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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 (paslaugos)      

1. Paskaitos mokytojams 

"Kaip dirbti su vaikais, turinčias raidos 

sutrikimus?“ (autizmas ir kt.) 

 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

2. 

Pamokos 3-6 kl. mokiniams 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį. Pirkimų organizatorius 

3. 

Projekto "Būk aktyvus" lektoriaus paslaugos 

seminarui pradinių klasių pedagogams 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

4. Paskaita – diskusija tema  

"Žmogaus gyvybės vystymasis. 

Neplanuotas nėštumas, jo išeitys ir 

pasekmės" 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

5. 

Projekto "Graži šypsena" lektoiaus paslauga 

tėvų susitikimams 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų organizatorius 

6. Seminarai visuomenės sveikatos 

specialistams "Lytiškumo ugdymo ir 

ruošimo šeimai programos įgyvendinimas" 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

7. Lytiškumo ugdymo ir ruošimo šeimai 

programos ugdomosios programos ruošimas 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 
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ir adaptavimas būdu 

8. Kvalifikacijos kėlimo seminarų 

organizavimo paslaugos, skirta kūno 

kultūros mokytojams, dirbantiems 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

9. Seminaras technologijų mokytojams apie 

vaikų sveikatai palankią mitybą su patiekalų 

gaminimu 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

10. 

Tabako prevencijos projektas "Mano laisvi 

pasirinkimai"mokiniams. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

11. 

Diskusinės paskaitos mokiniams kritinio 

mąstymo tabako prevencijos tema. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

12. Psichoaktyvių medžiagų prevencijos  tema 

toksikologų paskaitos mokiniams ir 

psichologų paskaitos 6-10 kl. mokiniams ir 

jų tėvams. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį. Pirkimų organizatorius 

13. 

Psichoaktyvių medžiagų prevencijos 

programa "Be iliuzijų" 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

14. 

Psichoaktvyvių medžiagų vartojimo 

projektas "Mokiniai -mokiniams" 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

15. Lektoriaus paslaugos paskaitos apie 

žindymą, papildomą maitinimą, kūdikių 

saugų miegą 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų organizatorius 

16. 

Lektoriaus paslaugos paskaitoms apie 

sveiką mitybą 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

17. 

Patalpų nuoma. Patalpos skirtos įvairioms 

biuro veikloms vykdyti ir įgyvendinti. 

79952000-2 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

18. Lektoriaus paslaugos paskaitoms - 

konsultacijoms Vilniaus miesto ir rajono 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 



gyventojams širdies ir kraujagyslių ligų 

prevenzcijos motyvacijos ir streso tema. 

būdu 

19. Gydytojo dietologo paslaugos paskaitoms 

Vilniaus miesto ir rajono gyventojams 

mitybos tema 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

20. Lektoriaus paslaugos paskaitoms-

konsultacijoms Vilniaus miesto ir rajono 

gyventojams fizinio aktyvumo ir 

naudingumo tema. Kineziterapeuto mankštų 

Vilniaus mieste ir rajone organizavimo 

paslaugos. 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimai pagal poreikį.  Pirkimų organizatorius 

21. Autobuso nuoma programos "Mano širdis - 

mano gyvenimas" išvykstamiesiems 

žygiams Lietuvoje. 

60170000-0 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų organizatorius 

22. 

Kineziterapeuto mankštų Vilniaus mieste ir 

rajone organizavimo paslaugos. 

98336000-7 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

23. 

Lektoriaus paslaugos programai "Tėvų 

grupė" 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį 

 

Pirkimų organizatorius 

24. 

Maitinimo paslaugos įvairių renginių, 

seminarų metu. 

55320000-9 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

25 

Savisaugos įgūdžių formavimas 5-11 kl 

mokinių tarpe 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

26 Lytiškumo ugdymo ir ruošimo šeimai 

programos ugdomosios programos 

mokomosios medžiagos filmavimas 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

27 Kvalifikacijos kėlimo seminarų 

organizavimo paslaugos, skirta kūno 

kultūros mokytojams, dirbantiems 

mokyklinio ugdymo įstaigose 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

28 Teorinės-praktinės paskaitos/užsiėmimai 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

80000000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 



moksleiviams ugdymo įstaigose. būdu 

29 Mokslinės - praktinės konferencijos 

organizavimo paslaugos. Konfrencija skirta 

paminėti Vilniaus visuomenės sveikatos 

biurio dešimtmetį ir šviesti visuomenę 

aktualiais klausimais apie sveikatą, ligų 

prevenciją, sveiką gyvenseną. 

79952100-3 Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

30 

Leidyba 

79970000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

31 

Leidyba savižudybių prevencijai 

79970000-4 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų komisija 

32 

Valymo paslaugos 

90910000-9 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

33 

Sutartis su autoservisu dėl Biuro 

automobilių remonto 

50100000-6 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

34 

Kompiuterinės technikos aptarnavimas ir 

remontas 

45259000-7 Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

I-IV ketvirtis Pirkimas pagal poreikį Pirkimų organizatorius 

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

 


