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PATVIRTINTA 
________Pirmininkės_______ 
_Įsakymu Nr. V-1 2020-01-02_ 

 
MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „KEISDAMIESI KEIČIAME“ 2020 M. NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Darbai, 
paslaugos 
ar prekės 

Pagrindinis pirkimo 
objekto kodas pagal 
BVPŽ, papildomi 
BVPŽ kodai (jei jų 
yra) 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Numatoma 
bendra 
pirkimų 
vertė su 
PVM (tos 
pačios 
prekių ar 
paslaugų 
grupės) 

Numatoma 
pirkimo 
pradžia 
(metai, 
mėnuo, 
diena) 
nežinant 
datos 
nurodomas 
metų 
ketvirtis 

Numatomas 
pirkimo būdas 

Numatoma 
sutarties trukmė 
(įskaitant galimus 
pratęsimus) 
(mėn.) arba 
numatoma 
sutarties pabaigos 
data 

Pirkimo 
vykdytojas 
(pirkimų 
organizatorius/ 
komisija) 

Pastabos  (Bus 
atliekamas pagal 
VPĮ 10 str. Bus 
perkama per CVP 
IS. Bus perkama iš 
CPO. Bus 
atliekamas pagal 
VPĮ  23 str. 2 d. 
Pirkimai pagal 
poreikį) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. prekė 15800000-6 (Įvairūs 

maisto produktai) 
Maisto prekės 30,00 I ketvirtis Neskelbiama 

apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

2. prekė 15800000-6 (Įvairūs 
maisto produktai) 

Maisto prekės 30,00 II ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

3. prekė 15800000-6 (Įvairūs 
maisto produktai) 

Maisto prekės 30,00 III ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

4. prekė 15800000-6 (Įvairūs 
maisto produktai) 

Maisto prekės 30,00 IV ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

5. prekė 30192000-1 (Biuro 
reikmenys) 
30199000-0 
(Popieriniai raštinės 
reikmenys ir kiti 
gaminiai) 

Kanceliarinės prekės 90,00 IV ketvirtis Skelbiama 
apklausa 
(raštu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Bus perkama iš 
CPO 
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6. prekė 30197630-1 
(Popierius 
spausdintuvams) 

Biuro popierius 40,00 I ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

7. prekė 30237310-5 
(Spausdintuvų 
kasetės) 

Spausdintuvo 
eksploatacinės 
išlaidos 

153,00 II ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

8.  prekė 18530000 (Dovanos 
ir apdovanojimai) 

Suvenyrai, dovanos 200,00 I-IV 
ketvirčiai 

Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

9. paslauga 48517000-5 
(Informacinių 
technologijų 
programinės įrangos 
paketai 

Microsoft Office 
paketo atnaujinimo ir 
palaikymo paslauga 

370,00 I ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

36 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

10. paslaugos  64212000-5 (Viešojo 
judriojo telefono 
ryšio paslaugos) 

Mobilaus ryšio 
paslaugos 

100,00 rugsėjis - 
spalis 

Skelbiama 
apklausa (per 
CPO) 

24 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Bus perkama iš 
CPO 

11. paslauga  55110000-4 
(Apgyvendinimo 
viešbučiuose 
paslaugos0 

Apgyvendinimo 
paslaugos Lietuvoje, 
ne Molėtų r. (2 asm., 
1 nakvynė.) 

82,76 I-IV 
ketvirčiai 

Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

iki 1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

12. paslauga  55110000-4 
(Apgyvendinimo 
viešbučiuose 
paslaugos) 

Apgyvendinimo 
paslaugos Lietuvoje, 
ne Molėtų r. (1 asm., 
1 nakvynė) 

41,38 I-IV 
ketvirčiai 

Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

iki 1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

13. paslauga 66515200-5 (Turto 
draudimo paslaugos) 

Turto draudimo 
paslaugos 

60,00 II ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

12 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

14. paslauga 72200000-7 
(Programinės įrangos 
programavimo ir 
konsultacinės 
paslaugos) 

Internetinės  
buhalterinės apskaitos 
programos vartotojo 
metinis mokestis 

100,00 I ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

12 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

15. paslauga 79941000-2 
(Rinkliavų surinkimo 
paslaugos) 

Dalyvio mokestis 
(renginys LR) 

121,00 I-IV Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

iki 1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 
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16. paslauga 79941000-2 
(Rinkliavų surinkimo 
paslaugos) 

Dalyvio mokestis 
(renginys LR) 

60,50 I-IV Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

iki 1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

Pirkimai pagal 
poreikį 

17. paslauga 79824000-6 
(Spausdinimo ir 
platinimo paslaugos)  

Informavimo spaudoje 
paslaugos 

900,00 birželis  Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

24 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

18. paslauga 80590000 (Mokymo 
paslaugos) 
79951000-5 
(Seminarų 
organizavimo 
paslaugos) 

Mokymų 
organizavimo 
paslaugos 

2582,00 
450,00 

II-III 
ketvirtis 

Neskelbiama 
apklausa 
žodžiu) 

6 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

19. paslauga  79952000-2 (Su 
renginiais susijusios 
paslaugos) 

Konferencijos 
organizavimo 
paslaugos 

840,22 I ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

1 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

20. paslauga 72417000 (Interneto 
domenų vardai0 

Internetinės svetainės 
www.moletuvvg.lt  
vardo palaikymo 
paslauga 

40,00 I ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

36 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

21. paslauga 48820000-2 
(Serveriai) 

svetainių talpinimo 
serverio nuoma 

290,00 I ketvirtis Neskelbiama 
apklausa 
(žodžiu) 

36 mėn. pirkimų 
organizatorius 

 

 


