
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             

KAUNO SPORTO MOKYKLOS „BANGPUTYS“ 

 

2021 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 

Prelimina-ri 1 

metų numato-

mos sudaryti 

pirkimo 

sutarties vertė, 

Eur be PVM 

Numato-

mos 

sudaryti 

sutarties 

maksima-li 

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) 

15000 (pagal 

poreikį) 

1 metai I 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) 

17000 

(pagal poreikį) 

1 metai I ketvirtis Ne Ne Ne  

3 

 

Specializuotos 

sportinės aprangos 

pirkimas 

Perkama 

specializuota 

buriavimo 

sportininkų apranga 

šturmuotės , 

specializuota 

irkluotojų apranga 

triko 

18412000-0 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

4500 2 metai 

 

I ketvirtis Ne Ne Ne  



4 Prizų ir medalių 

pirkimas 

Perkami varžybų ir 

čempionatų 

nugalėtojų ir 

przininkų 

apdovanojimui 

18530000-3 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1700 3 metai I ketvirtis Ne Ne Ne  

5 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 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1500 (pagal 

poreikį) 

03-15 243,- 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

6 Transporto 

priemonių 

atsarginių dalių 

(mikroautobusų, 

katerių variklių) 

pirkimas 

Perkamos atsarginės 

dalys mokyklos 

transportui 

(mikroautobusams, 

konstruk-

cijoms,varikliams) 

remontuoti  

34900000-6 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1400 (pagal 

poreikį) 
01-21 19,50 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 
Ne Ne Ne  

7 Įvairių transporto  

remonto paslaugų 
(automobilių, 

variklių) pirkimas 

Perkamos transporto 

remonto paslaugos 
50000000-5 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1000 1 metai I-IV 

ketvirčiai 
Ne Ne Ne  

8 Tepalų varikliams 

pirkimas 
Perkami tepalai 

dvitakčiams ir 

keturtakčiams 

varikliams ir jų 

kojoms 

09211000-1 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

600 1 metai II-IV 

ketvirčiai 
Ne Ne Ne  

9 Transporto 

draudimo pirkimas 

Civilinės 

atsakomybės 

draudimu draudžiami 

2 mikroautobusai ir 8 

konstrukcijos/prieka 

bos  

66514100-7 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

700 

03-18 270,- 

1 metai I ketvirtis Taip Ne Ne  



organizato-

rius) CPO 

10 Švaros prekių 

(valiklių) pirkimas 
Perkamos prekės 

mokyklos patalpų 

valymui 

39800000-0 Mažos 

vertės 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

700  

(pagal poreikį) 

03-15 11,5 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

11 Gesintuvų patikros 

pirkimas 

Vykdomas 

kasmetinis gesintuvų 

patikrinimas 

50500000-3 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

200 

 

3 metai II 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

12 Vandens 

mikrobiologinių 

tyrimų pirkimas 

Vykdomas 

kasmetinis 

patikrinimas dėl 

legionelių 

85111820-4 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

100 1 metai III 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

13 Poveikio  

duomenų aplinkai 

vertinimo 

pirkimas 

Poveikio duomenų 

apsaugai vertinimas 

atliekamas, kai dėl 

duomenų tvarkymo 

gali kilti pavojus 

asmenų teisėms ir 

laisvėms.  

79419000-4 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

300 1 metai III 

ketvirtis 

Ne Ne Ne  

14 Spausdintuvų 

kasečių, tonerių 

pirkimas 

Atliekamas pirkimas 

užtikrinti sklandų 

administracinį darbą 

30237310-5 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

200  

(pagal poreikį) 

1 metai II-III 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

15 Kvalifikacijos 

kėlimo kursų 

pirkimas 

Gerinamos 

administracijos 

darbuotojų žinios 

80510000-2 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

300 

(pagal poreikį) 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  



organizato-

rius) 

16 Sėdimųjų baldų 

pirkimas 

Perkami sėdmaišiai ar 

suoliukai 

sportininkams, jų 

tėveliams ir kitiems 

lankytojams 

laukiamajame 

39111000-3 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

1500 1 metai II-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

17 Išorės langų, 

vitrinų valymo 

paslaugų pirkimas 

Reikalingas 

Irklavimo bazės 

išorės langų ir vitrinų 

valymas 

90911300-9 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

600 1 metai II-III 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

18 Spaudinių 

pirkimas 

Perkami treniruočių 

planavimo ir 

apskaitos žurnalai ir 

kt. 

22000000-0 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

300 

(pagal poreikį) 

01-25 166,98 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

19 Higienos prekių 

pirkimas 

Perkamos higienos 

prekės (WC ir 

rankšluostinis 

poperius) 

33760000-5 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

600 

(pagal poreikį) 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  

20 Kanceliarinių 

prekių pirkimas 

Perkami žurnalai, 

segtuvai, biuro 

popierius 

administracijos 

darbui 

30190000-7 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) CPO 

 

 

600 

(pagal poreikį) 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Taip Ne Ne  



21 Sportinio 

inventoriaus (6 

vaikiškų 

mokomųjų 

baidarių;  

2 vienviečių 

baidarių;  

1 dvivietė 

irkluojamoji 

valtis, 2 vienvietės 

irkluojamosios 

valtys;  

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuoseir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34520000-2 Mažos 

vertės 

skelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

19586 1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne SRF 

paraišk

a- 

6900; 
7301 

lėšos 

16800 

22 Dviejų sportinių 

jachtų Optimist 

komplektų 

pirkimas  

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuoseir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34522000-2 Mažos 

vertės 

skelbia-

mas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

6500 

 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

23 Jūrinio gelbėjimo 

katerio pirkimas 
Sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34521400-9 Mažos 

vertės 

skelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

22315 1 metai II-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne Parama

-

27000; 
 

24 Sporto prekių 

(stepų, volų, 

reakcijos 

kamuoliukų, 

kamuolių, pasipr. 

gumų, vikrumo 

kopetėlių, 

chronometrų, 

gimnast. kilimėlių, 

balans. pagalvėlių, 

TRX diržų) 

pirkimas 

 

Paįvairinamos 

treniruotės kurias 

galima vykdyti bet 

kuriuo metų laiku, į 

komandas suburiami, 

visų amžių grupiu 

vaikai, ugdomas 

noras sportuoti 

37400000-2 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

5000 

01-15 301,90 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  



25 Irklų remonto 

pirkimas 

Atliekamas po 

sezono, sulūžus 

vienam iš porinių 

anglinių irklų. 

50800000-3 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

500 

(pagal poreikį) 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

26 Burių remonto 

pirkimas 
Atliekamas po sezono 

suplyšusių burių, 

kurios dar gali būti 

naudojamos po 

remonto 

98393000-4 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1000 

(pagal poreikį) 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

27 Metalo pirkimas Metalas perkamas 

valčių stovų (4 vnt- 

48 papildomos 

vietos) lauke 

gaminimui, ko 

pasekoje bus patogios 

sąlygos valčių 

laikymui sezono metu 

44330000-2 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1000 
(pagal poreikį) 

03-19 66,18 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 
Ne Ne Ne  

28 Medienos 

pirkimas 

Mediena bus perkama 

valčių stovelių 

gaminimui ir tiltelių 

remontui 

03410000-7 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

1000 
(pagal poreikį) 
03-18 670,87 

1 metai I-IV 

ketvirčiai 
Ne Ne Ne  

29 R. Kalantos g 130 

pastatų 

kadastriniai 

pakeitimų 

Registrų centro 

duomenų bazėje 

pirkimas 

Nekilnojamojo turto 

išregistravimas ir 

naujos kadastrinės 

bylos padarymas 

71354300-7 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

500 
 

1 metai I ketvirtis Ne Ne Ne  

 



                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                             Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ 

direktorius  

 2021-04-19 

                                                                                                                                                                               

KAUNO SPORTO MOKYKLOS „BANGPUTYS“ 

 

2021 METAIS PLANUOJAMŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠO 

PAPILDYMAS/KOREGAVIMAS NR.1 

 

 

 
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 

Numato-

mos 

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 Internetinės 

svetainės 

koregavimo 

paslaugų pirkimas 

Patobulinta svetainės 

valdymo sistema, 

atnaujinti sistemos 

priedai, įvedant 

tiesioginę sportininkų 

registraciją, virtualų 

konsultantą ir 

varžybų kalendorių,  

taip pat padidintas 

svetainės saugumas 

nuo įsilaužimų  

72000000-5 Mažos 

vertės 

neskelbiam

as pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

800 
 

1 metai II 

ketvirtis 
Ne Ne Ne  

 

SUDERINTA 2021-04-19 Nr. 6-29 

Kauno miesto savivaldybės administracijos  Sporto skyriaus vedėjas 

                                                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                     TVIRTINU 

                                                                                                                                                                             Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ 

direktorius  

 2021-12-01 

                                                                                                                                                                               

KAUNO SPORTO MOKYKLOS „BANGPUTYS“ 

 

2021 METAIS PLANUOJAMŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠO 

PAPILDYMAS/KOREGAVIMAS NR.2 

 

 

 
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 

Numato-

mos 

sudaryti 

sutarties 

maksima-li 

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 Dviejų sportinių 

jachtų Optimist 

komplektų 

pirkimas  

Dviejų sportinių 

jachtų Laser 

(ILKA) komplektų 

pirkimas 

Atnaujinama 

inventoriaus bazė 

leidžia siekti 

geresnių rezultatų 

čempionatuose ir 

sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34522000-2 Mažos 

vertės 

skelbia-

mas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

6500 

13915 

 

1 metai III-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

2 Jūrinio gelbėjimo 

katerio pirkimas 

 

Sudaromos sąlygos 

treniruočių ir 

varžybų saugumui 

34521400-9 Mažos 

vertės 

skelbiamas 

pirkimas 

(pirkimų 

organizato-

rius) 

 

22315 1 metai II-IV 

ketvirčiai 

Ne Ne Ne  

 


