
PATVIRTINTA 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro  

direktoriaus 2022 m. vasario 2 d.                                                                                

įsakymu Nr. Į – 16 

 

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2022 METAMS 
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras 

Šaltupio g. 11, tel. (8 381) 52079, fax. 43140 

 

Eil. 

Nr. 

Prekių, paslaugų bei 

darbų grupės 

Pirkimo 

objekto 

BVPŽ kodas 

Numatoma 

pirkimų vertė 

Eur su PVM 

Ketinamos 

sudaryti 

sutarties 

trukmė 

Pirkimo 

organizavimo 

laikotarpis 

Pirkimo būdas, vykdytojas Pastabos 

1. Individualių psichologo 

konsultacijų paslauga 

 

85121270-6 

 

30 000.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

skelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo komisija 

CVP IS 

2. Finansinis raštingumas 

 

79412000-5 5 300.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

3. Motyvacinės paslaugos  

 

80590000-6 5 700.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

 

4. Priklausomybių 

konsultanto individualios 

paslaugos 

85312320-8 7 000.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

5. Priklausomybių 

konsultanto paslaugos 

grupėse 

80000000-4 7 000.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

 

6. Automobilio (autobuso) 

nuoma 

60000000-8 9 800.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

7. Antivirusinė programos 

paketas 

48761000-0 650.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

8. Ugdymo - lavinimo 

priemonės 

39162100-6 1 500.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

9. Automobilinių transporto 

priemonių draudimas 

66514110-0 1 800.00 12 mėn. I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&filter_show=1&kuras=0&task=sutartys&filter_jarcode=301216534&filter_limit=50&Itemid=109&filter_cpv=48761000-0


10. Patalpų ir turto draudimas 66510000-8 480.00 12 mėn. I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

11. Automobilių techninė 

apžiūra 

71631200-2 90.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

12. Mokymai darbuotojams 80511000-9 

79633000-0 

8 700.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

13. Kompiuterių priežiūra ir 

remontas 

50312000-5 

30237100-0 

400.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

14. Automobilių priežiūra ir 

remontas  

50112100-4 9 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

15. Padangos automobiliams 34351100 2 500.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

II ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

16. Darbo apsaugos 

priemonės 

18424300-0 

18143000-3 

33000000-0 

5 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

17. Skalbimo ir valymo 

paslaugos 

98310000-9 400.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

18. Garažo nuoma 70200000-3 800.00 12 mėn. II ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

19. Automobilių kuras 

degalinėse 

09132100-4 

09134220-5 

36 000.00 24 mėn. II ketv. Mažos vertės pirkimas - 

skelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo komisija 

CPO 

20. Transporto priemonių 

vietos nustatymo sistema 

42961300-3 1 000.00 36 mėn. IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

21. Sodininkystės produktai 

(gėlės) 

03121000-5 200.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

II ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

22. Ūkinis inventorius 

(biuro baldai, buitinė 

technika ir kt.) 

39700000-9 

39130000-2 

39110000-6 

1 800.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=301216534&filter_cpv=09132100-4
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=301216534&filter_cpv=09134220-5


23. Maisto produktai Vaikų 

dienos centro lankytojams 

15800000-6 2 500.00 12 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

24. Buities, ūkinės prekės 39800000 

18424300 

33711900-6 

1 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

25. Biuro popierius 30197630-1 1 600.00 Trumpalaikė 

sutartis 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį per 

CPO 

26. Pašto paslaugos 64100000 60.00 12 mėn. I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

27. Kanceliarinės priemonės 

 

30192000-1 1 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

28. Antspaudų gamyba 

 

30192700-8 200.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

 

29. Kietas kuras (malkos, 

briketai) 

09111400-4 

09111220-8 

2 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

30. Higieninis popierius 30192000-1 350.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį per 

CPO 

31. Kompiuteriai  

 

30213100 3 750.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

32. Gesintuvų patikra 3500000-4 100.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

III ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

33. Profilaktinis sveikatos 

tikrinimas darbuotojams 

85140000-2 1 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

34. Edukacinės programos, 

bilietai į muziejus, kino 

teatrą, baseiną 

92130000 

92521000-9 

98330000-5 

600.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

35. Automobilių padangų 

montavimas ir 

balansavimas 

50116500 250.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

https://verslolink.lt/bvpz-kodas/30213100/
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&filter_show=1&kuras=0&task=sutartys&filter_jarcode=301216534&filter_limit=50&Itemid=109&filter_cpv=98330000-5


36. Pastatų apsauga 

 

79710000-4 2 800.00 36 mėn. I ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

- 

37. Spausdintuvų kasetės 

(toneriai) 

30230000 1 000.00 Iki pilno 

abiejų šalių 

atsiskaitymo 

I-IV ketv. Mažos vertės pirkimas - 

neskelbiama apklausa; 

Viešojo pirkimo organizatorius 

Pirkimai vykdomi 

pagal poreikį 

 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=50&vpt_unite=%C5%A1erifai&filter_jarcode=301216534&filter_cpv=79710000-4

