Kvepalų su purkštukais 

įsigijimas 

30190000-7 600 I-IV Vienkartiniai pirkimai Mažos vertės 

vienkartiniai pirkimai 

žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu pagal 

poreikį 

112. Mokymo dalis Užuolaidų ir lovatiesių 

įsigijimas 

39515100-6 3780 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

113. Mokymo dalis Mokymo programos 

parengimo ir mokymų 

vedimo paslaugos, 

prezentacijos per finalinę 

konferenciją paslaugos 

įsigijimas (4.12 ir 4.18 

punktai) 

80590000-6 4600 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

114. Mokymo dalis Vertimo raštu ir žodžiu  

paslaugų per mokymus ir 

baigiamąją konferenciją  

įsigijimas (lietuvių-lenkų 

kalbomis) (4.14, 4.15, 

4.20 punktai) 

79530000-8 

79540000-1 

2814,00 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 
projektą) 

115. Mokymo dalis Mokomųjų renginių 

organizavimo paslaugų 

įsigijimas 

(apgyvendinimo, 

maitinimo paslaugos)  

55120000-7 

55110000-4 

55300000-3 

 

3266,50 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 



(4.16, 4.17, 4.21) sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

116. Mokymo dalis Kelionių draudimo 

paslaugų įsigijimas (3.4 

punktas) 

66510000-8 16 II Vienkartinis pirkimas Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

117. Mokymo dalis Kelionių draudimo 

paslaugų įsigijimas (4.22 

punktas) 

66510000-8 20 II Vienkartinis pirkimas Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

118. Mokymo dalis Viešinimo paslaugų 

įsigijimas (informacinių 

lankstinukų, 

konferencijos dalyvių) 

(4.27, 4.13, 4.19 punktai) 

39294100-0 3140 II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

119. Mokymo dalis Laikino informacinio 

stendo, nuolatinio 

aiškinamojo stendo, 

informacinio plakato 

gamybos paslaugų 

įsigijimas (4.23 4.24 4.26 

punktai) 

39294100-0 830 I-II 3 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

INTERREG 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

120. Mokymo dalis Užuolaidų įsigijimas 39515100-6 8760 II 2 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 



apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

Latvijos-Lietuvos-

Baltarusijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą 

projektą) 

121. Mokymo dalis Kondicionieriaus 

įsigijimas 

39717000-1 5010 II 2 mėn. Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

apklausos raštu būdu, 

atliekama CVP IS 

priemonėmis 

(Įgyvendinant 

Latvijos-Lietuvos-

Baltarusijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą projektą 

122. Mokymo dalis Straipsnio spausdinimo  

paslaugų įsigijimas 
39294100-0 200 II Vienkartinis pirkimas Mažos vertės 

neskelbiama apklausa 

žodžiu (Įgyvendinant 

Latvijos-Lietuvos-

Baltarusijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

finansuojamą projektą 

 

 



 
PATVIRTINTA VšĮ Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ direktoriaus 2019 m. kovo 27 
d. A-18 

 
2020 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ 

PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 

Eil. Nr. Pirkimo iniciatorius 
(padalinys) 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Pagrindinis pirkimo 
objekto kodas pagal 
BVPŽ, papildomi 

BVPŽ kodai (jei jie 
yra) 

Numatomų pirkti 
prekių kiekiai bei 
paslaugų ar darbų 

apimtys (jei 
įmanoma) 

 
Preliminari vertė 

EUR  
(su PVM) 

Numatoma 
pirkimo 
pradžia 

(ketvirtis) 

Ketinamos sudaryti 
sutarties trukmė (su 

visais galimais 
pratęsimais) 

Pirkimo būdas 

3. Maitinimo dalis 
 

 

Įvairių maisto produktų 
pirkimas 
 
(koldūnai) 

15896000-5 3000 II 12 mėn.  Mažos vertės 
neskelbiama apklausa 
raštu, atliekama CVP 

IS priemonėmis 
24. Gydymo dalis 

 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų įsigijimas 
(greitosios pagalbos 
paslaugos) 

85100000-0 3000 I 
 

Vienkartiniai pirkimai 
pagal poreikį 

Mažos vertės 
vienkartiniai pirkimai 
žodžiu neskelbiamos 
apklausos būdu pagal 

poreikį 
44. Ūkio dalis 

 
 
 

Transporto priemonių 
remonto, atsarginių dalių 
ir priemonių pirkimas 

50112100-4  
31530000-0 
24951000-5 
39830000-9 
34900000-6 
 
 

4000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 
pagal poreikį 

Mažos vertės 
vienkartiniai pirkimai 
žodžiu neskelbiamos 
apklausos būdu pagal 

poreikį 

67. 
 

Maitinimo dalis  Padažų įsigijimas 15871000-4 7000 II 12 mėn. Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 



apklausos būdu CVP 
IS priemonėmis 

70. Maitinimo dalis Arbatos įsigijimas 15863000-5 3000 II 12 mėn. Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu CVP 

IS priemonėmis 
84. Gydymo dalis Medicininės įrangos 

techninės būklės ir 
metrologinės patikros 
paslaugų įsigijimas 

50400000-9 1000 I-IV Vienkartinis pirkimas 
pagal poreikį 

Mažos vertės 
vienkartinis pirkimas 
žodžiu neskelbiamos 

apklausos būdu  
95. Gydymo dalis 

 
Aptarnavimo padalinys 
 
Ūkio dalis 
 
Mokymo dalis 

Maitinimo paslaugos 55300000-3 4000 I-IV Vienkartiniai pirkimai 
pagal poreikį 

Mažos vertės 
vienkartiniai pirkimai 
žodžiu neskelbiamos 
apklausos būdu pagal 

poreikį 

123. Mokymo dalis Interneto paslaugų 
įsigijimas 

72400000-4 600 II 12 mėn. Mažos vertės 
vienkartiniai pirkimai 
žodžiu neskelbiamos 
apklausos būdu pagal 

poreikį  
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