
Patvirtinta 2022-02-09

Eil. 

Nr.
Pirkimo objekto pavadinimas

Pagrindinis 

pirkimo 

objekto kodas 

pagal BVPŽ, 

papildomi 

BVPŽ kodai (jei 

jų yra)

Numatomų pirkti 

prekių kiekiai bei 

paslaugų ar darbų 

apimtys (jei 

įmanoma)

Numatoma 

pirkimo vertė

Numatomas 

pirkimo būdas 

arba sutarties 

atitiktis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 

10 straipsnio 1 

dalyje 

nustatytiems 

reikalavimams

Numatoma 

pirkimo 

pradžia

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais)

Ar pirkimas 

bus atliekamas 

pagal Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 23 

straipsnio 

nuostatas

Ar pirkimas 

bus atliekamas 

centralizuotai, 

naudojantis 

viešosios 

įstaigos 

Centrinės 

projektų 

valdymo 

agentūros, 

atliekančios 

centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

funkcijas, 

elektroniniu 

katalogu

Ar pirkimui bus 

taikomi Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerijos 

nustatyti 

aplinkos 

apsaugos 

kriterijai

Ar pirkimas bus 

elektroninis ir 

atliekamas CVP 

IS priemonėmis

104569,00

101 Baldai 39100000-3 5000,00
Neskelbiama 

apklausa
I, II ket. 1 mėn. Ne Ne Ne Ne

2022 m. sausio 13 d. pirkimų plane  patvirtinta suma:

darbų, prekių ir paslaugų plano papildymas Nr. 1

2022 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų 



102

Sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo 

paslaugos (Savižudybių 

prevencijos mokymų 

bendruomenėms 

programos parengimas ir 

(ar) adaptavimas ir 

visuomenės sveikatos biurų 

instruktorių parengimas 

naudotis programa)

92312210-6
SAM 2022-01-28 įsak. V-

188
15000,00

Skelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Taip Taip

103

Sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo 

paslaugos (Mokymai 

asmens sveikatos priežiūros 

specialistams teikiant 

pagalbą įvairiapusių raidos 

sutrikimų turintiems 

asmenims)

80561000-4   
SAM 2022-01-28 įsak. V-

188
20000,00

Atviras 

konkursas

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Taip Taip

104

Sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo 

paslaugos (Mokymų 

programos šeimos gydytojo 

komandos nariams bei 

akušeriams ginekologams 

dėl pogimdyvinės depresijos 

rizikos vertinimo bei 

priežiūros parengimas ir 

išbandymas)

80561000-4
SAM 2022-01-28 įsak. V-

188
6000,00

Skelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Taip Taip



105

Sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo 

paslaugos (Nerimo, 

nemigos ir depresijos 

diagnostikos ir gydymo bei 

bendzodiazepinų skyrimo ir 

vartojimo mažinimo 

metodikos taikymo 

mokymai ir (ar) supervizijos 

šeimos gydytojams)

80561000-4
SAM 2022-01-28 įsak. V-

188
8000,00

Skelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Taip Taip

106

Mokymo valdyno sistemos 

serverio ir palaikymo 

paslaugos, skirtos užtikrinti 

nuotolinių mokymų, skirtų 

didinti psichikos sveikatos 

raštingumą mokyklos 

darbuotojams, 

funkcionavimą

72261000-2
SAM 2022-01-28 įsak. V-

188
5000,00

Neskelbiama 

apklausa
IV ket. 12 mėn. Ne Ne Ne Ne

107 Buitiniai prietaisai 39700000-9 Kavos aparatas 1500,00
Neskelbiama 

apklausa
I,II ket. 1 mėn. Ne Ne Ne Ne

108 Apsaugos priemonės 18143000-3 Respiratoriai (30 vnt.) 50,00
Neskelbiama 

apklausa
I ketv. 12 mėn. Ne Ne Ne Ne

165119,00Iš viso:




