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PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas" 

direktoriaus 2021 m.  sausio 15  d.

įsakymu Nr. V-3

Eil. 

Nr.

Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas Prekės, paslaugos ar 

darbų kodas pagal 

Bendrąjį viešųjų 

pirkimų žodyną 

(BVPŽ)

Preliminarus pirkimo būdas Pastabos

1 2 3 5 6

1 Vandentiekio, kanalizacijos, elektros  ir santechnikos 

prekės

44000000           

(800 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu
Nuolatiniai pirkimai metų laikotarpiu, pagal 

poreikį. Pirkimų organizatorius. I-IV ketvirtis

2 Baldai, vaikų darželio baldai 39100000        

(60000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

3 Sodo reikmenys 03000000-0         

(600 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

4 Spaudiniai ir kiti susiję produktai 22000000-0      

(2000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.            I-

IV ketvirtis

5 Pašto ženklai, vokai 22410000-7        

(100 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu
Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

6 Kanceliarinės  prekės 30199000-0        

(700 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu
Nuolatiniai pirkimai metų laikotarpiu, pagal 

poreikį. Pirkimų organizatorius. I-IV ketvirtis

7 Kompiuterinė įranga ir reikmenys 30200000-1       

(5000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis
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8 Ūkinės prekės 39700000-9 

39700000-9 

31400000-0 

44500000-5 

33760000-5      

(5000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

9 Matavimo prietaisų metrologinė patikra 50410000-2         

(300 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

10 Švaros, higienos prekės: polietileno maišai, maišeliai 

šiukšlėms ir atliekoms, įvairūs chemijos produktai, 

tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, pašluostės, 

servetėlės

24000000-0        

(300 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu Nuolatiniai pirkimai metų laikotarpiu, pagal 

poreikį. Pirkimų organizatorius.                       

I-IV ketvirtis

11 Skalbimo paslaugos 98310000-0       

(1000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

12 Pastato fasado remonto ir pamatų remonto darbai 450000000-0     

(2000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-III ketvirtis

13 Metodinė literatūra 22110000-1         

(500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 1-IV 

ketvirtis

14 Knygelės vaikams 22000000-0       

(2000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 1-IV 

ketvirtis

15 Ugdymo priemonės ir žaislai 37000000-8       

(7000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

16 Spalvotas popierius 30197630-1        

(200 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

17 Popierius spausdinimui 30197630-1         

(500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

18 Koridorių remonto darbai 71313000-5         

(400 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-III ketvirtis

19 Statybinės medžiagos ( smėlis, cementas) 44111200-3        

(300 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

20 Elektros įrengimų varžų matavimai, gesintuvų patikra ir 

kenkėjų kontrolė)

50000000-5        

(500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis
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21 Kitos priemonės (plautuvė naktipuodžiams, įrenginys 

sterilizuoti buteliukams, buteliukų šildytuvas)

39300000           

(600 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

22 Langų žaliuzės 39515400-9       

(2500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

23 Informacinės lentos 35261000-1        

(500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

24 Tekstiliniai gaminiai (patalynė, specialūs darbo drabužiai 

ir jų priedai)

19200000          

(1500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

25 Patalpų vidaus remonto darbai 45000000-0      

(1000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

26 Medikamentai 33141110-4         

(200 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

27 Baseino paslaugos vaikams 85100000-0        

(200  Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

28 Kvalifikacijos seminarai, kursai (švietimo ir mokymo 

paslaugos)

80500000-0       

(1800 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Pagal poreikį, pirkimų organizatorius.                   

I-IV ketvirtis

29 Lauko sodinukai, gėlės 03000000-1        

(100 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

30 Grindų keitimas grupėse (prekės ir darbai) 44000000-0         

(2000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

31 Vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai, žaidimų aikštelių 

kompleksai

37000000-8       

(4000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

32 Rūsio remonto darbai  (sienos, lubos, grindys) 45000000-0                               

(200 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

33 Šaldytuvas 39711130-9         

(400 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

34  Spec. virtuvės įranga, stalai 39314000-6         

(700 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

35 Vaikų žaidimų aikštelių metinė kontrolė-paslauga 37535200-9; 

50000000-5; 

50870000-0         

(150 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I ketv.

36 Indai (puodai, bliūdai), bulvių skutimo mašina, 

konvekcinė krosnis virtuvei 

44411700-1          

(600 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.
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37 Pastato apdailos projektavimo paslauga

71220000-6         

(800 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-II 

ketv.

38 Kiemo aikštelių  projektavimo paslauga

71313000-5 (2000 

Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-II 

ketv.

39 Žaislai

37522000-3; 

37520000-9; 

37000000-8 (1000 

Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

40
Priemonės lauko ugdomųjų aplinkų įrengimui 

(pavėsinės, smėlio dėžės, spyruokliukai ir kt.)

37535270-0; 

37535520-2; (1000 

Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

41 Patalynė vaikams
39143110-0      

(2000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu I-IV 

ketv.

42 Įranga sporto salei 

34150000-

3;37441700-

8;37451700-1 (1000 

Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį II -III ketv.

43 Aliejus
15410000-5        

(500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį III-IV ketv.

44 Bakalėja

15831000-2; 

15863000-5; 

15872200-3       

(4500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį III-IV ketv.

45 Pieno produktai
15500000 - 3 

(16000 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį III-IV ketv.

46 Vaisiai ir daržovės 15300000-1 (16000 Eur.)
Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį III-IV ketv.

47 Duona ir duonos gaminiai

158111000-

6;158111000-7 

(3500 Eur)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį III-IV ketv.

48 Grūdų malimo produktai
15600000 - 4       

(500 Eur.)

Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, pagal 

pareikį III-IV ketv.
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Parengė:

Viešųjų pirkimų  organizatorė

                      Janina Šimonytė   

Tel (8 37) 35 31 32                                                                                                             
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