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PREKĖS, PASLAUGOS, DARBAI. 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objektas 

 

BVPŽ kodas Pirkimo būdas Numatoma 

pirkimo pradžia 

Numatomas kiekis ar apimtis 

(sutarties trukmė) 

Pirkimų  vykdytojas / 

viešųjų pirkimų 

komisija 

 Pirkimo objektas (prekės)      

1. Planuojama ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ir bendrojo ugdymo mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistus aprūpinti 

kanceliarinėmis prekėmis bei sveikatos 

kabinetų pirmosios pagalbos rinkinių 

papildymui reikalingomis priemonėmis. 

30192000-1 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

II -IVketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

2. Spausdintuvų kasečių pirkimas (Trumph 

Adler ir Samsung) Ugdymo įstaigose 

dirbantiem visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams. 

30237310-5 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

II ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

3. Mokomųjų priemonių pirkimas ugdymo 

įstaigoms aprūpinti 

30192000-1 Supaprastintas pirkimas IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

4. Diržai-atšvaitai renginiui "Velomaratonas 

2017", juosteliniai atšvaitai akcijai "Būk 

matoms" Vilniaus rajone(SAM palapinėje  

atstovausime VVSB. "Velomaratono"  

dalyviams siūloma sudalyvauti viktorinoje 

sveikatos tema, aktyvūs dalyviai gauna 

dviratininko saugos diržą-atšvaitą. 

Planuojamas dalyvių skaičius 300) 

18400000-3 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

II-III ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

5. Termoašvaitai (akcija "Būk matomas" vieta: 

Antakalnio poliklinika, akcija "Būk 

matomas Vilniaus raj. ugdymo įstaigos, 

programai Saugumo akademija su Pelyte 

18400000-3 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

mailto:el.p.info@vvsb.lt


Visažine. ) Atšvaitai skirti  terminiam 

perkėlimui ant viršutinių drabužių su šviesą 

atspindinčiomis savybėmis.  Panaudojimas: 

akcijai "Būk matomas" ir programai 

Saugumo akademija su Pelyte Visažine. 

6. Maisto prekės ir geriamas vanduo 

 

41110000-3 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų organizatorius 

 Pirkimo objektas (paslaugos)      

1. Planuojami darbo kompiuteriu įgūdžių 

tobulinimo seminarai bendrojo ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistams.  

 

79633000-0 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų komisija 

2. Fiz. akt. seminarai skirti kūno kultūros 

mokytojams/auklėtojams dirbantiems 

lopšeliuose/darželiuose ar parengiamose 

grupėse. Teorija + praktika. Numatomi 2 

renginiai (1 d. trukmės). Renginiu BeActive 

ir Europos judriąjai savaitei paminėti skirti 

renginiai. 

 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

IIII-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį. Pirkimų organizatorius 

3. Lektorių paslaugos 2 seminarų ir 3 

supervizijų vedimui "Antinikotininio klubo" 

specialistų mokymams ir programos "Be 

iliuzijų" 2 seminarai pedagogams 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

4. Keturių lygmenų programa, skirta vaikų ir 

paauglių lytiniam ugdymui, su lytiškumu 

susijusios elgsenos suvokimui ir su ja 

susijusios praktikos įgūdžiams. Programa 

skirta jaunimui (9-18 m. vaikams). 4 

lektoriai skaitys paskaitas Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigose. (Vilniaus mieste: 5 

lektoriai: 1 lektorius dirba su 3-4 kl. 

mokiniais 50 pamokų, 4 lektoriai po 70 

pamokų dirba su 5-12 kl. Mokiniais. Viso 

330 pamokų. Vilniaus rajone 2 lektoriai, 

100 pamokų. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų komisija 

5. Lektorių paslaugos 3 seminarų bei 2 80000000-4 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų komisija 



supervizijų vedimui psichikos sveikatos 

stiprinimo tema (Vilniaus miestas: 1 

seminaras (6 ak. val.) ir 1 supervizija (4 ak. 

val.). 1 vienkartinis seminaras jau 

dalyvavusioms mokykloms (6 ak. val.). 

Vilniaus rajonas: 1 seminaras (6 ak. val.) ir 

1 supervizija (4 ak. val.). Kiekvieną 

seminarą ir kiekvieną superviziją ves 2 

lektoriai. Kiekviename seminare ir 

supervizijoje dalyvaus apie 15-20 žmonių 

(VSPS ir psichologų, dirbančių 

mokyklose).) 

apklausos būdu  

6. Visos dienos renginys, skirtas paminėti 

tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną (3 

lektoriai, šokių pamoka, protų mūšis, vaišės, 

antropometrinių duomenų matavimas) 

79952100-3 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

7. Senjorų "Sveikatos akademija" II lygis. 

(Seminarų ciklas su psichologe, kūrybinės 

popietės, dailės/meno terapija. Užsiėmimai 

vandenyje - mankšta baseine, skendimų 

prevencija). Tikslas - ~200 apmokytų 

dalyvių. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

8. Lektorių paslaugos senjorų "Sveikatos 

akademijos" rudens sezono paskaitoms. 

Temos derinamos, tačiau aktualios 

(griuvimai, mityba, užkrečiamų ligų 

prevencija). Paskaitų skaičius ~ 12. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

9. Sporto patalpų nuoma senjorų "Sveikatos 

akademijai". Patalpose vyks fizinio 

aktyvumo užsiėmimai, mankštos grupėse. 3 

mėnesius, 4 kartus per savaitę po 4 

mankštas. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų komisija 

10. Lektorių paslaugos ŠKL (Perkama 1 lektorė 

(Kardiologės paskaita). 2017 m. 

rudeniui/žiemai - 9 paskaitos. 2018 m. - 

planuojamos 18 paskaitų. Biudžetas apima 

ir 2018 metų planuojamas veiklas.) 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

11. Lektorių paslaugos ŠKL (Perkama 1 lektorė 80000000-4 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 



(Vidaus ligų gydytojas, šeimos gydytojas 

paskaitoms apie rizikos veiksnius ŠKL 

ligoms). 2017 m. rudeniui/žiemai - 10 

paskaitos. 2018 m. - planuojamos 23 

paskaitų. Biudžetas apima ir 2018 metų 

planuojamas veiklas.) 

apklausos būdu 

12. Konferencijos organizvimo paslaugos 

(vieta, maitinimas) (Konferencijos tema: 

"Darbuotojų sveikatos stiprinimas". 

Konferencija skirta įmonių/įstaigų 

atstovams. Planuojamas dalyvių skaičius 

120-150) 

 

79952100-3 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį. Pirkimų organizatorius 

13. Masinis visos dienos renginys - 

konferencija, kurios metu skirtingų tikslinių 

grupių asmenys galės pasiklausyti 

pranešimų jiems aktualiomis temomis. 

79952100-3 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

II-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų komisija 

14. Lektoriaus paslaugos apie konfliktų 

valdymą pedagogams (Lektoriaus paslaugos 

“Konfliktų valdymo mokymai“-5 mokymai 

5 ugdymo įstaigose) 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

15. Lektoriaus paslaugos supervizijų vedimui 

pedagogams (Supervizijų vadovo - 

psichologo paslaugos 100 ak. val. 

Planuojama organizuoti 20 supervizijų, po 4 

susitikimus 5 ugdymo įstaigose. 1 

supervizijos grupės dalyvių skaičius-15 

pedagogų. ) 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų koisija 

16. Autobusų nuoma su vairuotojo paslauga 

išvažiuojamiesiems žygiams pedagogams 

(Autobusų nuoma su vairuotojo paslauga, 1 

išvažiuojamajam šiaurietiškojo ėjimo žygiui 

nuomuojamas 1 autobusas. 5 žygiai). 

60170000-0 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

17. Šokių pamokų, terapijos užsiėmimai 

senjorams. Šokiai - tai alternatyva fiziniam 

aktyvumui, skatinti aktyvų judėdimą malona 

veikla. 

92342100-1 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

18. Konkurso „Vitaminizuotas 2017“ ir „Labai 18530000-3 Mažos vertės pirkimas III-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų komisija 



paprastas konkursas 2017“ dalyvių 

apdovanojimai 

apklausos būdu Pirkimas pagal 

poreikį 

19. Reklamos pirkimas Facebooke (įrašams 

VVSB profilyje bei 5 teminiuose 

profiliuose) 

79341000-6 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

20. Straipsnių rašymas ir talpinimas interneto 

portale (informaciniai straipsniai 

visuomenės sveikatos temomis) (viso 120 

autorinių straipsnių ir 60 informacijos 

talpinimo straipsnių (per 2017 - 80 ir 40)) 

72000000-5 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų komisija 

21. Internetinio puslapio architektūrinio 

sprendimo sukūrimas 

72000000-5 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

II ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų komisija 

22. Internetinio puslapio sukūrimas pagal 

sukurtą architektūra 

72000000-5 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų komisija 

23. Internetinio puslapio techninis palaikymas 72000000-5 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

III-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų komisija 

24. Facebook dizainas (Viso 30 reklaminių 

video klipų-bent 15s trukmės (po 2-3 per 

mėnesį), - Šablonus (template) įrašų 

vizualams,, 60 titulinių nuotraukų (cover 

photo), Bent 12 žodinių konsultacijų (po 1 

per mėnesį); 90 Facebook įrašų vizualų) 

72000000-5 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu 

I-IV ketvirtis Pagal poreikį 

Sutartis iki pilno sutartinių 

įsipareigojamų įvykdymo 

Pirkimų komisija 

 Pastaba: Plane numatytos paslaugos, darbai, prekes gali būti neperkamos atsižvelgiant į ekonominę situacija ir valstybės biudžeto pasikeitimus. 
 

 


