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KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS  
2019 M. NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ 

PLANAS 
Eil.
Nr. 

Pirkimų objekto 
pavadinimas 

Prekių, 
paslaugų ar 
darbų  kodai 
 Pagal BVPŽ  

Planuojama 
apimtis, nurodant 
matavimo 
vienetą  

Planuojama 
pradžia 

Pirkimo būdas Tipas  
(prekės, 
paslaugos, 
darbai) 

Ketinamos sudaryti 
pirkimo sutartys, 
trukmė (su 
pratesimais mėn.) 

Planuojamos (turimos) 
lėšos 

Suma Eur.  Šaltinis 
1. Gesintuvų patikra  35111300-8 pagal poreikį I ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 

pirkimo sutartis  
 biudžeto 

2. Skalbimo paslaugos  pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

3. Mokyklinių autobusų 
kuro produktai 

09134200 
09211000 

pagal poreikį I-II ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

4. Benzinas 09132000-3 pagal poreikį II-III ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

5. Mokyklinių autobusų 
remontas 

50100000 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

6. Dezinfekcinė pagalba  pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

7. Darbuotojų 
kvalifikacijos kursai 

80513000 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 
 

8. Pedagogų 
kvalifikacija 

80513000 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 Mokinio 
krepš. 
lėšos 

9. Spausdintuvų kasečių 
pildymas 

30125110 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

10. Lovos darželiui   pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

11. Statybinių medžiagų 
įsigijimas pastatų 
remontui (grindų 
dangos, dažai, 
įrankiai) 

44111000 
44420000 

pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 



12. Kompiuterinė įranga 
ir reikmenys 
(kompiuterių dalys) 

302 pagal poreikį II-III ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

13. Baldai 
gamtamokslinei 
laboratorijai 

39162200 
39162000 

pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

14. Patalynė 
Antklodės 
Rankšluoščiai 

39510000 
39511100-8 
39514100-9 

pagal poreikį  III-IV 
ketv. 

apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

15. Žaislai, žaidimai 37524000-7 
37524900-6 

pagal poreikį IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

16. Kanceliarinės prekės 30192000-1 pagal poreikį II-IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

17. Edukacinės 
priemonės 
Vaikų darželiui 

 pagal poreikį IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 Tėvų 
lėšos 

18. Suoliukai su 
pakabom sporto salei 

39162200 
39162000 

pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

19. Mokyklinių baldų 
įsigijimas 

39162200 
39162000 

pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 biudžeto 

20. Ugdymo priemonių 
įsigijimas 

22110000 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra prekės vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 mokinio 
krepšelio 

lėšos 
21. Edukacinės išvykos 

moksleiviams 
60170000 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 

pirkimo sutartis 
 mokinio 

krepšelio 
lėšos 

22. Edukacinė išvyka 
pedagogams 

60170000 pagal poreikį I-IV ketv. apklausos procedūra paslaugos vienkartinė 
pirkimo sutartis 

 mokinio 
krepšelio 

lėšos 
23. Puodukai, puodai, 

lėkštės  
39220000-0 pagal poreikį IV ketv. Apklausos procedūra prekės vienkartinė 

pirkimo sutartis 
 biudžeto 

 


