
Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas

Pagrindinis 

pirkimo 

objekto 

kodas pagal 

BVPŽ, 

papildomi 

BVPŽ kodai 

(jei jų yra)

Numatomų pirkti 

prekių kiekiai bei 

paslaugų ar darbų 

apimtys (jei įmanoma)

Numatoma 

pirkimo vertė, 

Eur su PVM

Numatomas 

pirkimo būdas 

Pirkimo 

iniciatorius

Numatoma 

pirkimo 

pradžia

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais)

Ar 

pirkimas 

bus 

atliekamas 

pagal 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

23 

straipsnio 

nuostatas

Ar pirkimas 

bus atliekamas 

centralizuotai, 

naudojantis 

viešosios 

įstaigos CPO 

LT, 

atliekančios 

centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

funkcijas, 

elektronine 

informacine 

sistema

Ar pirkimui 

bus taikomi 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerijos 

nustatyti 

aplinkos 

apsaugos 

kriterijai

Ar pirkimas 

bus 

elektroninis ir 

atliekamas 

CVP IS 

priemonėmis

PREKĖS
1.1 Šiaudų lazdelės (22 cm ilgio ), šienas 03114000-3 Šiaudų lazdelės - 80 

pak.; šienas - 10 pak.

140,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

2.1 Sodininkystės ir medelynų produktai 

(gyvi augalai, gėlės ).

03120000-8 Skintos gėlės - 100 

vnt.; gėlių puokštės - 

20 vnt.

450,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

2.2 Sodininkystės ir medelynų produktai 

(gyvi augalai, gėlės ).

03120000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

2.3. Sodininkystės ir medelynų produktai 

(gyvi augalai, gėlės ).

03120000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

3.1 Gyvūninės kilmės ir susiję produktai 

(bičių vaškas plokštelėmis ).

03140000-4 30 kg 435,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne
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3.2. Gyvūninės kilmės ir susiję produktai 

(vaškas, kiaušiniai ).

03140000-4 Vaškas - 1 kg, 

kiaušiniai - 150 vnt.

50,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

4.1 Miškininkystės ir medienos ruošos 

produktai (pintiniai gaminiai, 

dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar 

kerpės, medžiai, krūmai ir kt. )

03400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

4.2 Miškininkystės ir medienos ruošos 

produktai (pintiniai gaminiai, 

dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar 

kerpės, medžiai, krūmai ir kt. )

03400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

4.3 Miškininkystės ir medienos ruošos 

produktai (pintiniai gaminiai, 

dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar 

kerpės, medžiai, krūmai ir kt. )

03400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

5.1 Kuras (benzinas, dyzelinas ) 09100000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, ūkvedys

I-IV ketv. 36 mėn. Ne Ne Ne Ne

Atviras 

konkursas /

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

  pirkimas per 

CPO LT 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

Ne Taip Ne Ne

7.1 Molis, modelinas, smėlis, milteliai 

išdegto molio sluoksniui.

14200000-3 Molis - 320 kg; kitos 

prekės - nuolatiniai 

pirkimai pagal poreikį.

250,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

7.2 Molis, modelinas, smėlis, milteliai 

išdegto molio sluoksniui.

14200000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

30,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

8.1 Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai. 15400000-2 2 litrai 15 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

8.2 Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai. 15400000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

15 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

IV ketv. 12 mėn.6.1 Elektra. 09310000-5 17700 kWh 1250,00



9.1 Pieno produktai. 15500000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

10 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

9.2 Pieno produktai. 15500000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

10 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

10.1 Mišiniai kepiniams 15600000-4 15 vnt. 23,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

10.2 Grūdų malūno produktai, krakmolas ir 

krakmolo gaminiai.

15600000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

30,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

11.1 Įvairūs maisto produktai (duona, 

sausainiai, cukrus, šokoladas ir 

konditerijos gaminiai, kava, arbata ).

15800000-6 Duona - 1 kepalas; 

sausainiai - 20 kg; 

kava - 5 kg; arbata 

juoda ir vaisinė 

pakeliais - ne mažiau 

kaip po 300 g

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

11.2 Įvairūs maisto produktai (duona, 

sausainiai, cukrus, šokoladas ir 

konditerijos gaminiai, kava, arbata ).

15800000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

11.3 Įvairūs maisto produktai (duona, 

sausainiai, cukrus, šokoladas ir 

konditerijos gaminiai, kava, arbata ).

15800000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

12.1 Nealkoholiniai gėrimai (mineralinis 

vanduo, vaisvandeniai ).

15980000-1 Mineralinis vanduo po 

330 ml negazuotas - 

150 vnt., gazuotas - 

100 vnt.

150,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

12.2 Nealkoholiniai gėrimai (mineralinis 

vanduo, vaisvandeniai ).

15980000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

12.3 Nealkoholiniai gėrimai (mineralinis 

vanduo, vaisvandeniai ).

15980000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

13.1 Kertamosios mašinos (vėjapjovės, 

šienapjovės, genėjimui skirtos 

priemonės).

16300000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

320,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

13.2 Kertamosios mašinos (vėjapjovės, 

šienapjovės, genėjimui skirtos 

priemonės ).

16300000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

320,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



14.1 Darbo drabužiai ir jų priedai (darbo 

pirštinės, apsauginiai šalmai ir 

antveidžiai, kitos apsaugos priemonės ).

18140000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

14.2 Darbo drabužiai ir jų priedai (darbo 

pirštinės, apsauginiai šalmai ir 

antveidžiai, kitos apsaugos priemonės ).

18140000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

14.3 Darbo drabužiai ir jų priedai (darbo 

pirštinės, antrankoviai, apsaugos 

priemonės ).

18140000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

180,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

15.1 Viršutiniai drabužiai (tautiniai 

kostiumai ).

18200000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

15.2 Viršutiniai drabužiai (kostiumai, 

ansambliai,švarkai, suknelės, sijonai, 

prijuostės, kelnės, liemenės,  lietpalčiai ).

18200000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

150,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

16.1 Apranga (kojinės, marškinėliai ir 

marškiniai ).

18300000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

16.2 Apranga (kojinės, marškiniai ). 18300000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

130,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

17.1 Specialūs drabužiai ir jų priedai 

(kaklaskarės, kaklaraiščiai, diržai, 

galvos apdangalai ir jų priedai, sagos ir 

smeigtukai ).

18400000-3 Smeigtukai metaliniai 

30 mm po 50 g - 8 

pak.; kitų prekių 

nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

17.2 Specialūs drabužiai ir jų priedai 

(kaklaskarės, kaklaraiščiai, vienkartinės 

pirštinės, diržai, galvos apdangalai ir jų 

priedai, apsauginiai šalmai, sagos ir 

smeigtukai, užtrauktukai ).

18400000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

17.3 Specialūs drabužiai ir jų priedai 

(vienkartinės pirštinės, galvos 

apdangalai ir jų priedai, apsauginiai 

šalmai ).

18400000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



18.1 Dovanos ir apdovanojimai (skrynelės, 

keramikiniai gaminiai,  apyrankės, 

juostos, maišeliai ir kiti suvenyrai, 

šakočiai, sausainiai, šokoladas, 

saldainiai ir kiti panašūs produktai )

18530000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

12000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

18.2 Dovanos ir apdovanojimai (skrynelės, 

keramikiniai gaminiai,  apyrankės, 

juostos, maišeliai ir kiti suvenyrai, 

šakočiai, sausainiai, šokoladas, 

saldainiai ir kiti panašūs produktai )

18530000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

18.3 Dovanos ir apdovanojimai (skrynelės, 

keramikiniai gaminiai,  apyrankės, 

juostos, maišeliai ir kiti suvenyrai, 

šakočiai, sausainiai, šokoladas, 

saldainiai, kava, arbata ir kiti panašūs 

produktai )

18530000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

19.1 Avalynė (avalynė su odiniais batviršiais, 

batai, vyžos).

18800000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

19.2 Avalynė (avalynė su odiniais batviršiais, 

batai).

18800000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

20.1 Maišai ir krepšiai (prekėms pakuoti skirti 

popieriniai ir polietileno maišeliai )

18900000-8 Popierinių maišelių - 

800 vnt.; polietileno 

maišelių - 400 vnt.

330,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

20.2 Lagaminai, maišai ir krepšiai (lagaminai, 

krepšeliai ir piniginės, maišai ir 

krepšiai ).

18900000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

20.3 Lagaminai, maišai ir krepšiai (lagaminai, 

krepšeliai ir piniginės, maišai ir 

krepšiai ).

18900000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

21.1 Oda (gyvūnų oda, dirbtinė oda ) 19100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

21.2 Oda (gyvūnų oda, dirbtinė oda ) 19100000-7 4 m 50,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

22.1 Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai 

(audiniai: sintetiniai, medvilniniai, 

lininiai, vilnoniai, specialieji; austinės 

juostos; audinys; neaustos medžiagos; 

19200000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1500,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



22.2 Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai 

(audiniai: sintetiniai, medvilniniai, 

lininiai, vilnoniai, specialieji; austinės 

juostos; audinys; neaustos medžiagos; 

vilna, filcas, vilnos karšinys, paukščių 

odos ir plunksnos) .

19200000-8 50 m 950,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

23.1 Drobė (drobė gruntuota, drobė ant 

porėmio ).

19212300-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1040,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

23.2 Drobė (drobė gruntuota, drobė ant 

porėmio ).

19212300-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

24.1 Mezgimo siūlai (įvairių spalvų ) 19400000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

240,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

24.2 Audimo siūlai ir verpalai ( natūralus ir 

dirbtinis audimo pluoštas; audimo siūlai 

ir verpalai).

19400000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

25.1 Gumos ir plastiko reikmenys (lipnioji 

juosta arba gumuota tekstilė, formos 

žvakių liejimui, polistireno gaminiai) .

19500000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

25.2 Gumos ir plastiko reikmenys (lipnioji 

juosta arba gumuota tekstilė, polistireno 

gaminiai) .

19500000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

110,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

25.3 Gumos ir plastiko reikmenys (lipnioji 

juosta arba gumuota tekstilė, formos 

žvakių liejimui, plastikinė danga lauko 

laiptams, polistireno gaminiai) .

19500000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

130,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

26.1 Odos, tekstilės, gumos ir plastiko atliekos 

(odos atraižos, audinių atraižos).

19600000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

26.2 Odos, tekstilės, gumos ir plastiko atliekos 

(odos atraižos, audinių atraižos).

19600000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

27.1 Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms 

bei atliekoms

19640000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

90,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



27.2 Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms 

bei atliekoms (35 litrų ir 60 litrų )

19640000-4 350 vnt. 120,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

28.1 Sintetinė guma ir sintetiniai pluoštai 

(sintetiniai vienagijai siūlai, dirbtiniai 

kuokšteliniai pluoštai, tekstūruotieji 

siūlai ).

19700000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

40,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

28.2 Sintetinė guma ir sintetiniai pluoštai 

(sintetiniai vienagijai siūlai, dirbtiniai 

kuokšteliniai pluoštai, tekstūruotieji 

siūlai ).

19700000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

50,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

29.1 Spausdintos knygos, brošiūros ir 

lankstinukai (vadovėliai, spausdinti natų 

rinkiniai, enciklopedijos, techninio 

pobūdžio leidiniai, žinynai, 

lankstinukai ).

22100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

29.2 Spausdintos knygos, brošiūros ir 

lankstinukai (vadovėliai , spausdinti natų 

rinkiniai, enciklopedijos, techninio 

pobūdžio leidiniai, žinynai, 

lankstinukai ).

22100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

30.1 Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai 

leidiniai ir žurnalai.

22200000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

40,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

30.2 Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai 

leidiniai ir žurnalai.

22200000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

40,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

31.1 Atvirukai, sveikinimo atvirukai ir kiti 

spaudiniai (eskizai ).

22300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

50,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

31.2 Atvirukai, sveikinimo atvirukai ir kiti 

spaudiniai.

22300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

50,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

32.1 Pašto ženklai, čekių blankai, reklaminiai 

lipdukai ir juostos, komercinė reklaminė 

medžiaga, katalogai ir žinynai 

(kompiuterių bei techniko žinynai, 

eksploatavimo vadovai ).

22400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



32.2 Pašto ženklai, čekių blankai, reklaminiai 

lipdukai ir juostos, komercinė reklaminė 

medžiaga, katalogai ir žinynai 

(kompiuterių bei techniko žinynai, 

eksploatavimo vadovai ).

22400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

32.3 Pašto ženklai, čekių blankai, reklaminiai 

lipdukai ir juostos, komercinė reklaminė 

medžiaga, katalogai ir žinynai 

(kompiuterių bei techniko žinynai, 

eksploatavimo vadovai ).

22400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

33.1 Tušas (juodos, raudonos ir mėlynos 

spalvos - ne mažiau kaip po 50 ml ).

22612000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

33.2 Rašalas (tušas ). 22600000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

20,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

33.3 Rašalas (tušas ). 22600000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

34.1 Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, 

apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti 

spausdinti raštinės reikmenys (bloknotai, 

lipnių lapelių bloknotai, dienynai ir 

užrašinės, pratybų sąsiuviniai, segtuvai, 

aplankai, bylos, bylų laikikliai ir kiti 

panašūs gaminiai) .

22800000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

34.2 Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, 

apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti 

spausdinti raštinės reikmenys (užrašų 

knygelės, bloknotai, lipnių lapelių 

bloknotai, dienynai ir užrašinės, pratybų 

sąsiuviniai, segtuvai, aplankai, 

archyvinės dėžės, bylos, bylų laikikliai ir 

kiti panašūs gaminiai) .

22800000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

800,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



34.3 Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, 

apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti 

spausdinti raštinės reikmenys (užrašų 

knygelės, bloknotai, lipnių lapelių 

bloknotai, dienynai ir užrašinės, pratybų 

sąsiuviniai, segtuvai, aplankai, bylos, 

bylų laikikliai ir kiti panašūs gaminiai) .

22800000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

35.1 Laikraštinis popierius, rankų darbo 

popierius ir kitas nepadengtas popierius 

arba kartonas grafikos darbams 

(gofruotas popierius arba kartonas ).

22990000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

40,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

35.2 Laikraštinis popierius, rankų darbo 

popierius ir kitas nepadengtas popierius 

arba kartonas grafikos darbams 

(gofruotas popierius arba kartonas ).

22990000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

36.1 Dažikliai ir pigmentai. 24200000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

450,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

37.1 Trąšos ir azoto junginiai (įvairios trąšos, 

pesticidai, insekcisidai, herbicidai ir kt. 

agrochemijos produktai) .

24400000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

20,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

37.2 Trąšos ir azoto junginiai (įvairios trąšos, 

pesticidai, insekcisidai, herbicidai ir kt. 

agrochemijos produktai) .

24400000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

20,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

38.1 Įvairūs ir labai kokybiški chemijos 

produktai (klijai, modeliavimo pasta ).

24910000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

280,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

38.2 Įvairūs ir labai kokybiški chemijos 

produktai (klijai ).

24900000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

38.3 Įvairūs ir labai kokybiški chemijos 

produktai (klijai, modeliavimo pasta ).

24900000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

150,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



39.1 Fotokopijavimo ir ofsetinės spaudos 

įranga (lazerinių spausdintuvų arba 

kopijavimo aparatų kaitintuvai, dažų 

kasetės lazeriniams ir fotokopijavimo 

aparatams, dažai lazeriniams 

spausdintuvams ).

30120000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

450,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

39.2 Fotokopijavimo ir ofsetinės spaudos 

įranga (lazerinių spausdintuvų arba 

kopijavimo aparatų kaitintuvai, dažų 

kasetės lazeriniams ir fotokopijavimo 

aparatams, dažai lazeriniams 

spausdintuvams ).

30120000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

40.1 Skaičiavimo ir apskaitos mašinos 

(kalkuliatoriai, kasos aparatai ).

30140000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

30,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

40.2 Skaičiavimo ir apskaitos mašinos 

(kalkuliatoriai, kasos aparatai ).

30140000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

20,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

41.1 Įvairi biuro įranga ir reikmenys 

(rašomosios lentelės su spaustukais, 

dokumentų naikinimo įrenginiai, 

trintukai, tušinukai, pieštukai, drožtukai, 

pieštukinės ir kt. biuro ir raštinės 

reikmenys, bylų dėžės, užrašinės ir 

priedai, braižybos reikmenys, sąvaržėlės, 

segikliai, skylamušiai, popierius 

spausdintuvams, foto popierius, 

popieriniai raštinės reikmenys, 

dokumentų dėklai, kalendoriai ir kiti 

gaminiai ).

30190000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

600,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



41.2 Įvairi biuro įranga ir reikmenys 

(rašomosios lentelės su spaustukais, 

dokumentų naikinimo įrenginiai, 

trintukai, tušinukai, pieštukai, drožtukai, 

pieštukinės ir kt. biuro ir raštinės 

reikmenys, bylų dėžės, užrašinės ir 

priedai, braižybos reikmenys, sąvaržėlės, 

segikliai, skylamušiai, popierius 

spausdintuvams, foto popierius, 

popieriniai raštinės reikmenys, 

dokumentų dėklai, kalendoriai ir kiti 

gaminiai ).

30190000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1200,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

41.3 Įvairi biuro įranga ir reikmenys 

(rašomosios lentelės su spaustukais, 

dokumentų naikinimo įrenginiai, 

trintukai, tušinukai, pieštukai, drožtukai, 

pieštukinės ir kt. biuro ir raštinės 

reikmenys, bylų dėžės, užrašinės ir 

priedai, braižybos reikmenys, sąvaržėlės, 

segikliai, skylamušiai, popierius 

spausdintuvams, foto popierius, 

popieriniai raštinės reikmenys, 

dokumentų dėklai, kalendoriai ir kiti 

gaminiai ).

30190000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

470,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

42.1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys 

(kompiuteriai, su kompiuteriais susijusi 

įranga, spausdintuvai ir braižytuvai, 

kompiuterio atminties įrenginiai, CD ir 

DVD diskai, atmintukai, atminties 

praplėtimo įranga, kompiuterio plokštės, 

kompiuterių valymo reikmenys, krepšiai, 

kompiuterių pelės, pelės kilimėliai, 

klaviatūros, monitorių sieninių laikiklių 

alkūnės) .

30200000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



42.2 Kompiuterinė įranga ir reikmenys 

(kompiuteriai, su kompiuteriais susijusi 

įranga, spausdintuvai ir braižytuvai, 

kompiuterio atminties įrenginiai, CD ir 

DVD diskai, atmintukai, atminties 

praplėtimo įranga, kompiuterio plokštės, 

kompiuterių valymo reikmenys, krepšiai, 

kompiuterių pelės, pelės kilimėliai, 

klaviatūros, monitorių sieninių laikiklių 

alkūnės) .

30200000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

42.3 Kompiuterinė įranga ir reikmenys 

(kompiuteriai, su kompiuteriais susijusi 

įranga, spausdintuvai ir braižytuvai, 

kompiuterio atminties įrenginiai, CD ir 

DVD diskai, atmintukai, atminties 

praplėtimo įranga, kompiuterio plokštės, 

kompiuterių valymo reikmenys, krepšiai, 

kompiuterių pelės, pelės kilimėliai, 

klaviatūros, monitorių sieninių laikiklių 

alkūnės) .

30200000-1 Nešiojamas 

kompiuteris - 1 vnt.; 

piešimo planšetė - 1 

vnt.; spalvotas 

spausdintuvas A3 

(daugiafunkcinis 

įrenginys)  - 1 vnt.

1800,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

43.1 Elektros varikliai, pavaros, generatoriai 

(generatoriaus nuoma ) ir 

transformatoriai, jų dalys, baterijų 

krovikliai

31100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

43.2 Elektros varikliai, pavaros, generatoriai 

(generatoriaus nuoma ) ir 

transformatoriai, jų dalys, baterijų 

krovikliai

31100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

43.3 Elektros varikliai, pavaros, generatoriai 

(generatoriaus nuoma ) ir 

transformatoriai, jų dalys, baterijų 

krovikliai

31100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

44.1 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 

(skydai ir saugiklių dėžutės, saugikliai, 

automatiniai išjungėjai, jungikliai, 

šakutės ir kištukiniai lizdai, jungiamieji 

kabeliai, ilgintuvai ).

31200000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



44.2 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 

(skydai ir saugiklių dėžutės, saugikliai, 

automatiniai išjungėjai, jungikliai, 

šakutės ir kištukiniai lizdai, jungiamieji 

kabeliai, ilgintuvai ).

31200000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

45.1 Izoliuoti laidai ir kabeliai 31300000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

45.2 Izoliuoti laidai ir kabeliai 31300000-9 10 m 100,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

46.1 Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir 

baterijos

31400000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

46.2 Galvaniniai elementai ir baterijos 31400000-0 20 vnt. 30,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

47.1 Apšvietimo įrenginiai ir elektros 

šviestuvai (elektros lempos, prožektoriai, 

kišeniniai žibinruvėliai, kalėdinių eglių 

girliandos, žibintai, šviestuvų ir 

apšvietimo įrangos dalys, lempų 

gaubtai) .

31500000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

47.2 Apšvietimo įrenginiai ir elektros 

šviestuvai (elektros lempos, prožektoriai, 

kišeniniai žibinruvėliai, kalėdinių eglių 

girliandos, žibintai, šviestuvų ir 

apšvietimo įrangos dalys, lempų 

gaubtai) .

31500000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

350,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

47.3 Apšvietimo įrenginiai ir elektros 

šviestuvai.

31500000-1 Šviestuvai - 4 vnt., 

elektros lemputės - 10 

vnt.

180,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

48.1 Elektros įrenginiai ir aparatai (laidų 

rinkiniai, apsaugos nuo įsilaužimo arba 

priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai, 

krovikliai ir kt.) .

31600000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

49.1 Elektroniniai, elektromechaniniai ir 

elektrotechniniai reikmenys (telefono 

kortelės, SIM kortelės) .

31700000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

20,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



50.1 Mobilieji telefonai. 32250000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

51.1 Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar 

vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai 

(t elevizoriai; videokameros; mikrofonai, 

garsintuvai, ausinės, garso aparatūra; 

radioaparatūra; garso operatoriaus 

pultas, megafonai, radijo imtuvai; garso 

ir vaizdo aparatūros dalys: ekranai, 

garso įrašai, muzikos kasetės, 

videokasetės ir kt. ).

32300000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

51.2 Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar 

vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai 

(t elevizoriai; videokameros; mikrofonai, 

garsintuvai, ausinės, garso aparatūra; 

radioaparatūra; garso operatoriaus 

pultas, megafonai, radijo imtuvai; garso 

ir vaizdo aparatūros dalys: ekranai, 

garso įrašai, muzikos kasetės, 

videokasetės ir kt. ).

32300000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1600,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

51.3 Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar 

vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai 

(t elevizoriai; videokameros; mikrofonai, 

garsintuvai, ausinės, garso aparatūra; 

radioaparatūra; garso operatoriaus 

pultas, megafonai, radijo imtuvai; garso 

ir vaizdo aparatūros dalys: ekranai, 

garso įrašai, muzikos kasetės, 

videokasetės ir kt. ).

32300000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

850,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

52.1 Telekomunikacijų įranga ir reikmenys 

(bevielių telekomunikacijų sistema, 

telefono aparatai, fakso įranga, ryšių 

aparatūra ir kt. ).

32500000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

53.1 Medicinos reikmenys (tvarsliava, 

pirmosios pagalbos rinkiniai - dėžutės ).

33140000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

160,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



54.1 Asmens higienos gaminiai (makiažo 

preparatai, kosmetikos produktai, šukos, 

perukai ir kt.)

33700000-7 Pagal poreikį 150,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

54.2 Asmens higienos gaminiai (muilas, 

tualeto reikmenys; tualetinis popierius, 

nosinės, popieriniai rankšluosčiai ir 

servetėlės)

33700000-7 Pagal poreikį 600,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

54.3 Asmens higienos gaminiai (makiažo 

preparatai, kosmetikos produktai, šukos, 

perukai, muilas, vienkartinės servetėlės, 

vatos kamuoliukai ir kiti tualeto 

reikmenys; tualetinis popierius, nosinės, 

popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės)

33700000-7 Pagal poreikį 600,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

55.1 Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys

(transporto bilietai ir kt. ).

34900000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

55.2 Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys

(bagažo vežimai ir įvairios atsarginės

dalys, druska keliams barstyti, atliekų

bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės

ir kt. ).

34900000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

55.3 Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys

(bagažo vežimai ir įvairios atsarginės

dalys, druska keliams barstyti, atliekų

bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės,

transporto bilietai ir kt. ).

34900000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

56.1 Avariniai ir apsaugos įrenginiai 

(liemenės su atšvaitais, apsauginiai 

rankogaliai ir kt. ).

35100000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

250,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

56.2 Avariniai ir apsaugos įrenginiai (ugnies 

gesintuvai, stebėjimo ir apsaugos 

sistemos bei prietaisai, jutikliai ).

35100000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

56.3 Avariniai ir apsaugos įrenginiai (ugnies 

gesintuvai, liemenės su atšvaitais, 

apsauginiai rankogaliai, apsauginiai 

chalatai, stebėjimo ir apsaugos sistemos 

bei prietaisai, jutikliai ).

35100000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



57.1 Individuali ir pagalbinė įranga (vėliavos, 

vėliavų stiebai )

35821000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

57.2 Individuali ir pagalbinė įranga (vėliavos, 

vėliavų stiebai )

35821000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

58.1 Muzikos instrumentai ir jų dalys. 37300000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

59.1 Sporto prekės ir reikmenys (meškerių 

valai, turistiniai kilimėliai, palapinių 

taisymo rinkiniai, turistinės arba lauko 

viryklės, šokdynės, kamuoliai, 

badmintono reikmenys, teniso 

reikmenys, taikinių žaidimai ir 

reikmenys )

37400000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

240,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

59.2 Sporto prekės ir reikmenys (meškerių 

valai, turistiniai kilimėliai, palapinių 

taisymo rinkiniai, turistinės arba lauko 

viryklės, šokdynės, kamuoliai, 

badmintono reikmenys, teniso 

reikmenys, taikinių žaidimai ir 

reikmenys )

37400000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

60.1 Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (lėlės, 

lėlių dalys arba priedai; žaislai, 

žaidimai, balionai ir kamuoliai ).

37500000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

280,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

60.2 Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (lėlės, 

lėlių dalys arba priedai; žaislai, 

žaidimai, balionai ir kamuoliai ).

37500000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

61.1 Amatų ir meno reikmenys (molio presas, 

mentelės, voleliai grafikai, turnetės, 

dailininko teptukai, spalvoti ir angliniai 

pieštukai, kreidelės, pastelės, 

pergamentinis popierius, permatomas 

arba peršviečiamas popierius, popierius 

dailės reikmėms ir lankstiniams, piešimo 

popierius, daugiasluoksnis popierius 

arba kartonas, kraftpopierius ir kt. ).

37800000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

3000,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



61.2 Amatų ir meno reikmenys (molio presas, 

mentelės, voleliai grafikai, turnetės, 

dailininko teptukai, spalvoti ir angliniai 

pieštukai, kreidelės, pastelės, 

pergamentinis popierius, permatomas 

arba peršviečiamas popierius, popierius 

dailės reikmėms ir lankstiniams, piešimo 

popierius, daugiasluoksnis popierius 

arba kartonas, kraftpopierius ir kt. ).

37800000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

62.1 Fotografijos įranga (fotoaparatai; 

projektoriai, skaitmeninės kameros; 

projekciniai ekranai ir kt. ).

38650000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

62.2 Fotografijos įranga (fotoaparatai; 

projektoriai, skaitmeninės kameros; 

projekciniai ekranai ir kt. ).

38650000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

63.1 Baldai (sėdimieji baldai, baldų dalys, 

mokymo įranga, pagalbinės mokymo 

priemonės ir prietaisai, molbertai ir kt. ).

39100000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

63.2 Baldai (sėdimieji baldai, kėdės ir susiję 

produktai bei dalys; stalai, rašomieji 

stalai bei jų nuoma, knygų spintos;  

biuro baldai; įvairūs baldai bei įranga, 

kabyklos, baldų dalys, mokymo įranga, 

pagalbinės mokymo priemonės ir 

prietaisai, molbertai ir kt. ).

39100000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

3000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

63.3 Baldai (sėdimieji baldai, kėdės ir susiję 

produktai bei dalys; stalai, rašomieji 

stalai ir knygų spintos;  biuro baldai; 

įvairūs baldai bei įranga, kabyklos, 

baldų dalys, mokymo įranga, pagalbinės 

mokymo priemonės ir prietaisai, 

molbertai ir kt. ).

39100000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1000,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



64.1.1 Dekoratyviniai patalpų objektai (indai, 

termosai, padėklai, vazos, vienkartiniai 

įrankiai ir indai, šluotos, šepečiai , 

dažymo teptukai, kibirai, semtuvėliai, 

šiukšliadėžės, p irotechnika, žvakės, 

degtukai; siuvimo ir mezgimo adatos bei 

antpirščiai; peiliai, šakutės, žirklės; 

laikrodžiai; įvairūs dekoratyviniai 

patalpų objektai: dirbtinės gėlės, žolė, 

bižuterija; statulėlės, gėlių vazos, 

nuotraukų ir paveikslų rėmai, kalėdų 

eglutės, stiklo veidrodžiai ir kt.) .

39200000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1600,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

64.1.2 Papuošalai (karoliai) 39298500-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

30,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv.  iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

64.2 Dekoratyviniai patalpų objektai (indai, 

termosai, padėklai, vazos, vienkartiniai 

įrankiai ir indai, šluotos, šepečiai , 

dažymo teptukai, kibirai, semtuvėliai, 

šiukšliadėžės, p irotechnika, žvakės, 

degtukai; siuvimo ir mezgimo adatos bei 

antpirščiai; peiliai, šakutės, žirklės; 

laikrodžiai; įvairūs dekoratyviniai 

patalpų objektai: dirbtinės gėlės, žolė, 

bižuterija; statulėlės, gėlių vazos, 

nuotraukų ir paveikslų rėmai, kalėdų 

eglutės, stiklo veidrodžiai ir kt.) .

39200000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

830,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



64.3 Dekoratyviniai patalpų objektai (indai, 

termosai, padėklai, vazos, vienkartiniai 

įrankiai ir indai, šluotos, šepečiai , 

dažymo teptukai, kibirai, semtuvėliai, 

šiukšliadėžės, p irotechnika, žvakės, 

degtukai; siuvimo ir mezgimo adatos bei 

antpirščiai; peiliai, šakutės, žirklės; 

laikrodžiai; įvairūs dekoratyviniai 

patalpų objektai: dirbtinės gėlės, žolė, 

bižuterija; statulėlės, gėlių vazos, 

nuotraukų ir paveikslų rėmai, kalėdų 

eglutės, stiklo veidrodžiai ir kt.) .

39200000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

680,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

65.1 Tekstilės dirbiniai (staltiesės, stalo 

servetėlės, virtuvinės šluostės, 

užuolaidos, portjeros, žaliuzės; 

pripučiami čiužiniai, palapinės, 

palapinės nuoma, miegmaišiai, 

pašluostės; kilimai, dembliai ir 

kilimėliai; įvairūs virvelės, virvės, 

špagatas, tinklai; neausti dirbiniai; 

įvairūs tekstilės dirbiniai: kaspinai, 

austos juostos, fetras, tekstilinė vata, 

verpalai ir kt. ).

39500000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2600,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

65.2 Tekstilės dirbiniai (staltiesės, stalo 

servetėlės, virtuvinės šluostės, 

užuolaidos, portjeros, žaliuzės; 

pripučiami čiužiniai, palapinės, 

miegmaišiai, pašluostės; kilimai, 

dembliai ir kilimėliai; įvairūs virvelės, 

virvės, špagatas, tinklai; neausti 

dirbiniai; įvairūs tekstilės dirbiniai: 

kaspinai, austos juostos, fetras, tekstilinė 

vata, verpalai ir kt. ).

39500000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



65.3 Tekstilės dirbiniai (staltiesės, stalo 

servetėlės, virtuvinės šluostės, 

užuolaidos, portjeros, žaliuzės; 

pripučiami čiužiniai, palapinės, 

miegmaišiai, pašluostės; kilimai, 

dembliai ir kilimėliai; įvairūs virvelės, 

virvės, špagatas, tinklai; neausti 

dirbiniai; įvairūs tekstilės dirbiniai: 

kaspinai, austos juostos, fetras, tekstilinė 

vata, verpalai ir kt. ).

39500000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

650,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

66.1 Buitiniai prietaisai (elektriniai 

arbatinukai ir kavinukai, vaflių keptuvės, 

mikrobangų krosnys, elektriniai 

lygintuvai, elektriniai ventiliatoriai ir 

kt.) .

39700000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

160,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

66.2 Buitiniai prietaisai (šaldytuvai, 

elektriniai arbatinukai ir kavinukai, 

vaflių keptuvės, mikrobangų krosnys, 

grindų priežiūros mašinos, dulkių 

siurbliai ir jų priedai, elektriniai 

lygintuvai, elektriniai ventiliatoriai, 

vandens šildytuvai, buitinių elektros 

prietaisų dalys ir kt.) .

39700000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

550,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

66.3 Buitiniai prietaisai (šaldytuvai, 

elektriniai arbatinukai ir kavinukai, 

vaflių keptuvės, mikrobangų krosnys, 

grindų priežiūros mašinos, dulkių 

siurbliai ir jų priedai, elektriniai 

lygintuvai, elektriniai ventiliatoriai, 

vandens šildytuvai, buitinių elektros 

prietaisų dalys ir kt.) .

39700000-9 Lapų pūstuvas-

siurblys - 1 vnt.; 

mikrobangų krosnelė - 

1 vnt.; virdulys - 1 vnt.

600,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

67.1 Valikliai ir poliravimo priemonės (oro 

gaivikliai, sandarikliai, šveitimo pastos 

ir milteliai, valikliai, plovikliai ir kt.) .

39800000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

67.2 Valikliai ir poliravimo priemonės (oro 

gaivikliai, sandarikliai, šveitimo pastos 

ir milteliai, valikliai, plovikliai ir kt.) .

39800000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



68.1 Geriamas vanduo 41110000-3 Pagal poreikį 900,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I ketv. 36 mėn. Ne Ne Ne Ne

69.1 Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir 

naudoti (siurbliai, čiaupai, ventiliai, 

vožtuvai ir pan. įtaisai, rutuliniai 

čiaupai, vožtuvo pavaros)

42100000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

800,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

69.2 Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir 

naudoti (siurbliai, čiaupai, ventiliai, 

vožtuvai ir pan. įtaisai, rutuliniai 

čiaupai, vožtuvo pavaros)

42100000-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

800,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

70.1 Pneumatiniai ar elektromechaniniai 

rankiniai įrankiai (siaurapjūklis, 

kampinis šlifuoklis, pjūklas ir kt.) ; 

litavimo, suvirinimo ar lydymo įrenginiai 

(klijų pistoletai ); rankinių įrankių dalys 

ir reikmenys.

42600000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 30 d. Ne Ne Ne Ne

70.2 Pneumatiniai ar elektromechaniniai 

rankiniai įrankiai (siaurapjūklis, 

kampinis šlifuoklis, pjūklas ir kt.) ; 

litavimo, suvirinimo ar lydymo įrenginiai 

(klijų pistoletai ); rankinių įrankių dalys 

ir reikmenys.

42600000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

240,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

70.3 Pneumatiniai ar elektromechaniniai 

rankiniai įrankiai (siaurapjūklis, 

kampinis šlifuoklis, pjūklas ir kt.) ; 

litavimo, suvirinimo ar lydymo įrenginiai 

(klijų pistoletai ); rankinių įrankių dalys 

ir reikmenys.

42600000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

71.1 Tekstilės, aprangos ir odos gamybos 

mašinos (verptuvai, audimo staklės, 

mezgimo bei siuvamosios mašinos ir jų 

dalys ).

42700000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

700,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

71.2 Tekstilės, aprangos ir odos gamybos 

mašinos (verptuvai, audimo staklės, 

mezgimo bei siuvamosios mašinos ir jų 

dalys ).

42700000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

490,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

72.1 Įvairios specialios paskirties mašinos 

(laminavimo reikmenys, laminatoriai )

42990000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



72.2 Įvairios specialios paskirties mašinos 

(laminavimo reikmenys, laminatoriai )

42990000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

73.1 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 

(cementas, sienų, grindų ir stogo dangos 

ir įvairios statybinės konstrukcijos, 

vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys, 

įvairios vamzdžių detalės, vandentiekio 

ir šildymo medžiagos, įvairios statybinės 

medžiagos iš medienos ir kt. ).

44100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

73.2 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 

(cementas, sienų ir grindų dangos, 

vamzdžiai, vandentiekio ir šildymo 

medžiagos ir kt. ).

44100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

73.3 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 

(įvairios statybinės medžiagos iš 

medienos, vinys ir kt. ).

44100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

74.1 Statybiniai stalių dirbiniai (langai, durys, 

langinės, laiptai ir susiję gaminiai ).

44220000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2600,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 6 mėn. Ne Ne Ne Ne

74.2 Kampuočiai, statybiniai stalių dirbiniai 

(durys, laiptai ir susiję gaminiai ).

44200000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

248,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. 3 mėn. Ne Ne Ne Ne

75.1 Kabeliai, viela ir su jais susiję produktai 

(suvyta viela, aptvarams naudojama 

viela, metalinis tinklas, vielos audinys; 

litavimo medžiagos, metalo dirbiniai, 

metalininkų, kalvių dirbiniai; kabeliai ir 

su jais susiję produktai; statybiniai 

strypai, virbai, viela ir profiliai ).

44300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

40,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

75.2 Kabeliai, viela ir su jais susiję produktai 

(suvyta viela, aptvarams naudojama 

viela, metalinis tinklas, vielos audinys; 

litavimo medžiagos, metalo dirbiniai, 

metalininkų, kalvių dirbiniai; kabeliai ir 

su jais susiję produktai; statybiniai 

strypai, virbai, viela ir profiliai ).

44300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

30,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



75.3 Kabeliai, viela ir su jais susiję produktai 

(suvyta viela, aptvarams naudojama 

viela, metalinis tinklas, vielos audinys; 

litavimo medžiagos, metalo dirbiniai, 

metalininkų, kalvių dirbiniai; kabeliai ir 

su jais susiję produktai; statybiniai 

strypai, virbai, viela ir profiliai ).

44300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

60,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

76.1 Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai 

(vonios ir virtuvės reikmenys, seifai, 

dėžės dokumentams ir pinigams saugoti, 

pašto dėžutės, sudedamos kopėčios, 

iškabos, lentelės su adresu, šulinių 

elementai, lipnioji juosta, atspindinčios 

juostos ir kt. ).

44400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

76.2 Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai 

(vonios ir virtuvės reikmenys, seifai, 

dėžės dokumentams ir pinigams saugoti, 

pašto dėžutės, sudedamos kopėčios, 

iškabos, lentelės su adresu, šulinių 

elementai, lipnioji juosta, atspindinčios 

juostos ir kt. ).

44400000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

77.1 Įrankiai (rankiniai pjūklai, replės, 

plaktukai, atsuktuvai, įrankių dalys, 

įrankių dėtuvės ir kt.) ; tvirtinimo detalės 

(sraigtai, varžtai, medsraigčiai, veržlės, 

poveržlės ir kt.) .

44500000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

130,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

77.2 Įrankiai (kastuvai, šakės, kirtikliai, 

grėbliai, rankiniai pjūklai, replės, 

plaktukai, atsuktuvai, įrankių dalys, 

įrankių dėtuvės ir kt.) , spynos, raktai ir 

vyriai (spynų dalys, sklendės,  tvirtinimo 

bei montavimo įtaisai); tvirtinimo detalės 

(sraigtai, varžtai, medsraigčiai, veržlės, 

poveržlės ir kt.) grandinės ir spyruoklės.

44500000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



77.3 Įrankiai (kastuvai, šakės, kirtikliai, 

grėbliai, rankiniai pjūklai, replės, 

plaktukai, atsuktuvai, įrankių dalys, 

įrankių dėtuvės ir kt.) , spynos, raktai ir 

vyriai (spynų dalys, sklendės,  tvirtinimo 

bei montavimo įtaisai); tvirtinimo detalės 

(sraigtai, varžtai, medsraigčiai, veržlės, 

poveržlės ir kt.) grandinės ir spyruoklės.

44500000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

78.1 Dėžutės (kartoninės dėžės, surenkamos 

dėžutės ), medinės dėžės.

44610000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

280,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

78.2 Dėžutės (kartoninės dėžės, surenkamos 

dėžutės ), medinės dėžės.

44610000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

79.1 Centrinio šildymo radiatoriai ir dalys. 44621100-0 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

80.1 Dažai, lakas ir mastika, užpildai, glaistas 

ir tirpikliai.

44800000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1600,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. 12 mėn. /       

iki 60 d.

Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

80.2 Dažai, lakas ir mastika, užpildai, glaistas 

ir tirpikliai.

44800000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

800,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

80.3 Dažai, lakas ir mastika, užpildai, glaistas 

ir tirpikliai.

44800000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

250,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

PASLAUGOS
81.1 Programinės įrangos paketai ir 

informacinės sistemos (tinklo kūrimo, 

interneto ir intraneto programinės 

įrangos paketai; dokumentų kūrimo, 

braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų 

sudarymo ir našumo programinės 

įrangos paketai; verslo sandorių ir 

asmeninio verslo programinės įrangos 

paketai; Komunikacijų ir multimedijos 

programinės įrangos paketai; Duomenų 

bazių ir operacinių sistemų programinės 

įrangos paketai ir kt. ).

48000000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1500,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Taip /             

Ne

Ne Ne



81.2 Programinės įrangos paketai ir 

informacinės sistemos (tinklo kūrimo, 

interneto ir intraneto programinės 

įrangos paketai; dokumentų kūrimo, 

braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų 

sudarymo ir našumo programinės 

įrangos paketai; verslo sandorių ir 

asmeninio verslo programinės įrangos 

paketai; Komunikacijų ir multimedijos 

programinės įrangos paketai; Duomenų 

bazių ir operacinių sistemų programinės 

įrangos paketai ir kt. ).

48000000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

3000,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

81.3 Programinės įrangos paketai ir 

informacinės sistemos (tinklo kūrimo, 

interneto ir intraneto programinės 

įrangos paketai; dokumentų kūrimo, 

braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų 

sudarymo ir našumo programinės 

įrangos paketai; verslo sandorių ir 

asmeninio verslo programinės įrangos 

paketai; Komunikacijų ir multimedijos 

programinės įrangos paketai; Duomenų 

bazių ir operacinių sistemų programinės 

įrangos paketai ir kt. ).

48000000-8 Programinės įrangos 

paketai - 2 vnt.

400,00 per CPO LT / 

Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Taip /             

Ne

Ne Ne

82.1 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, 

susijusios su asmeniniais kompiuteriais, 

biuro įranga, telekomunikacijų bei garso 

ir vaizdo įranga (kompiuterių įrangos 

priežiūra ir remontas; fakso ir telefonų 

aparatų remonto ir priežiūros 

paslaugos; televizijos, garso, vaizdo ir 

fotografijos įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos; spausdintuvų 

kasečių pildymo ir atnaujinimo 

paslauga) .

50300000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



82.2 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, 

susijusios su asmeniniais kompiuteriais, 

biuro įranga, telekomunikacijų bei garso 

ir vaizdo įranga (kompiuterių įrangos 

priežiūra ir remontas; fakso ir telefonų 

aparatų remonto ir priežiūros 

paslaugos; televizijos, garso, vaizdo ir 

fotografijos įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos; spausdintuvų 

kasečių pildymo ir atnaujinimo 

paslauga) .

50300000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

83.1 Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros 

paslaugos (gesintuvų patikra ).

50413200-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

83.2 Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros 

paslaugos (gesintuvų patikra ).

50413200-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

84.1 Remonto ir priežiūros paslaugos, 

susijusios su pastatais (radiatoriaus 

keitimas ).

50700000-2 1 vnt. 120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

II-III ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

84.2 Remonto ir priežiūros paslaugos, 

susijusios su pastatais (elektros 

šviestuvų, praustuvo keitimas ).

50700000-2 šviestuvai - 4 vnt., 

praustuvas - 1 vnt.

413,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

85.1 Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos 

(batų ir drabužių taisymo paslaugos, 

baldų, muzikos instrumentų remonto ir 

priežiūros paslaugos ).

50800000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

85.2 Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos 

(batų ir drabužių taisymo paslaugos, 

baldų, muzikos instrumentų remonto ir 

priežiūros paslaugos ).

50800000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

85.3 Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos 

(batų ir drabužių taisymo paslaugos, 

baldų, muzikos instrumentų remonto ir 

priežiūros paslaugos ).

50800000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

86.1 Viešbučių paslaugos (apgyvendinimo 

paslaugos; kitos viešbučių paslaugos ).

55100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

3000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



86.2 Viešbučių paslaugos (apgyvendinimo 

paslaugos; kitos viešbučių paslaugos ).

55100000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

700,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

87.1 Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas 

ne viešbučiuose (jaunimo nakvynės 

namų paslaugos; poilsio centrų ir 

poilsio namų paslaugos; apstatytų 

apgyvendinimo patalpų trumpalaikės 

išnuomojimo paslaugos ).

55200000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

87.2 Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas 

ne viešbučiuose (jaunimo nakvynės 

namų paslaugos; poilsio centrų ir 

poilsio namų paslaugos; apstatytų 

apgyvendinimo patalpų trumpalaikės 

išnuomojimo paslaugos ).

55200000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

88.1 Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos. 55300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

8000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

88.2 Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos. 55300000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

89.1 Kelių transporto paslaugos (keleivių 

vežimas gyvūnų traukiamomis 

transporto priemonėmis; siuntinių 

vežimo paslaugos; keleivinių ir 

krovininių transporto priemonių nuoma 

su vairuotoju ).

60100000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

6600,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

89.2 Kelių transporto paslaugos (siuntinių 

vežimo paslaugos;  keleivinių ir 

krovininių transporto priemonių nuoma 

su vairuotoju ).

60100000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

89.3 Kelių transporto paslaugos (siuntinių 

vežimo paslaugos;  keleivinių ir 

krovininių transporto priemonių nuoma 

su vairuotoju ).

60100000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1500,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



90.1 Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir 

pagalbinės turizmo paslaugos (kelionių 

bilietų pardavimo ir turistinių kelionių 

organizavimo paslaugos; turistų gidų 

paslaugos; kelionių paslaugos; krovinių 

vežimo agentūrų paslaugos ).

63500000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

600,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

90.2 Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir 

pagalbinės turizmo paslaugos (kelionių 

bilietų pardavimo ir turistinių kelionių 

organizavimo paslaugos; turistų gidų 

paslaugos; kelionių paslaugos; krovinių 

vežimo agentūrų paslaugos ).

63500000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

90.3 Krovinių vežimo agentūrų paslaugos. 63521000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

91.1 Automobilių stovėjimo paslaugos. 63712400-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

320,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

91.2 Automobilių stovėjimo paslaugos. 63712400-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

160,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

92.1 Pašto ir kurjerių (siuntinių pristatymo) 

paslaugos.

64100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

92.2 Pašto ir kurjerių (siuntinių pristatymo) 

paslaugos.

64100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

120,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

92.3 Pašto ir kurjerių (siuntinių pristatymo) 

paslaugos.

64100000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

50,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

93.1 Telekomunikacijų paslaugos (telefono 

ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos; 

viešojo telefono ryšio paslaugos; viešojo 

judriojo telefono ryšio paslaugos, 

elektroninio pašto paslaugos ).

64200000-8 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1100,00 per CPO LT Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

III ketv. 24 mėn. Ne Taip Ne Ne

94.1 Draudimo nuo žalos ar nuostolių 

paslaugos.

66515000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

360,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

II ketv. 12 mėn. Ne Ne Ne Ne



95.1 Nekilnojamojo turto priklausančio 

nuosavybės ar kita teise nuomos ar 

lizingo paslaugos

70200000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2360,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

95.2 Nekilnojamojo turto priklausančio 

nuosavybės ar kita teise nuomos ar 

lizingo paslaugos

70200000-3 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

180,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

96.1 Inžinerijos paslaugos (statinių 

projektavimo konsultacinės paslaugos; 

energijos ir susijusios paslaugos, 

statybos konsultacinės paslaugos, 

sveikatos priežiūros ir saugos paslaugos, 

ekspertų paslaugos; inžinerinio 

projektavimo paslaugos ).

71300000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

3000,00 Skelbiama 

apklausa CVP IS 

priemonėmis

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. 6 mėn. Ne Ne Ne Taip

97.1 Reklamos paslaugos. 79341000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

2600,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

97.2 Reklamos paslaugos. 79341000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

700,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

98.1 Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos. 79418000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

99.1 Pagalbinės biuro paslaugos (vertimo 

raštu paslaugos ir kt. ).

79500000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

100.1 Apsaugos paslaugos (renginių metu ). 79710000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1800,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

101.1 Apsaugos paslaugos (signalizacijos 

sistemų stebėsenos paslaugos ).

79710000-4 A. Jakšto g. 18 ir 

Kalniečių g. 180

1200,00 per CPO LT Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

III ketv. 24 mėn. Ne Taip Ne Ne

102.1 Spausdinimo ir susijusios paslaugos. 79800000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

1300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

102.2 Spausdinimo ir susijusios paslaugos. 79800000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

500,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

103.1 Fotografijos ir pagalbinės paslaugos. 79960000-1 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



104.1 Prenumeratos paslaugos. 79980000-7 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

105.1 Apmokymo paslaugos (mokomieji 

seminarai; mokymo paslaugos, 

edukaciniai užsiėmimai ).

80500000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

6000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

105.2 Apmokymo paslaugos (darbuotojų 

gaisrinės saugos mokymai ir 

atestavimas; mokomieji seminarai; 

mokymo paslaugos ).

80500000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

600,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

105.3 Apmokymo paslaugos (mokomieji 

seminarai; mokymo paslaugos, 

edukaciniai užsiėmimai ).

80500000-9 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

300,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

106.1 Su atliekomis susijusios paslaugos 

(atliekų utilizavimo paslaugos ).

90500000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

106.2 Su atliekomis susijusios paslaugos 

(atliekų utilizavimo paslaugos ).

90500000-2 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

107.1 Profesinės rizikos vertinimas. 90711100-5 27 darbo vietos 1600,00 Neskelbiama 

apklausa

I-IV ketv. 3 mėn. Ne Ne Ne Ne

108.1 Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos bei 

susijusios paslaugos.

92110000-5 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

109.1 Pramoginės paslaugos (meno kūriniai; 

teatro prodiuserių, dainininkų grupių, 

ansamblių ir orkestrų pramoginės 

paslaugos;  autorių, kompozitorių, 

skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų 

menininkų teikiamos paslaugos, meno 

patalpų, scenos ar pakylos, paviljonų ar 

palapinių, įgarsinimo ir apšvietimo 

įrangos nuomos bei techninio 

aptarnavimo paslaugos, garso 

specialistų paslaugos ir kt. ). 

92300000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

12000,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



109.2 Pramoginės paslaugos (meno kūriniai; 

teatro prodiuserių, dainininkų grupių, 

ansamblių ir orkestrų pramoginės 

paslaugos;  autorių, kompozitorių, 

skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų 

menininkų teikiamos paslaugos, meno 

patalpų, scenos ar pakylos, paviljonų ar 

palapinių, įgarsinimo ir apšvietimo 

įrangos nuomos bei techninio 

aptarnavimo paslaugos, garso 

specialistų paslaugos ir kt. ). 

92300000-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

110.1 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos 

(botanikos, zoologijos sodų ) kultūrinės 

paslaugos.

92500000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

200,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

110.2 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos 

(botanikos, zoologijos sodų ) kultūrinės 

paslaugos.

92500000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

100,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

111.1 Archyvų naikinimo paslaugos. 92512100-4 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

80,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

112.1 Įvairios paslaugos (molinių dirbinių 

degimo, skalbimo ir sauso valymo 

paslaugos, siuvimo paslaugos,  

apmušimo paslaugos, šaltkalvio 

paslaugos, raktų gaminimo paslaugos, 

instrumentų derinimo paslaugos ).

98300000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

700,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

112.2 Įvairios paslaugos (skalbimo ir sauso 

valymo paslaugos, siuvimo paslaugos,  

apmušimo paslaugos, šaltkalvio 

paslaugos, raktų gaminimo paslaugos, 

instrumentų derinimo paslaugos ).

98300000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

400,00 Neskelbiama 

apklausa

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui

I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

112.3 Įvairios paslaugos (molinių dirbinių 

degimo, skalbimo ir sauso valymo 

paslaugos, siuvimo paslaugos,  

apmušimo paslaugos, šaltkalvio 

paslaugos, raktų gaminimo paslaugos, 

instrumentų derinimo paslaugos ).

98300000-6 Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

450,00 Neskelbiama 

apklausa

Ūkvedys I-IV ketv. iki 60 d. Ne Ne Ne Ne



DARBAI
113.1 Elektros instaliacijos įžeminimo 

grandinės įrengimas ir jos prijungimas 

prie pastato elektros tinklo.

45300000-0 A. Jakšto g. 18 - 200 

m, Kalniečių g. 180 - 

60 m. 

1730,00 iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

114.1.1 Lauko aikštelės laiptų remontas 1 vnt. 840,00 iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

114.1.2 Durų keitimas 5 vnt. 3640,72 4 mėn. Ne Ne Ne Ne

114.1.3 Patalpų remontas (grindų dangos 

keitimas, sienų ir lubų remontas)

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

7151,00 iki 60 d. Ne Ne Ne Ne

114.1.4 Pastato išorinių sienų remontas  

(privalomos techninės dokumentacijos 

remonto darbams parengimas ir teisės 

aktų nustatyta tvarka suderinimas, 

tinkavimo, dažymo darbai, kiti pastatų 

užbaigimo darbai ).

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį

12200,00 I-IV ketv. 6 mėn Ne Ne Ne Taip/Ne

II-III ketv.

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui
45400000-1

Neskelbiama 

apklausa 


