
                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                                                  Rokiškio kultūros centro  direktoriaus 

                                                                                                                                                                                                                  2020-03-12 įsakymu Nr. 13 V 

                                                                   

   2020 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Prekės, paslaugos 

ir darbų kodas 

pagal Bendrąjį 

viešųjų pirkimų 

žodyną (BVPŽ) 

Prekės, paslaugos ir 

darbų pavadinimas 

Pirkimo vertė 

be PVM 

Numatoma 

pirkimo pradžia 

(ketvirtis) 
Numatomas pirkimo 

būdas 

Sutarties  

trukmė   
Numatomų pirkti prekių kiekiai bei 

paslaugų ar darbų apimtys (pastabos) 

   PREKĖS 

 

1 03121210-0 
Gėlių kompozicijos 

ir puokštės 

1000,00 Eur  

 

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

 

2 03450000-9 Medelyno produktai 
100,00 Eur  

 

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

3 09100000-0 Kuras 2860,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

4 31210000-1 

Elektros aparatūra, 

naudojama elektros 

grandinėms įjungti, 

išjungti   

700,00 Eur  

 

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

5 15800000-6 
Įvairūs maisto 

produktai 
3000,00 Eur 

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

6 19200000-8 
Tekstilės audiniai ir 

susiję gaminiai 
6000,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

7 22000000-0 
Spaudiniai ir susiję 

produktai 
2400,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

8 30192000-1 Biuro reikmenys 3500,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

9 30200000-1 
Kompiuterinė įranga 

ir reikmenys 
3000,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

10 33700000-7 
Valymo ir higienos 

priemonės 
2500,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

11 39000000-2 

Baldai, 

dekoratyviniai 

patalpų objektai, 

buitiniai prietaisai ir 

valikliai 

2500,00 Eur  

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 



12 39715000-7 

Vandens šildytuvai ir 

pastatų šildymas; 

vandentiekio 

įrenginiai 

1500,00 Eur  

 

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

13 44100000-1 

Statybinės 

medžiagos ir panašūs 

gaminiai 

10000,00 Eur  

 

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

14  31300000-9 
Izoliuoti laidai ir 

kabeliai 

500,00 Eur  

 

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

15 37800000 - 6 
Amatų ir meno 

reikmenys 
3000,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

16 39225700 - 2 Žvakės 150,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

17 37000000 - 8 

Muzikos 

instrumentai, sporto 

prekės, žaidimai, 

rankdarbiai, meno 

kūriniai ir jų priedai 

1300,00 Eur  

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

18 33600000 - 6 Farmacijos produktai 150,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

19 18100000 - 0 

Profesiniai drabužiai, 

specialūs darbo 

drabužiai ir jų priedai 

400,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

20 24960000 
Įvairūs chemijos 

produktai 
200,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

21 34900000 

Įvairi transporto 

įranga ir atsarginės 

dalys 

1500,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

22 31500000-1 

Apšvietimo 

įrenginiai ir elektros 

šviestuvai 

400,00 Eur  

 

 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

23 31500000 

Apšvietimo 

įrenginiai ir elektros 

šviestuvai 

63000,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

24 34110000-1 
Keleiviniai 

automobiliai 
9700,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

25 32000000 

Radio, televizijos, 

komunikacijų, 

telekomunikacijų ir 

susijusi įranga 

64000,00 Eur  

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

  Viso: 139200,00 Eur 
 

 
 

 



  PASLAUGOS     

26 50342000-4 

Garso įrangos 

remonto ir priežiūros 

paslaugos 

2100,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

27 55100000-1 Viešbučių paslaugos 5000,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

28 55500000-5 

Valgyklų ir 

pagaminto valgio 

tiekimo paslaugos 

7000,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

29 50112000 

Automobilių 

remonto ir priežiūros 

paslaugos 

2000,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

30 64110000-0 Pašto paslaugos 300,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

31 65000000-3 
Komunalinės 

paslaugos 
2500,00 Eur  

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

32 66510000 Draudimo paslaugos 2000,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

33 79341000-6 Reklamos paslaugos 8000,00 Eur 
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

34 79952000-2 
Su renginiais 

susijusios paslaugos 
50000,00 Eur 

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

 

35 79970000-4 Leidybos paslaugos 2000,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

36 60171000-7 Transporto nuoma 8000,00 Eur 
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

37 80522000-9 Mokomieji seminarai 1000,00 Eur   
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

38 64210000-1 

Telefono ryšio ir 

duomenų perdavimo 

paslaugos 

1500,00 Eur   

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

39 92312000-1 Meninės paslaugos 20000,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

40 72000000-5 

IT paslaugos: 

konsultavimas, 

programinės įrangos 

kūrimas, internetas ir 

aptarnavimo 

paslaugos 

3000,00 Eur  

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 



41 50610000-4 

Apsaugos įrangos 

remonto ir priežiūros 

paslaugos 

800,00 Eur   

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

42 50750000-7 
Liftų priežiūros 

paslaugos 
500,00 Eur   

 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

43 50700000 - 2 

Remonto ir 

priežiūros paslaugos 

susijusios su 

pastatais 

5000,00 Eur   

 

Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

44 98390000-3 Kitos paslaugos 6000,00 Eur  
 Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

45 98100000 - 4 

Narystės 

organizacijų 

paslaugos 

2000,00 Eur  

 
Mažos vertės pirkimų 

apklausa 

 
Prekės bus perkamos pagal poreikį 

finansinių metų laikotarpyje 

  Viso: 128700,00 Eur 
 

 
 

 

 

IŠ VISO: 

 

 

267900,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 


