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1 priedas 

 

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PIRKIMŲ PLANAS 2016 METAMS 

 
Eil 

Nr. 

Numatomų pirkti 

prekių, paslaugų ar 

darbų pavadinimas 

Planuojama 

pradžia 

Planuojama 

apimtis 

Pirkimo būdas Tipas Planuojama 

trukmė 

(mėn.) 

BVPŽ kodas Numatoma 

pirkimų vertė 

Eur 

(be PVM) 

Programa, kurios įgyvendinimui 

atliekamas pirkimas 

1. 

Domeno pirkimo 

paslauga (domeno 

utenosvvg.lt 

registracija); svetainių 

talpinimo serverio 

nuoma 

II ketvirtis 141,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslauga  24 mėn. 
72417000-6; 

48820000-2 
116,53 - 

2. Palapinė III ketvirtis 1 vnt. 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Prekė  1 mėn. 39522530-1 700,00 - 

3. Banko paslaugos III ketvirtis 140,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos  36 mėn.   79941000-2 115,70 - 

4. 

Interneto svetainės 

kūrimas ir 

administravimas 

III ketvirtis  6000,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(raštu) 

Paslaugos  23 mėn. 72000000-5 4958,68 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas“ 

5. 

Biuro įrangos ir 

technikos aptarnavimo 

ir remonto paslaugos 

III ketvirtis 510,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos  17 mėn. 
50310000-1; 

50312000-5 
421,49 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programa (Vietos plėtros strategijos "Utenos 

rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ 

įgyvendinimas) 

6. 

Kanceliarinės prekės 

(baltas A4 formato 

popierius) 

III ketvirtis 40 pokų 

Apklausos 

procedūra 

(per CPO LT) 

Prekės  1 mėn. 30197630-1 120,00 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programa (Vietos plėtros strategijos "Utenos 

rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ 

įgyvendinimas) 

7. Apgyvendinimo III ketvirtis 90,00 Eur Apklausos Paslaugos  1 mėn. 55110000-4 74,38 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
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paslaugos 

(Janeda, Estija) 

procedūra 

(žodžiu) 

programa (Vietos plėtros strategijos "Utenos 

rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ 

įgyvendinimas) 

8. 
Dalyvio mokestis 

(renginys Estijoje) 
III ketvirtis 130,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos  1 mėn.   79941000-2 107,44 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programa (Vietos plėtros strategijos "Utenos 

rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ 

įgyvendinimas) 

9. 
Fotografavimo ir 

filmavimo paslaugos 
IV ketvirtis 40 516,00 

Apklausos 

procedūra 

(mažos vertės 

neskelbiamas 

pirkimas per 

CVPIS) 

Paslaugos 21  mėn. 
79961000-8, 

92111000-2 
33 484,30 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas 

10. 
Plakato pagaminimo 

paslaugos   
IV ketvirtis 57,00 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos 1 mėn. 39294100-0 47,11 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas“ 

11. 

Kanceliarinės prekės 

(toneris 

daugiafunkciniam 

kopijavimo aparatui 

Kyocera) 

IV ketvirtis 60,00 

Apklausos 

procedūra 

(per CPO LT) 

Prekės 1  mėn. 30237310-5 49,59 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas“ 

12. 
Aiškinamasis stendas 

(plakatas) 
IV ketvirtis 80,00 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslauga  1 mėn. 39133000-3 66,12 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programa (Vietos plėtros strategijos "Utenos 

rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ 

įgyvendinimas) 

13. Kanceliarinės prekės IV ketvirtis 230,00 Eur Apklausos Prekės   1 mėn. 30192000-1 190,08 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 
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procedūra 

(žodžiu) 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas“ 

14. 
Maitinimo paslauga 

(kavos pertraukėlė) 
IV ketvirtis 72,60 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos  1 mėn. 55300000-3 60,00 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programa (Vietos plėtros strategijos "Utenos 

rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ 

įgyvendinimas) 

15. 
Teksto vertimo 

paslaugos 
IV ketvirtis 10 500,00 

Apklausos 

procedūra 

(raštu) 

Paslaugos 21 mėn. 79530000-8 8677,69 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas 

16. 

Teksto redagavimo ir 

teksto korektūros 

paslaugos 

IV ketvirtis 3864,00 

Apklausos 

procedūra 

(raštu) 

Paslaugos 21 mėn. 

79552000-8, 

79821100-6 

 

3193,39 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ projektui „Utenos 

regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 

didinimas 

17. Perkolatorius kavai IV ketvirtis 121,00 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Prekės  1 mėn. 39711320-8 100,00 - 

18. Elektriniai virduliai IV ketvirtis 600,00 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Prekės  1 mėn. 39711320-8 495,87 - 

19. 
Maitinimo paslauga 

(kavos pertraukėlė) 
IV ketvirtis 60,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos  1 mėn. 55300000-3 49,59 - 
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20. 

Dovanų popierius, 

popierinės servetėlės, 

kmynai, kava, arbata, 

cukrus 

IV ketvirtis 30,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Prekės  1 mėn. 

37823000-3; 

15831200-4; 

33764000-3; 

15861000-1; 

15863000-5 

24,79 - 

21. Vertimo paslauga IV ketvirtis 20,00 Eur 

Apklausos 

procedūra 

(žodžiu) 

Paslaugos  1 mėn. 79530000-8 16,53 - 

22.          

23.          

...          

 


