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   PATVIRTINTA: 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

Direktoriaus  

2019-02 -28   įsak. Nr.V1-6  

 

MAŽEIKIŲ R. TIKRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“  

(Dariaus ir Girėno g., 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių raj., tel. (8 443) 48 120, el.p. info@tirksliudarzelis.lt )  

PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ 2019 METAMS PLANAS  

 
Eil. 

Nr. 

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Numatoma 

pirkimų 

vertė 

tūkst. EUR 

(su PVM) 

Planuojama 

pirkimų 

pradžia 

Pirkimo būdas Vykdytojas Pastabos Finansavimo šaltinis 

Maitinimo organizavimas 

1.  
Duona, duonos gaminiai, 

batonai. 
158-7 4,0 I ketvirtis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(36 mėn.) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

2.  Progr.“Vaisiai vaikams“ 
03220000-

0 
0,84 IV ketvirtis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(8 mėn.) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

Funkcijų  užtikrinimas 

1 
Finansinės ir draudimo 

paslaugos. 
66000000-0 0,25 

I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Mažos vertės pirkimas 

vykdomas apklausos 

būdu 

Apklausa žodžiu 

(12 mėn.) 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

Paramos lėšos 

2 Telefono ryšio ir duomenų 

perdavimo paslaugos 
642-1 2,1 III ketvirtis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Mažos vertės pirkimas 

vykdomas apklausos 

būdu 

Apklausa žodžiu 

(24 mėn.) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

3 Įvairios paslaugos 983-6 0,07 
I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

4 Duomenų paslaugos 723-8 0,9 I ketvirtis 
Mažos vertės 

pirkimas 
Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(36mėn.) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 
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vykdomas 

apklausos būdu 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

     5 
Dezinfekcinės ir kenkėjų 

kontrolės paslaugos 
90600000-3       0,2 I ketvirtis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa 

žodžiu (36mėn.) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

6 Švietimo paslaugos 80510000-2 1,16 
I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

Ūkinė veikla 

1 
Dekoratyviniai patalpų 

objektai 
39200000-4 0,94 

I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 
Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

2 
Įvairios remonto ir priežiūros 

paslaugos 
 50800000-3      1,75 

   I-IV 

ketvirčiai 

    

Mažos vertės 

pirkimas  

Vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

Paramos lėšos 

     3 
Statybinės medžiagos ir 

panašūs gaminiai. 
 44100000-1      1,85 

  I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

Paramos lėšos 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

        Paramos lėšos 

4 Statybos darbai.  45000000-7     1,35 
II-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu  

(vienkartinės 

sutartys) 

Paramos lėšos 

Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 
Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

5 Asmens higienos gaminiai 337-1      0,26 
  I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu  

(vienkartinės 

sutartys) 

Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

6 
Baldai (popieriaus tapetai ir 

kitokia popierinė danga) 
39100000-3 1,45 

I-V 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

Paramos lėšos 
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apklausos būdu sutartys) Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

7 Įvairūs rankiniai įrankiai  4450000-2      0,54 
  I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu  

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 
Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

8 
Apšvietimo įrenginiai ir 

šviestuvai. 
 31500000-1      0,51 

I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu  

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 
Pajamos savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 
Paramos lėšos 

9 Fotolaboratorijos paslaugos  799-8 0,02 IV ketvirtis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

10 
Tekstilės dirbiniai.  

 
 

39500000-7 0,29 
I-IV  

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

11 
Valikliai ir poliravimo 

priemonės 
398-1 0,01 

II-III 

ketvirtis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

12 Buitiniai prietaisai 39700000-9 1,83 
II-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

Ugdomojo proceso organizavimas 

1 Kelių transporto paslaugos 60100000-9 0,15 
I- IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

Paramos lėšos 

2 Įvairūs spaudiniai.  22900000-9      0,15 

I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

3 Viršutiniai drabužiai.  18200000-1       0,15 I-IV Mažos vertės Pirkimų Apklausa žodžiu Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 
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ketvirtčiai pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

organizatorius (vienkartinės 

sutartys) 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

4 
Žaidimai ir žaislai 37500000-0 2,54 

I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Dotacija Mokinio 

krepšeliui finansuoti 
Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

      5 
Žemės ūkio ir sodininkystės 

produktai 
031-2      0,07 

II-

IVketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Paramos lėšos 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 

6 
Kompiuterinė įranga ir 

reikmenys 
30200000-1      0,5 

I-IV 

ketvirčiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Pirkimų 

organizatorius 

Apklausa žodžiu 

(vienkartinės 

sutartys) 

Dotacija  Mokinio 

krepšeliui finansuoti 

Biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų 

pajamos 
Paramos lėšos 

 

IŠ VISO PIRKIMŲ: 23,88 

IŠ JŲ: 

PREKIŲ: 15,93 

DARBŲ IR PASLAUGŲ: 7,95 

 

Parengė: viešųjų pirkimų Organizatorė        ___________________________   Janina Volskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


