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 2019 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS 
REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS  

                        2019 m.  kovo  14  d.   
 
Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Pagrindinis BVPŽ kodas, 
papildomi BVPŽ kodai (jei jų 
yra) 

Numatomų pirkti 
prekių kiekiai bei 
paslaugų ar darbų 
apimtys(jei įmanoma) 
be PVM 

Numatomas 
pirkimo būdas 
arba sutarties 
atitiktis VP 
įstatymo 10 str. 
5 dalyje 
nustatytiems 
reikalavimams 

Numatomo 
pirkimo 
pradžia 

 Ketinamos 
sudaryti 
sutarties 
trukmė(su 
pratęsimais) 

Ar pirkimas 
bus 
atliekamas 
pagal VP Į 
13 arba 91 
str. 
nuostatas 

Ar pirkimas 
bus 
atliekamas 
centralizuot
ai, 
naudojantis 
CPO 
valdymo 
agentūros , 
atliekančios 
PO 
funkcijas 
elektroniniu 

Ar 
pirkimui 
bus 
taikomi 
LR 
aplinkos 
ministeri
jos 
nustatyti  
aplinkos 
apsaugos 
kriterijai 

Ar 
pirkimas 
bus 
elektroni
nis ir 
atliekam
as CVP 
IS 
priemonė
mis 



katalogu 

I  PREKĖS         

1 Sodininkystės ir 
medelynų 
produkcija  
gėlės, sodinukai ,gyvi 
augalai, sėklos, gėlių 
kompozicijos 

Žemės ūkio,ūkininkavimo, 
žvejybos, miškininkystės 
ir susiję produktai 
03000000 
ŽŪ ir sodininkystės 
produktai 
03100000-2 

Esant reikalui, 
reguliariai 
9000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketv. 3 mėn. ne ne ne ne 

2 Medelynų 
produktai 
krūmai, medžiai, 
gėlių svogūnėliai 

 

Žemės ūkio, 
ūkininkavimo, žvejybos, 
miškininkystės ir susiję 
produktai 
03000000 
Dekoratyviniai augalai 
03450000-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketv. 2 mėn. ne ne ne ne 

3 Mediena  Žemės ūkio,ūkininkavimo, 
žvejybos, miškininkystės 
ir susiję produktai 
03000000 
Mediena 
03410000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
6 m3 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketv. 12 mėn. ne ne ne ne 

4  Beržinės šluotos Žemės ūkio, 
ūkininkavimo, žvejybos, 
miškininkystės ir susiję 
produktai 
03000000 
Miškininkystės produktai 
03440000-6 

Esant reikalui, 
reguliariai  
2000 vnt. 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketv. 12 mėn. ne ne ne ne 

5 Benzinas 
Dyzelinis kuras 

Naftos produktai, kuras, 
elektra ir kiti energijos 

20 000  l 
100 000 l  

Atviras 
konkursas 

II ketvirtis 24 mėn. ne ne ne taip 



šaltiniai 
09000000 
Bešvinis benzinas 
09132100-4 
Dyzelinis kuras 
09134200-9 

1 metams 

6 Naftos akmens 
anglies ir alyvos 
produktai  
alyvos , stabdžių skysčiai, 
parafinas, vaitspiritas, 
hidraulinių sistemų 
skysčiai, tepimo 
preparatai 

Naftos produktai, kuras, 
elektra ir kiti energijos 
šaltiniai 
09000000 
Naftos, akmens anglies ir 
alyvos produktai 
09200000-1 

Esant reikalui 
900,00 EUR 

mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

7 Šilumos 
apskaitos 
prietaisas 

Centralizuotas šilumos 
tiekimas 
Šilumos apskaitos 
prietaisas 
09323000-9 

Esant reikalui, 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 1 mėn. ne ne ne ne 

8 Žvyras, smėlis, 
skaldyti akmenys 
ir užpildai,  
smėlis, žvyras, 
akmenukai, 
kompostas, 
žvirgždas 
 

Kasyba, pagrindiniai 
metalai ir susiję produktai 
14000000 
Žvyras, smėlis, skaldyti 
akmenys ir užpildai 
14200000-6 

Esant reikalui 
reguliariai 
10 000  EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 9 mėn. ne ne ne ne 

9 Įvairūs ne metalo 
mineraliniai 
produktai  
šlifavimo diskai, stiklas, 
abrazyviniai produktai 

Kasyba, pagrindiniai 
metalai ir susiję produktai 
14000000 
Įvairūs ne metalo 
mineraliniai produktai 
14800000-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne  

10 Įvairūs Žemės ūkio mašinos 1000,00 EUR Mažos vertės II ketvirtis 9 mėn. ne ne ne ne 



sodininkystės 
įrenginiai 

16000000-5 
 
Įvairūs sodininkystės 
įrenginiai 
16160000-4 

neskelbiamas 
pirkimas 

11 Vėjapjovės arba 
šienapjovės  
trimeriai,  vejos 
traktoriai 

Žemės ūkio mašinos 
16000000 
Vejapjovės arba 
šienapjovės 
16310000-1 

5 vnt. Mažos vertės 
skelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 1 mėn. ne ne ne ne 

12 Traktorius Žemės ūkio mašinos 
16000000 
Traktoriai 
16700000-2 

1 vnt. Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 1 mėn. ne ne ne ne 

13 Žemės ūkio 
mašinų dalys  

Žemės ūkio mašinos 
16000000 
Žemės ūkio mašinų dalys 
16810000-6 

Esant reikalui, 
reguliariai 
7000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

14 Profesiniai 
drabužiai, 
specialūs darbo 
drabužiai ir jų 
priedai 
ir  darbo pirštinės 

Drabužiai, avalynė, 
lagaminai ir jų priedai 
18000000 
Profesiniai drabužiai, 
specialūs darbo drabužiai 
ir jų priedai  
18100000-1 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 1 mėn. ne ne ne ne 

15 Striukės, 
lietpalčiai 

Drabužiai, avalynė, 
lagaminai ir jų priedai 
18000000 
 
Viršutiniai darbo drabužiai 
18200000-1 

2000,00 EUR Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 14 mėn. ne ne ne ne 

16 Specialūs Drabužiai, avalynė, Esant reikalui, Mažos vertės II ketvirtis 9 mėn. ne ne ne ne 



drabužiai ir jų 
priedai  
apsauginiai šalmai, 
diržai 

lagaminai ir jų priedai 
18000000 
Apsauginiai šalmai 
18444111-4 

reguliariai 
500,00 EUR 

neskelbiamas 
pirkimas 

17 Avalynė 
apsauginė avalynė 

Drabužiai, avalynė, 
lagaminai ir jų priedai 
18000000 
Avalynė 
18800000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

18 Įrankių krepšiai Drabužiai, avalynė, 
lagaminai ir jų priedai 
18000000 
Įrankių krepšiai 
18934000-5 

Esant reikalui, 
reguliariai 
200,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

19 Gumos ir 
plastiko 
reikmenys  
padangų , kameros,lipni 
juosta, polistireno 
gaminiai,plokštės, 
plastmasės gaminiai 

Odos ir tekstilės gaminiai, 
plastiko ir gumos 
reikmenys. 
19000000 
Gumos ir plastiko 
reikmenys 
19500000-1 

Esant reikalui, 
reguliariai 
2000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

20 
 

Polietileno 
maišai ir 
maišeliai 
šiukšlėms bei 
atliekoms  

Odos ir tekstilės gaminiai, 
plastiko ir gumos 
reikmenys. 
19000000 
Polietileno maišai ir 
maišeliai šiukšlėms bei 
atliekoms 
19640000-4 
 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

 
21 
 

Laikraščiai, 
dienraščiai, 

Spaudiniai ir susiję 
produktai 

Esant reikalui, 
reguliariai 

Mažos vertės 
neskelbiamas 

I ketvirtis 12 mėn. 
 

ne ne ne ne 
 



periodiniai 
leidiniai ir 
žurnalai  
lankstinukai, 
spaudiniai, 
atvirukai    

22000000-0 
iki 22600000-6 

1000,00 EUR pirkimas  

22 Apskaitos 
knygos, 
įvairūs spaudiniai 

Spaudiniai ir susiję 
produktai 
22000000-0 
 
Popieriniai arba 
kartoniniai žurnalai, 
apskaitos knygos, segtuvai 
ir kiti spausdinti raštinės 
reikmenys 
22800000-8 
iki 22900000-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
1000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. 
 
 

ne ne ne ne 
 

23 Dujos 
deguonis, angliarūkštė 

Chemijos produktai 
24000000-4 
Dujos  
24100000-5 

Esant reikalui, 
reguliariai 
500,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

24 Acetilenas 
dest. vanduo, 
chloras, algicidas 

Chemijos produktai 
24000000-4  
Baziniai neorganiniai ir 
organiniai chemikalai 
24300000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
2000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

25 Augalų 
priežiūros 
priemonės 
trąšos, fungicidai 
herbicidai, 
insekticidai 

Chemijos produktai 
24000000-4  
Trąšos ir azoto junginiai 
24400000-8 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 9 mėn. ne ne ne ne 

26 Įvairūs ir labai Chemijos produktai Esant reikalui Mažos vertės I ketvirtis 12 mėn. ne ne taip ne 



kokybiški 
chemijos 
produktai  
klijai,alyvų 
priedai,hidrauliniai 
skysčiai, apsaugos nuo 
ledėjimo 
medžiagos,aušinimo 
preparatai, radiatorių 
skystis 

24000000-4 
Įvairūs ir labai kokybiški 
chemijos produktai 
24900000-3 

reguliariai 
4000,00 EUR 
 

neskelbiamas 
pirkimas 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 Kanceliarinių 
prekių pirkimas 
dažų kasetės, 
skaičiuotuvai, biuro 
įranga, trintukai, 
pieštukai, 
flomasteriai, raštinės 
reikmenys, 
kalendoriai,sąsagėlė
s ir pnš, popieriniai 
raštinės reikmenys, 
popierius 
kopijavimo 
mašinoms 

Biuro ir skaičiavimo 
mašinos , įrenginiai ir 
reikmenys, išskyrus 
baldus ir programinės 
įrangos paketus 
30100000-0 
Kanceliarinės prekės 

30 000 EUR Skelbiama 
apklausa 

II ketvirtis 24 mėn. ne ne ne taip 

28 Biuro popierius Biuro ir skaičiavimo 
mašinos , įrenginiai ir 
reikmenys, išskyrus 
baldus ir programinės 
įrangos paketus 
30100000-0 
Popierius spausdinimo 
aparatams 
30197630-1 

3000 00 EUR Skelbiama 
apklausa 

II ketvirtis 24 mėn. ne ne taip ne 

29 Kompiuterinė 
įranga ir 
reikmenys  
nešiojami kompiuteriai, 

Biuro ir skaičiavimo 
mašinos, įrenginiai ir 
reikmenys, išskyrus 
baldus ir programinės 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 9 mėn. ne ne ne ne 



staliniai kompiuteriai, 
plokštieji ekranai, 
lazeriniai , adatiniai, 
rašaliniai spausdintuvai, 
kompiuterių atminties 
įrenginiai, 
kompaktiniai diskai, 
kompiuterių dalys ir jų 
priedai, reikmenys, 
spausdintuvų kasetės, 
diskeliai, klaviatūros), 
spausdintuvų kasetės 

įrangos paketus 
30000000 
Kompiuterinė įranga ir 
reikmenys 
30200000-1 

30 
 

Akumuliatoriai, 
galvaniniai 
elementai ir 
baterijos  

Elektrinės mašinos , 
aparatai, įranga ir 
reikmenys. Apšvietimas 
31000000 
Akumuliatoriai, 
galvaniniai elementai ir 
baterijos 
31400000-0 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

31 Telekomunikacij
ų įranga ir 
reikmenys  
mob.tel. aparatai, 
telefono aparatai, 
fakso įrangos priedai 
ir dalys 
 

Radijo , televizijos, 
komunikacijų ir susijusi 
įranga 
32000000 
Telefono aparatai 
32000000-3 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3.000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

32 
 

Asmens higienos 
gaminiai  
tualeto 
muilas, tualetinis. 
popierius, popieriniai, 
rankšluosčiai, 
apsauginiai akiniai 

Medicinos  įranga, 
farmacijos ir asmens 
higienos produktai 
33000000 
Asmens higienos gaminiai 
33700000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000, 00EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

33 Motorinės 
transporto 

Transporto įranga ir 
pagalbiniai transportavimo 

3 vnt. Mažos vertės 
skelbiamas 

II ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



priemonės gaminiai 
34000000 
Naudoti krovininiai 
automobiliai 

pirkimas 

34 Automobilių 
padangos  

Transporto įranga ir 
pagalbiniai transportavimo 
gaminiai 
34000000 
Automobilių padangos 
34350000-5 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10 000 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

35 Traktorių 
reikmenys  

Transporto įranga ir 
pagalbiniai transportavimo 
gaminiai  
34000000 
Traktorių reikmenys 
34390000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
5000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne  ne ne ne 

36 Transporto 
priemonių ir jų 
variklių dalys ir 
pagalbiniai 
reikmenys 
 
žvakės, duslintuvai, 
stūmokliai, ašys , 
pavarų dėžės 

Transporto įranga ir 
pagalbiniai transportavimo 
gaminiai  
34000000 
Transporto priemonių ir jų 
variklių dalys ir 
pagalbiniai reikmenys 
34300000 

Esant reikalui, 
reguliariai 
5000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne  ne ne ne 

37 Mechaninės 
atsarginės dalys 
stabdžių įranga, 
sankaba, tarpikliai, 
dirželiai 

Transporto įranga ir 
pagalbiniai transportavimo 
gaminiai  
34000000 
Mechaninės atsarginės 
dalys 
34320000-6 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10 000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

38 Naudotos Transporto įranga ir Esant reikalui, Mažos vertės I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



padangos 
automobilių 
spynelės 

pagalbiniai transportavimo 
gaminiai  
34000000 
Į vairi transporto įranga ir 
atsarginės dalys 
34900000-6 

reguliariai 
10000,00 EUR 

neskelbiamas 
pirkimas 

39 Kelio ženklai Transporto įranga ir 
pagalbiniai transportavimo 
gaminiai  
34000000 
Kelio ženklai 
34992200-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
500,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis  12 mėn. ne  ne ne ne 

40 Šviestuvų stulpai Šviestuvų stulpai 
34908520-9 

2 vnt. Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis  12 mėn. ne  ne ne ne 

41 Druska keliams 
barstyti  

Transporto įranga ir  
pagalbiniai transportavimo 
gaminiai 
34000000 
Druska keliams barstyti 
34927100-2 

160 ,00 t Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

III 
ketvirtis  

1 mėn. ne  ne ne ne 

42  Ugnies 
gesintuvai,  
liemenės su atšvaitais 

Apsaugos, gaisrų 
gesinimo, policijos ir 
gynybos įrenginiai 
35000000 
Ugnies gesintuvai, 
liemenės 
35100000-8 

Esant reikalui, 
reguliariai 
500,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis  12 mėn. ne  ne ne ne 

43 Vėliavos Apsaugos, gaisrų 
gesinimo, policijos ir 
gynybos įrenginiai 
35000000 

Esant reikalui, 
reguliariai 
  
200,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



Vėliavos 
35821000-5 

44 Matavimo 
prietaisai 
(elektros matavimo 
prietaisai, termometrai, 
manometrai, vandens 
skaitikliai, detektoriai, 
transporto priemonių 
įrankiai,  veidrodžiai, 
laikrodiniai jungikliai) 

Laboratorinė,  optinė ir 
precizinė įranga 
38000000 
Fizinių savybių nustatymo 
prietaisai 
38400000-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
 3000,00 EUR 
 
 
 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

45 Transporto 
įrankiai 
 tachometrai, skaitikliai 

Tikrinimo ir bandymo 
aparatai 
38500000-0 

Esant reikalui, 
reguliariai 
 3000,00 EUR 
 
 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn ne ne ne ne 

46 Baldai 
lentynos,komp. stalai, 
stelažai, kėdės, 
kabyklos, stalviršiai, 
darbastaliai 

Baldai(įskaitant biuro 
baldus), dekoratyviniai 
patalpų objektai, buitiniai 
prietaisai (išskyrus 
apšvietimo) ir valikliai 
39000000-2 
Baldai 
39100000-3 

Esant reikalui, 
reguliariai 
  
3.000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

47 Šluotos , šepečiai 
ir kiti įvairių 
rūšių  gaminiai  
teptukai  ,kibirai, 
kempinės, šiukšliadėžės,  
puodeliai, vazos, indai, 
šiukšlių semtuvėliai, 
šepečiai, žirklės, sieniniai 
laikrodžiai, peiliai , 
liniuotės, rašymo 
priemonės, kalėdų 
eglutės, žaisliukai, įvairūs 
dekoratyviniai daiktai 

Baldai(įskaitant biuro 
baldus), dekoratyviniai 
patalpų objektai, buitiniai 
prietaisai (išskyrus 
apšvietimo) ir valikliai 
39000000 
Šluotos , šepečiai ir kiti 
įvairių rūšių  gaminiai 
(prekės) 
39200000-4 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



48 Tekstilės 
dirbiniai 
brezentai, pašluostės, 
kilimėliai, virvės, 
kaspinai 

Baldai(įskaitant biuro 
baldus), dekoratyviniai 
patalpų objektai, buitiniai 
prietaisai (išskyrus 
apšvietimo) ir valikliai 
39000000 
Tekstinės dirbiniai 
39500000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
1000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

49 Vandens 
šildytuvai ir 
pastatų šildymas, 
vandentiekio 
įrenginiai 
 
arbatinukai, kavinukai 

Baldai(įskaitant biuro 
baldus), dekoratyviniai 
patalpų objektai, buitiniai 
prietaisai (išskyrus 
apšvietimo) ir valikliai 
39000000 
Buitiniai prietaisai 
39700000-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
1000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

50 Valikliai ir 
poliravimo 
priemonės  
oro gaivikliai, šveitimo 
pastos ir milteliai, 
valikliai , skalbikliai, 
plovikliai 

Baldai(įskaitant biuro 
baldus), dekoratyviniai 
patalpų objektai, buitiniai 
prietaisai (išskyrus 
apšvietimo) ir valikliai 
39000000 
Valikliai ir poliravimo 
priemonės 
39800000-0 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

51 Siurbliai Pramoninės mašinos  
42000000 
Siurbliai ir kompresoriai 
42120000-6 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn ne ne ne ne 

52 Katilų įranga 
katilai 

Katilų įranga 
42160000-6 

2 vnt. Mažos vertės 
skelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn ne ne ne taip 



53 Šilumokaičiai. 
Šiluminiai 
siurbliai. 
Šiluminių 
siurblių dalys. 
ventiliacijos grotelės, 
oro kondicionavimo 
įranga, šiluminiai 
siurbliai 

Pramoninės mašinos  
42000000 
Šilumokaičiai, oro 
kondicionavimo ir 
šaldymo įrenginiai ir 
filtravimo mašinos 
42510000-4 

10 000,00 EUR Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

54 Suvirinimo 
įrenginiai 

Pramoninės mašinos 
42000000-6 
Suvirinimo įrenginiai 
42662000-4 

1 vnt. Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

55 Alyvos, degalų ir 
oro filtrai 

Įvairios bendrosios  ir 
specialiosios paskirties 
mašinos 
42900000-5 
Alyvos, degalų ir oro 
filtrai 
42913000-9 

Esant reikalui 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

56 Įrankiai su 
varikliu  
 el.pjūklai, šlifuokliai, 
 pjovimo įrenginiai, 
trimeriai 

Kasybos, karjerų 
eksploatavimo ir statybos 
mašinos bei įrenginiai 
43000000 
Įrankiai su varikliu 
43800000-1 

Esant reikalui, 
reguliariai 
4500,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

57 Kelio greideriai Kasybos, karjerų 
eksploatavimo ir statybos 
mašinos bei įrengimai 
43000000-3 
Kelio greideriai 
43221000-8 

1 vnt. Atviras 
konkursas 

III 
ketvirtis 

12 mėn. ne ne ne ne 

58 Statybinės Statybinės konstrukcijos ir Esant reikalui, Mažos vertės I ketvirtis 36 mėn. ne ne ne taip 



medžiagos ir 
panašūs gaminiai 

medžiagos; pagalbiniai 
statybos gaminiai 
(išskyrus elekrtos 
prietaisus) 
44000000 
Statybinės medžiagos bei 
panašūs gaminiai 
44100000-1 

reguliariai 
30000,00 EUR 

neskelbiamas 
pirkimas 

59 Asfaltas Statybinės konstrukcijos ir 
medžiagos; pagalbiniai 
statybos gaminiai(išskyrus 
el. prietaisus) 
44000000 
Asfaltas 
44113620-7 
 

1000 t Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

60 Betonas Statybinės konstrukcijos ir 
medžiagos; pagalbiniai 
statybos gaminiai(išskyrus 
el. prietaisus) 
44000000 
 
Betonas, betono gaminiai 
44114000-2 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10 000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

61 Stalių gaminiai 
langai, durys, laiptai, 
slenksčiai 

Statybinės konstrukcijos ir 
medžiagos; pagalbiniai 
statybos gaminiai(išskyrus 
el. prietaisus) 
44000000 
Statybiniai stalių gaminiai 
44220000-8 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10 000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

62 Įvairūs Statybinės konstrukcijos ir Esant reikalui, Mažos vertės I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



surenkami ir 
susiję gaminiai 
unitazai, pašto dėžutės, 
šulinių dangčiai, lentelės 
su adresu, iškabos, 
kopėčios 

medžiagos; pagalbiniai 
statybos gaminiai(išskyrus 
el. prietaisus) 
44000000 -0 
Įvairūs surenkami ir susiję 
gaminiai 
44400000 -4 
 

reguliariai 
3 000,00 EUR 

neskelbiamas 
pirkimas 

63 Metalo ir jo 
gaminių 
pirkimas 
kastuvai, semtuvai, šakės, 
replės, 
plaktukai,vamzdžiai 

Kabeliai, viela ir su jais 
susiję produktai 
44300000-3 
Įrankiai, spynos , raktai, 
vyriai, tvirtinimo detalės, 
grandinės ir spyruoklės 
44500000-5 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10 000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

           

2.  Darbai         

1. Katilinių 
remonto ir 
priežiūros darbai 
(darbai) 

Statybos darbai 
45000000-7 
Katilinių remonto ir  
priežiūros darbai 
45259300-0 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10 000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

2. Kasimo darbai Statybos darbai 
45000000-7 
Kasimo darbai 
45112400-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

3. Drenažo statybos  
darbai 
pralaidos, drenažo 
statybos darbai,  kelių, 
gatvių dangos darbai   

Visi ar daliniai statybos ir 
civilinės inžinerijos darbai 
45200000-9  
Trapų įrengimo darbai 
45213353-2 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



 

4. Nuogrindų iš 
skaldos, 
šaligatvio 
plytelių 
betonuojant 
įrengimo darbai 
(atskiriems 
objektams) 

Statybos darbai 
45000000-7 
 
Statybvietės darbai 
45113000-2 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

5. Stogų remonto 
(darbai) 
atskiriems 
objektams 
 

Statybos darbai 
45000000 
Stogų remonto ir 
priežiūros darbai 
4526190-3 

Esant reikalui, 
reguliariai 
40000,00 EUR 
 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 
 

I ketvirtis 
 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 

6. Šildymo  karšto 
ir šalto vandens 
tiekimo , 
nuotekų 
pašalinimo 
vamzdynų 
keitimas bei 
pastato drenažo 
vamzdžių 
atstatymo darbai 
(atskiriems 
objektams) 

Statybos darbai 
45000000 
 
Vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdynų 
tiesimo darbai 
45231300-8 

Esant reikalui, 
reguliariai 
35000,00 EUR 
 

Mažos vertės 
pirkimas 

I ketvirtis 
 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 

7. Konteinerinių 
mini šiluminių 
mazgų įrengimas 
ir prijungimo 
prie šilumos 
tiekimo trąsų 

Statybos darbai 
45000000-7 
Šildymo įrenginių 
montavimo darbai 
45331231-4 

3 vnt. 
 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 
 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 



vamzdžių bei 
namų vidaus 
šildymo ir karšto 
vandens tiekimo 
vamzdžių 
(atskiriems 
objektams) 

8. Durų , langų bei 
su jais susijusių 
elementų 
montavimas 
(darbai), stalių 
darbai 
(atskiriems 
objektams) 
 

Statybos darbai 
45000000-7 
Pastato užbaigimo darbai 
45400000-1 

Esant reikalui, 
reguliariai 
30000,00 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 
 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

9. Skardos ruošinių 
gaminimas ir 
tvirtinimas prie 
piliastrų ir sienų 
(atskiriems 
objektams) 

Statybos darbai 
45000000-7 
Stalių metalinių dirbinių, 
išskyrus duris ir langus , 
montavimas 
45421140-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
15000,00 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 
 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

10. Statybos rangos 
darbai   
Kęstučio g. 14 
Jurbarkas 

Statybos darbai 
45000000 
Atnaujinimo darbai 
45453100-8 
 

675687,25 EUR Atviras 
konkursas 

II 24 mėn ne taip taip ne 

11. Statybos rangos 
darbai   
Kauno g.38 
Jurbarkas 

Statybos darbai 
45000000 
Atnaujinimo darbai 
45453100-8 
 

613101,34 EUR Atviras 
konkursas 

II ketv. 24 mėn. ne taip taip ne 



12. Statybos rangos 
darbai   
Kauno g.44 
Jurbarkas 

Statybos darbai 
45000000 
Atnaujinimo darbai 
45453100-8 
 

117186,47 EUR Atviras 
konkursas 

I ketv. 24 mėn. ne taip taip ne 

13. Statybos rangos 
darbai   
Kęstučio g. 16 
Jurbarkas 

Statybos darbai 
45000000 
Atnaujinimo darbai 
45453100-8 
 

553217,12 EUR Atviras 
konkursas 

I ketv. 24 mėn. ne taip taip ne 

14. Statybos rangos 
darbai   
Kęstučio g.41 
Jurbarkas 

Statybos darbai 
45000000 
Atnaujinimo darbai 
45453100-8 
 

259103,64 EUR Atviras 
konkursas 

I ketv. 24 mėn. ne taip taip ne 

15. Suvirinimo 
darbai 

Suvirinimas 
45262680-1 

10000,00 EUR Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

Į ketv. 12 mėn ne ne ne ne 

16. Betonavimo 
darbai 

Betonavimo darbai 
45262300-4 

10000,00 EUR Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

II ketv. 9 mėn. 7 ne ne ne 

17. Programinės 
įrangos paketai ir 
informacinės 
sistemos 

Programinės įrangos 
paketai ir informacinės 
sistemos 
48000000-8 

Esant reikalui 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 1 mėn. ne ne ne ne 

3.  PASLAUGOS         

1. Lengvųjų 
tarnybinių 
automobilių ir 
krovininių N1 
klasės iki 3,5 t 

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000 
Lengvųjų tarnybinių 
automobilių ir krovininių 

50000,00EUR Mažos vertės 
skelbiamas 
pirkimas 

IV 
ketvirtis 

24 mėn. ne ne ne taip 



bendrosios 
masės svorio 
techninio 
aptarnavimo ir 
remonto 
paslaugos 

N1 klasės iki 3,5 t 
bendrosios masės svorio 
techninio aptarnavimo ir 
remonto paslaugos 
50112000-3 

2. Sunkvežimių 
remonto ir 
priežiūros 
paslaugos  

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000 
Sunkvežimių remonto ir 
priežiūros paslaugos 
50114000-7 

40000,00 EUR Mažos vertės 
skelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne taip 

3. Padangų 
remonto 
paslaugos, 
įskaitant 
įtaisymą ir 
balansavimą 
 

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000 
Padangų remonto 
paslaugos, įskaitant 
įtaisymą ir balansavimą 
(paslaugos) 
50116500-6 

Esant reikalui, 
reguliariai 
1000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

4. Priežiūros ir 
remonto 
paslaugos 
susijusios su 
specifinėmis 
transporto 
priemonių 
dalimis 

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000 
Priežiūros ir remonto 
paslaugos susijusios su 
specifinėmis transporto 
priemonių dalimis 
50116000-1 

Esant reikalui, 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

5. Šviesoforų 
priežiūros 
paslaugos 
 

Šviesoforų priežiūros 
paslaugos 
50230000-6 

Esant reikalui, 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



6. Skaitiklių patikra Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000 
Siurblių , vožtuvų, čiaupų 
ir metalinių talpyklų, 
agregatų ir įrenginių 
remonto bei priežiūros 
paslaugos 
50500000-0 

Esant reikalui, 
reguliariai 
5000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

7. Įvairios remonto 
ir priežiūros 
paslaugos 

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000 
Įvairios remonto ir 
priežiūros paslaugos 
50800000-3 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 

8. Katilų priežiūros 
paslaugos 

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000-5 
 
Katilų priežiūros 
paslaugos 
50531100-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 

9. Laiptinių 
remonto 
paslaugos 
(atskiriems 
objektams) 

Remonto ir priežiūros 
paslaugos 
50000000-5 
Remonto ir priežiūros 
paslaugos, susijusios su 
pastatais 
5070000-2 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 

10. Bankų paslaugos Finansinės ir draudimo 
paslaugos 
66000000-0 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 
 
 

12 mėn. ne ne ne ne 



 
Bankų paslaugos 
66110000-4 

11. Draudimo 
paslaugos  

Finansinės ir draudimo 
paslaugos 
66000000-0 
Draudimo paslaugos 
66510000 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn ne ne ne ne 

12.  DGN Statybos 
priežiūros 
paslaugos 
projektų, dokumentacijos, 
ekspertizės, statybos 
techninė priežiūra 

(atskiriems 
objektams) 

Architektūros, statybų, 
inžinerijos ir inspektavimo 
paslaugos 
71000000-8 
Statybos darbų priežiūros 
paslaugos 
71520000-9 

Esant reikalui, 
reguliariai 
 
15 000,00 EUR 
 

Atviras 
konkursas 
 

I ketvirtis 36 mėn. ne taip taip ne 

13. Dujinių ir 
granulinių katilų 
techninė 
priežiūra 

Techninio tikrinimo, 
analizės ir konsultavimo  
paslaugos 
71631400-1 

1500 EUR CVP IS 
priemonėmis 

I ketvirtis 12 mėn ne ne ne ne 

14. Medžių pjovimo 
paslaugos 

Žemės ūkio , 
miškininkystės, 
sodininkystės, 
akvakultūros paslaugos 
77000000-0 
Medžių pjovimo 
paslaugos 
77211400-6 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

15. Techninio 
tikrinimo , 
analizės ir 
konsultavimo 
paslaugos 

Architektūros, statybų, 
inžinerijos ir inspektavimo 
paslaugos 
71000000-8 
 

Esant reikalui, 
reguliariai 
10000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 



susijusios Su 
DGN 

Techninio tikrinimo , 
analizės ir konsultavimo 
paslaugos 
71600000-4 

16. Sodinimo 
paslaugos 

Sodinimo paslaugos 
77315000-1 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas  
pirkimas 

II ketvirtis 9 mėn. ne ne ne ne 

17. Spausdinimo 
paslaugos 

Verslo paslaugos: teisinės, 
rinkodaros, konsultavimo, 
įdarbinimo, spausdinimo 
ir apsaugos 
79000000 
Spausdinimo paslaugos 
79810000-2 

Esant reikalui, 
reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas  
 
pirkimas 

I ketvirtis 12mėn. ne ne 
 
 
 
 
 
 

ne ne 

18. Prenumeratos 
paslaugos 
 

Prenumeratos paslaugos 
79980000-7 

Esant reikalui, 
reguliariai 
 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas  
 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn. ne ne ne ne 

19. Švietimo ir 
mokymo 
paslaugos  

Švietimo ir mokymo 
paslaugos  
80000000 

Esant reikalui 
Reguliariai 
3000,00 EUR 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 12 mėn ne ne ne ne 

20. Veterinarijos 
paslaugos 
 

Veterinarijos paslaugos 
85200000-1 

30000 EUR Mažos vertės 
skelbiamas 
pirkimas 

III 
ketvirtis 

12 mėn ne ne ne taip 

21. Aplinkosauginės 
paslaugos 

Aplinkosauginės 
paslaugos 
90700000-4 
Su oro, vandens tarša 
susijusios paslaugos 
90731000-0 

1 kartą į metus 
3000,00 EUR Lt 

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas 

I ketvirtis 1 mėn ne ne ne ne 
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