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VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „KREGŽDUTĖ“ 

2022 metų viešųjų pirkimų planas 

 

Eil.n

r. 
Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas BVPŽ kodas 

Planuojamo 

viešojo 

pirkimo 

vertė (eur) 

Preliminarus 

pirkimo būdas 

Įsigijimo 

laikotarpis 

Pirkimo 

vykdytojas 

 

1.  

Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, 

išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus. 

(kanceliarinės prekės, rašomasis popierius, popierius 

printeriams) 

30000000-9 400 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

2.  

Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos 

gaminiai (dažai ir sienų dangos, grindų dangos,  tvirtinimo 

detalės, kanalizacijos sistema, spynos, raktai ir t.t.) 

44000000-0 100 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

II ketvirtis 
Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

3.  
Grindų klojimo ir dengimo, sienų dengimo ir tapetavimo 

darbai. 
45432000-4 2000 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

II ketvirtis 
Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

4.  
Amatų ir meno reikmenys (molis, dažai, kartonai, 

popierius piešimui) 
37800000-6  1200 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

5.  Higienos priemonės ir buitinė chemija 33700000-7 500 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

6.  Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos 

(vasaros stovyklai parodos, muziejai, zoologijos, botanikos 

sodai) 

92500000-6 600 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I, III 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

7.  
Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, 

rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai.  
37000000-8 1800 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

8.  
Finansinės ir draudimo paslaugos. (Klubo patalpų 

draudimas, klubo saugos paslaugos ) 
66000000-0 300 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 



9.  

IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos 

kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (gali tekti 

pirkti kompiuterio aptarnavimo paslaugas, interneto 

tiekimo paslaugą) 

72000000-5 1100 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

10.  
Švietimo ir mokymo paslaugos. (dalykiniai seminarai 

būrelio vadovams, pirmos pagalbos, higienos įgūdžių , 

darbuotojų mokymo paslaugos ir t.t.) 

80000000-4 700 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

11.  
Su įrenginiais susijusios sanitarinės paslaugos. 

(dezinfekcija, deratizacija) 
90920000-2 800 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

12. 

Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, 

įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos. (buhalterijos, 

reklamos, telefoninio ryšio paslaugos)  

79000000-4 500 

Apklausa, 

mažos vertės 

pirkimas 

I-IV 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Pagal 

poreikį 

  Viso: 10000     

 

Pirkimų vertės gali svyruoti  30 %, priklausomai nuo gauto finansavimo.  

 


