
1

Dezinfekcinės 

priemonės 33963000-8       prekės
kovas-

rugpjūtis
100 vnt. 500 eurų

 neskelbiama 

apklausa
rugpjūtis 8 mėn taip ne

2

Tualetinis 

popierius,pop

eriniai 

33760000 prekės kovas-spalis 3000 vnt. 1500  eurų
neskelbiama 

apklausa
vasaris 10 mėn taip taip

3
Buities prekės 

chemija
24000000-4 prekės kovas- spalis 150 vnt 1000 eurų

neskelbiama 

apklausa
vasaris 10 mėn taip taip

4

Raštinės 

reikmenys,kan

celiarinės 

prekės

30192700 prekės
balandis-

birželis
50 vnt. 1000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
balandis 10 mėn taip ne

5
Elektros 

prekės
31000000-6 prekės

balandis-

rugpjūtis
60 vnt. 3000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
kovas 10 mėn taip ne

6 Ūkinės prekės 39800000-0 prekės
balandis-

lapkritis
50vnt. 2000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
balandis 10 mėn taip ne

7
 Statybinės 

medžiagos
44111000-1 prekės

balandis 

rugpjūtis
60 vnt. 6000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
kovas 10 mėn taip ne

8

Trijų avarinių 

praejimų 

stogelių  

dangos 

keitimas

44000000-0 darbai
gegužė-

rugpjūtis
3 vnt. 15000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
birželis 6 mėn taip ne
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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VILNIAUS ,,ŠVIESOS"PRADINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA

Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos
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9

 Mokyklos 

stogo dangos 

pakeitimas ir 

skardinimas

44000000-0 darbai
birželis-

rugpjūtis
1 vnt

100000 

eurų

skelbiama 

apklausa
gegužė 6 mėn taip taip

10

IT prekių ir 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos

30200000-1 prekės
balandis- 

rugpjūtis
20 vnt. 3500 eurų

neskelbiama 

apklausa 
vasaris 8 mėn taip ne

11

Mokymo 

priemonės, 

knygos 

39162100-6 prekės
birželis-

spalis
120 vnt 6000 eurų

neskelbiama 

apklausa
birželis 8 mėn taip ne

12

Maitinimo 

paslaugų 

pirkimas

55524000-9 paslaugos
rugsėjis - 

lapkritis
1 vnt

260000 

eurų

skelbiama 

apklausa 
rugsėjis 6 mėn taip taip

13
Žaliųjų atliekų 

išvežimas
90513000-6 paslaugos

liepa-

rugpjūtis
 2 vnt 500 eurų

neskelbiama 

apklausa 
rugpjūtis 3 mėn taip ne

14
Mokokomieji 

seminarai
80522000-9 paslaugos

kovas-

lapkritis
30 vnt 2000 eurų

neskelbiama 

apklausa 

sausis - 

lapkritis
10 mėn taip ne

15

Aktų salės 

kondicionavim

o sistemos 

įrengimas

42512100-9 darbai
liepa-

rugpjūtis
1 vnt 3000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
balandis 4 mėn taip ne

16
Transporto 

bilietai
34980000-0 prekės

liepa-

rugpjūtis
55 vnt 15000 eurų

neskelbiama 

apklausa 
rugsėjis 12 mėn taip ne

17 Baldai 39000000 prekės
birželis- 

rugpjūtis
25 vnt 3000 eurų

neskelbiama 

apklausa
liepa 10 mėn taip ne

18

Medicininių 

prekių bei 

paslaugų 

išlaidos

8514000-9 paslaugos
vasaris- 

gruodis
60 vnt 600 eurų

neskelbiama 

apklausa

sausis - 

lapkritis
10 mėn taip ne

19 Kūras 9000000 prekės kovas- spalis 100 litrų 300 eurų
neskebiama 

apklausa
balandis 8 mėn taip ne

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                         Eugenijuš Godvod


