
  TVIRTINU:
Raseinių rajono kultūros centro
direktorė Inga Šatkauskienė

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO
2019 M. NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. 
Nr.

Pirkimo pavadinimas Kodas pagal BVPŽ Numatoma 
pirkimo 
pradžia

Pirkimo būdas Numatoma sutarties trukmė

1. Restoranų ir maisto 
tiekimo paslaugos

55300000-3
(17 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

2. Audiniai 19210000-1 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

3. Keleivinių transporto 
priemonių nuoma su 
vairuotoju

6017000-0
(2 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

4. Įvairūs maisto 
produktai

15800000-6 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
 sausio - gruodžio mėn.

5. Garso specialisto 
paslaugos

92370000-5
(26 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

6. Degalų pirkimas 09132000-3
09133000-0
09134200-9

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

 12 mėn..

7. Kanceliarinės prekės 30192000-1
30193000

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

8. Spaudiniai ir susiję 
produktai
(Plakatai, skrajutės)

22000000-0 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdoms organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.



9. Automobilių remonto 
paslaugos 

50112100-4
(1 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

10. Transporto priemonių 
draudimas 

66514110-0
(6 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

12 mėn.

11. Pašto ženklai
 

22410000-7 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio- gruodžio mėn.

12. Suvenyrai 18530000-3 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
 sausio - gruodžio mėn.

13. Spausdintuvų  kasečių 
pildymas

92000000-1
(26 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn.. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

14. Gėlių pirkimas 03121200-7
03121210-0
03121100-6

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

15. Siuvimo paslaugos 98393000-4
(27 paslaugų 
kategorija)

Pagal poreikį Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

16. Interneto paslaugos 72400000-4
(7 paslaugų 
kategorija)

Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus) 

12 mėn.

17. Tualetinis popierius, 
rankų valymo servetėlės 
ir ruloninis popierius 

3376000-5 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio-gruodžio mėn.

18. Muzikos instrumentai 37310000-4 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
 sausio - gruodžio mėn.

19. Ūkinės reikmenys 39800000-0 Sausio mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
sausio - gruodžio mėn.

20. Garso aparatūra 32350000-1 Kovo mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos porciki,
kovo – gruodžio mėn.



21. Darbuotojų mokymas 
(kvalifikacijos 
tobulinimas) 

79633000-0
(22 paslaugų 
kategorija)

Kovo mėn.. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
kovo - gruodžio mėn.

22. Pastato remonto darbai 50700000 Kovo mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,

23. Rūbų nuoma 98300000-6
(27 paslaugų 
kategorija)

Liepos mėn. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
liepos - gruodžio mėn.

24. Fejerverkai 24613200-6 Liepos 1 d. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
liepos - gruodžio mėn.

25. Pirotechninės paslaugos 92360000-2
(26 paslaugų 
kategorija)

Liepos 1 d. Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)  

Pavieniai pirkimai, vykdomi  pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
liepos-gruodžio mėn.

26. Kirpyklų ir grožio 
salono paslaugos

98320000-2
(27 paslaugų 
kategorija)

Gruodžio 
mėn.

Apklausa
(mažos vertės pirkimas neskelbiamas, 
vykdomas organizatoriaus)

Pavieniai pirkimai, vykdomi pagal 
perkančiosios organizacijos poreikį,
 gruodžio mėn.

      Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                                                                                                             Bronius Stonys      

       
       


