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KAUNO SPORTO MOKYKLOS „BANGPUTYS“ 

 

2022 METAIS PLANUOJAMŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS 

 
Eil. 

Nr. 

Prekės, paslaugų 

ar darbų 

pavadinimas 

Prekės, paslaugų ar 

darbų trumpas 

apibūdinimas 

Kodas pagal 

Bendrąjį 

viešųjų 

pirkimų 

žodyną  

 

Pirkimo būdas Preliminari  

1 metų 

numatomos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties vertė, 

Eur be PVM 

Numatomos 

sudaryti 

sutarties 

maksimali 

trukmė 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia, 

ketvirčiais 

Pirkimas 

bus 

atliekamas 

naudojantis 

Centrinės 

perkančio-

sios 

organizaci-

jos (CPO) 

katalogu   

   (taip / ne) 

Pirkimas 

bus 

atliekamas 

pagal 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

23 

straipsnio 2 

dalies 

nuostatas 

(taip / ne) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

pagal Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo  

10 straipsnio 

nuostatas  

   (taip / ne) 

Pastabos 

1 Sportininkų 

maitinimo 

pirkimas 

Perkama paslauga, 

kad nuvykus į kitų 

miestų čempionatus 

ir stovyklas jų metu 

sportininkai būtų 

pamaitinti 

55500000-5 Mažos vertės 

skelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

26000  

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai II 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

2 Sportininkų 

apgyvendinimo 

pirkimas 

Perkama paslauga, 

kai čempionatai ir 

stovyklos vyksta 

kituose miestuose 

kelias dienas  

55100000-4 Mažos vertės 

skelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

22500 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai II 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

3 Ūkio prekių 

(dažų, gruntų, 

skiediklių, 

hermetikų, klijų, 

dervų, lipnių 

juostų ir t.t.) 

Pastoviai 

atnaujinamas senas 

ir remontuojamas 

naujas inventorius 

(valtys, jachtos, 

kateriai) 

44420000-0 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

2000  

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  



4 Transporto 

priemonių 

atsarginių dalių 

(mikroautobu-

sams, katerių 

varikliams) 

pirkimas 

Perkamos 

atsarginės dalys 

mokyklos 

transportui 

(mikroautobusams, 

konstrukcijoms, va-

rikliams) 

remontuoti  

34900000-6 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1500 

 (pagal 

poreikį) 

 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

5 Įvairių 

transporto  

remonto 

paslaugų 

(automobilių, 

variklių) 

pirkimas 

Perkamos 

transporto remonto 

paslaugos 

50000000-5 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1500 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

6 Tepalų ir filtrų 

varikliams 

pirkimas 

Perkami tepalai 

mikroautobusams, 

dvitakčiams ir 

keturtakčiams 

varikliams ir jų 

kojoms 

09211000-1 

42913300-2 

Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

550 

 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

7 Transporto 

draudimo 

pirkimas 

Civilinės 

atsakomybės 

draudimu 

draudžiami 2 

mikroautobusai ir 8 

konstrukcijos/prie-

kabos  

66516000-0 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

350 

 

1 metai I ketvirtis Taip Ne Ne  

8 Buities prekių 

(valiklių, 

šluosčių, 

ploviklių) 

pirkimas 

Perkamos prekės 

mokyklos patalpų 

valymui 

39830000-9 Mažos vertės 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

200  

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

9 Sandėliavimo 

konteinerių 

nuoma 

Burlenčių laikymui 

nuomojami 

sandėliavimo 

konteineriai, kol 

bus pastatyta 

Buriavimo bazė. 

44211100-3 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

4400 

 

2 metai II 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  



10 Darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos 

tarnybos 

funkcijų 

vykdymo 

konsultacinių 

paslaugų 

pirkimas 

Užtikrinamas 

saugus darbas ir 

priešgaisrinės ir 

darbo saugos 

įstatymų ir 

normatyvų 

taikymas darbe.  

85312320-8 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

2800 

 

3 metai IV 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

11 Spausdintuvams 

kasečių ir 

tonerių pirkimas 

Atliekamas 

pirkimas užtikrinti 

sklandų 

administracinį 

darbą 

30237310-5 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

200  

(pagal 

poreikį) 

1 metai II-III 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

12 Išorės langų, 

vidaus vitrinų 

valymo 

paslaugų 

pirkimas 

Reikalingas 

Irklavimo bazės 

išorės langų ir 

vidaus vitrinų 

valymas 

90911300-9 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

450 

 

1 metai II-III 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

13 Spaudinių 

pirkimas 

Perkami treniruočių 

planavimo ir 

apskaitos žurnalai 

treneriams 

22000000-0 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

175 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai I ketvirtis Ne Ne Ne  

14 Higienos prekių 

pirkimas 

Perkamos higienos 

prekės (WC ir 

rankšluostinis 

popierius) 

33761000-2 

33763000-6 

Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

500 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

15 Kanceliarinių 

prekių pirkimas 

Perkami žurnalai, 

segtuvai, biuro 

popierius 

administracijos 

darbui 

 

 

30190000-7 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

100 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  



17 Priešgaisrinės 

signalizacijos 

sistemos 

kasmetinis 

techninis 

patikrinimo 

pirkimas 

Atliekamas 

periodinis 

priešgaisrinės 

sistemos kasmetinis 

patikrinimas dėl 

gaisro prevencijos 

71317100-4 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

350  1 metai II-III 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

18 Antivirusinių 

licencijų 

galiojimo 

pratęsimo 

pirkimas 

Pirkimas 

atliekamas  

mokyklos duomenų 

apsaugai 

72317000-0 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

130 1 metai III 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

19 Burių remonto 

pirkimas 

Atliekamas po 

sezono suplyšusių 

burių, kurios dar 

gali būti 

naudojamos po 

remonto 

98393000-4 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

850 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

20 Irklų remonto 

pirkimas 

Atliekamas po 

sezono, sulūžus 

vienam iš porinių 

anglinių irklų. 

50800000-3 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

850 

(pagal 

poreikį) 

 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

21 Internetinio 

ryšio paslaugos 

pirkimas 

Užtikrinamas 

sklandus mokyklos 

darbas 

72400000-4 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

2100 3 metai IV 

ketvirtis 

Taip Ne Ne  

22 Judriojo 

(mobilaus) ryšio 

paslaugų 

pirkimas 

Užtikrinamas 

sklandus mokyklos 

darbas 

64212000-5 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

500 3 metai IV 

ketvirtis 

Taip Ne Ne  



23 Automobilinių 

degalų 

degalinėse 

pirkimas 

Degalai naudojami 

kateriams 

užtikrinant saugiam 

treniruočių darbui 

ant vandens 

09134200-9  

09132000-3  

Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) KMSA 

CPO 

5000  

(pagal 

poreikį) 

1 metai II 

ketvirtis 

Taip Ne Ne  

24 Keleivinių 

transporto 

priemonių su 

vairuotoju 

paslaugų 

pirkimas 

Užtikrinamas 

sportininkų su 

inventoriumi 

nuvykimas į 

federacijų 

organizuojamus 

čempionatus 

Lietuvoje 

60170000-0 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) KMSA 

CPO 

25000  

(pagal 

poreikį) 

2 metai II 

ketvirtis 

Taip Ne Ne  

25 Sportinio 

inventoriaus 

pirkimas: 

akademinės 

irkluojamosios 

valtys: 

4X – 1 vnt.; 

2X – 6 vnt.; 

1X – 3 vnt. 

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuose ir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34522600-8 Supaprastintas  

atviras 

konkursas  

(viešųjų 

pirkimų 

komisija) 

 

60500 

  

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

26 Sportinio 

inventoriaus 

pirkimas: 

dvivietės 

baidarės K2 

pirkimas  

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuose ir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34522000-2 Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

(viešųjų 

pirkimų 

komisija) 

 

2500 

 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

27 Sportinio 

inventoriaus 

pirkimas: 

4 vnt. katerių–

katamaranų 

pirkimas 

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuose ir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34521400-9 

 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

(viešųjų 

pirkimų 

komisija) 

 

38100 1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  



28 Sportinio 

inventoriaus 

pirkimas: 2 vnt. 

sportinių jachtų 

ILKA4 (Laser 

4,7) komplektų 

(tentas ir 

vežimėlis) 

pirkimas 

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuose ir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34522100-3 

 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

(viešųjų 

pirkimų 

komisija 

 

15000 I metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

29 Mokomojo 

sportinio 

inventoriaus 

pirkimas:   

3 vnt. K2 

dviviečių ir  

1 vnt. K4 

keturvietės 

pirkimas 

„Ateik, išbandyk, 

pasilik“ projekto 

tikslas kuo daugiau 

vaikų supažindinti 

su baidarių sportu ir 

kad kuo daugiau 

pasiliktų sportuoti.  

34522000-2 Atviras 

konkursas 

(viešįųjų 

pirkimų 

komisija) 

 

9550 I metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne SRF 

lėšos 

30 10 vnt. Vaikiškų 

baidarinių irklų 

pirkimas 

„Ateik, išbandyk, 

pasilik“ projekto 

tikslas kuo daugiau 

vaikų supažindinti 

su baidarių sportu ir 

kad kuo daugiau 

pasiliktų sportuoti.  

3740000-2 

 

Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

 

1500 I metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne SRF 

lėšos 

31 Buriavimo 

varžybų 

organizatorių ir 

vykdytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo projekto 

dalyvių 

konferencijų 

salės nuomos 

paslaugų 

pirkimas 

Buriavimo trenerių, 

instruktorių ir 

buriuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimo projekto 

tikslas -  

55120000-7 Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

 

1700 I metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne SRF 

lėšos 



32 Buriavimo 

varžybų 

taisyklių knygų 

pirkimas 

20 vnt. Buriavimo 

varžybų teisėjams 

ir dalyviams 

supažindinimui su 

varžybų 

teisėjavimo 

reikalavimais 

22110000-4  Mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

450 I metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne SRF 

lėšos 

33 Buriavimo 

varžybų 

organizatorių ir 

vykdytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo seminaro 

dalyvių 

maitinimo 

paslaugų 

pirkimas 

 55500000-5 Mažos vertės 

skelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

 

600 I metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne SRF 

lėšos 

_______________________________________ 

 


