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PATVIRTINTA 

Pakruojo „Atžalyno“ 

gimnazijos direktoriaus 

2020 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr.  

 

PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS  
2021 METŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pirkinio pavadinimas  

(prekių, paslaugų, darbų pavadinimas) 
Kodas pagal 

BVPŽ 
Preliminari pirkimo 

pradžia 

Preliminari 

pirkimo vertė 

Eur (su PVM ) 

Pirkimo būdas 

 
Numatomas 

kiekis ar 

apimtis 

Pastabos 
 

 

 

PREKĖS 

1. 
Žemės ūkio ir sodininkystės produktai (gėlių, 

vejos sėklos, gėlės) 
 

031 
 

II– III ketvirčiai 
 

400 Apklausa 
 

pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

2. Kuras automobiliams, tepalai 
 

091 
 

I - IV ketvirčiai 
 

2100 Apklausa 
 

pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

3. Elektros energija 
 

093 
 

III ketvirtis 
 

7000 Apklausa 
 

pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

4. Šildymas 
 

093 
 

I - IV ketvirčiai 
 

53000 Apklausa 
 

pagal poreikį Pagal sutartis 

5. Maistas, su juo susiję produktai 
 

150 
 

I - IV ketvirčiai 
 

41000 Apklausa 
 

pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

6. Vejapjovės, jų dalys 
 

163 
 

II– III ketvirčiai 
 

3000 Apklausa 
 

pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

7. Specialūs drabužiai ir jų priedai (pirštinės). 
 

184 
 

I - IV ketvirčiai 
 

200 Apklausa 
 

pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

8. Dovanos ir apdovanojimai (prizai, medaliai) 185 I - IV ketvirčiai 300 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

9. 
Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei 

atliekoms 
196 I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 
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Eil. 

Nr. 
Pirkinio pavadinimas  

(prekių, paslaugų, darbų pavadinimas) 
Kodas pagal 

BVPŽ 
Preliminari pirkimo 

pradžia 

Preliminari 

pirkimo vertė 

Eur (su PVM ) 

Pirkimo būdas 

 
Numatomas 

kiekis ar 

apimtis 

Pastabos 
 

 

 

PREKĖS 

10. Spausdintos knygos, brošiūros ir lankstinukai 22110000 I - IV ketvirčiai 3000 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

11. 
Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir 

žurnalai 
22200000 I - IV ketvirčiai 60 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

12. Atvirukai ir kiti spaudiniai (nuotraukos) 223 I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

13. Įvairios trąšos 244 II– III ketvirčiai 200 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

14. 
Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai  

I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 

organizatorius 
(mokymo priemonės chemijos pamokoms, 249 

klijai)  

15. 
Biuro reikmenys, išskyrus kompiuterius, 
spausdintuvus ir baldus (popierius, segtuvai, 
įmautės, raštinės reikmenys it t.t.). 

301 I - IV ketvirčiai 250 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

16. 
Kompiuterių, spausdintuvų, kopijavimo aparatų 
įranga ir reikmenys (kasetės spausdintuvams, 
kopijavimo aparatams, faksams) 

302 I - IV ketvirčiai 3500 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 
organizatorius 

17. Izoliuoti laidai ir kabeliai 313 I - IV ketvirčiai 150 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

18. 
Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir 

baterijos 
314 I - IV ketvirčiai 150 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

19. 

Lempų ir apšvietimo įrenginių dalys (elektros 
315 I - IV ketvirčiai 1500 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo lemputės, šviestuvai). 

20. 
Asmens higienos gaminiai (popieriniai 
rankšluosčiai, tualetinis popierius, servetėlės, 
muilas) 

337 I - IV ketvirčiai 2100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

21. 
Automobilių atsarginės dalys ir pagalbiniai 

reikmenys 
343 I - IV ketvirčiai 500 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 
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Eil. 

Nr. 
Pirkinio pavadinimas  

(prekių, paslaugų, darbų pavadinimas) 
Kodas pagal 

BVPŽ 
Preliminari pirkimo 

pradžia 

Preliminari 

pirkimo vertė 

Eur (su PVM ) 

Pirkimo būdas 

 
Numatomas 

kiekis ar 

apimtis 

Pastabos 
 

 

 

PREKĖS 

22. Sporto prekės ir reikmenys 374 I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

23. 
Amatų ir meno reikmenys (mokymo priemonės 

dailės, technologijų pamokoms) 
378 I - IV ketvirčiai 150 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

24. Baldai, jų dalys 391 I - IV ketvirčiai 2700 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

25. 
Šluotos, šepečiai ir kiti namų valymo reikmenys 

(dažymo teptukai, voleliai, šluostės, žvakės) 
3922 I – IV ketvirčiai 1000 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 
organizatorius 

26. 
Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir 

pagaminto valgio tiekimo reikmenys 
3922 I – IV ketvirčiai 500 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

27. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 441 I - IV ketvirčiai 1500 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

28. 
Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai 

(santechnikos prekės) 
444 I – IV ketvirčiai 1200 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

29. 
Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo 

detalės, grandinės ir spyruoklės 
445 I - IV ketvirčiai 2000 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

30. Dažai, lakas ir mastika 448 I - IV ketvirčiai 2500 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

Viso prekės: 130360 €    

        



4 
 

 Eil. 

Nr. 
Pirkinio pavadinimas  

(prekių, paslaugų, darbų pavadinimas) 
Kodas pagal 

BVPŽ 
Preliminari pirkimo 

pradžia 

Preliminari 

pirkimo vertė 

Eur (su PVM ) 

Pirkimo būdas 

 
Numatomas 

kiekis ar 

apimtis 

Pastabos 
 

 

 

PASLAUGOS 

31. 
Transporto priemonių ir su jomis susijusių 

įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos 
501 I - IV ketvirčiai 700 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 

32. 

Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, 

susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro 

įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo 

įranga 

503 I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

33. 

Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su 

pastatais (patalpų remonto paslaugos, liftų ir 

ventiliacijos priežiūros ir remonto paslaugos, 

centrinio šildymo remonto ir priežiūros 

paslaugos). 

507 I - IV ketvirčiai 72642 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

34. 
Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos (baldų, 

muzikos instrumentų remonto ir priežiūros 

paslaugos). 

508 I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

35. Apgyvendinimo paslaugos 551 I - IV ketvirčiai 125 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

36. Transporto paslaugos 630 I - IV ketvirčiai 125 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

37. Pašto ir kurjerių paslaugos 641 I - IV ketvirčiai 30 Apklausa pagal poreikį Pagal sutartį 

38. Telefono ryšio paslaugos 642 I - IV ketvirčiai 800 Apklausa pagal poreikį Pagal sutartis 

39. 
Komunalinės paslaugos (atliekų sutvarkymo 

paslaugos). 
650 I - IV ketvirčiai 1750  pagal poreikį Pagal sutartį 
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Eil. 

Nr. 
Pirkinio pavadinimas  

(prekių, paslaugų, darbų pavadinimas) 
Kodas pagal 

BVPŽ 
Preliminari pirkimo 

pradžia 

Preliminari 

pirkimo vertė 

Eur (su PVM ) 

Pirkimo būdas 

 
Numatomas 

kiekis ar 

apimtis 

Pastabos 
 

 

 

PASLAUGOS 

40. Vandens paskirstymo ir susijusios paslaugos 651 I - IV ketvirčiai 1400  pagal poreikį Pagal sutartį 

41. Elektros energijos perdavimo paslaugos 653 I - IV ketvirčiai 11000  pagal poreikį Pagal sutartį 

42. Draudimo paslaugos 665 I - IV ketvirčiai 300 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

43. Techninė automobilio apžiūra 716 I - IV ketvirčiai 110 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

44. 

Su programine įranga susijusios paslaugos 

(Egzaminatorius.lt prieiga, informacinės 

sistemos „Tavo mokykla“ naudojimo ir 

priežiūros paslaugos, SVDPT vartų prieigos 

priežiūra). 

722 I - IV ketvirčiai 600  pagal poreikį Pagal sutartis 

45. Interneto paslaugos 724 I - IV ketvirčiai 800 Apklausa pagal poreikį Pagal sutartis 

46. 
Apsaugos paslaugos (gaisrinės signalizacijos 

priežiūros paslaugos, techninės apsaugos 

paslaugos). 

797 I - IV ketvirčiai 100 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

47. 
Apmokymo paslaugos (mokytojų, darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo kursai, moksleivių 

edukacinės programos). 

805 I - IV ketvirčiai 1200 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

48. 

Skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, 

priemonės, įskaitant vadovėlius, internetines 

mokymo sistemas, virtualias mokymo 

aplinkas, mokymosi programėles, 

skaitmeninę metodinę medžiagą. 

80420000 I - IV ketvirčiai 9600 Apklausa pagal poreikį Pagal sutartis 

49. 
Sveikatos priežiūros paslaugos (fizikiniai 

matavimai, sveikatos profilaktinio patikrinimo 

paslaugos). 
851 I - IV ketvirčiai 1100 Apklausa pagal poreikį 

Pirkimą gali atlikti 
pirkimo 

organizatorius 
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Eil. 

Nr. 
Pirkinio pavadinimas  

(prekių, paslaugų, darbų pavadinimas) 
Kodas pagal 

BVPŽ 
Preliminari pirkimo 

pradžia 

Preliminari 

pirkimo vertė 

Eur (su PVM ) 

Pirkimo būdas 

 
Numatomas 

kiekis ar 

apimtis 

Pastabos 
 

 

 

PASLAUGOS 

50. Kenkėjų kontrolės darbai 906 I - IV ketvirčiai 150 Apklausa pagal poreikį 
Pirkimą gali atlikti 

pirkimo 
organizatorius 

Viso paslaugos: 102732  €    

Viso: 233092 €    

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 


