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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 Numatoma 

pirkimo 

pradžia

Ketinamos sudaryti 

pirkimo sutarties 

trukmė (su 
pratęsimais)

Ar pirkimas bus 

elektroninis ir 

atliekamas CVP 

IS priemonėmis

69 Biuro reikmenys 30192000 Pagal poreikį 40000
Mažos vertės pirkimas 
neskelbiama apklausa

3-4 ketv. iki prekių įsigijimo Ne

70 Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar 70220000 Pagal poreikį 1200
Mažos vertės pirkimas 
neskelbiama apklausa

3-4 ketv. 4 mėn. Ne

71

Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne 
viešbučiuose 55200000 4 stovyklos/po 2 dienas 12000

Mažos vertės pirkimas 
skelbiama apklausa

3 ketv. 
sutartis iki paslaugų 

įgyvendinimo CVP IS

72

Psichologinės gerovės ir psichikos 
sveikatos stiprinimo paslaugų 
tiekimas/organizavimas

85121270 Pagal poreikį 4000
Mažos vertės pirkimas 

skelbiama apklausa
3 ketv. 

sutartis iki paslaugų 
įgyvendinimo CVP IS

73 Psichologinės gerovės ir psichikos 
sveikatos stiprinimo užsiėmimų vedimas

85121270 Pagal poreikį 5000
Mažos vertės pirkimas 
neskelbiama apklausa

3 ketv. 
sutartis iki paslaugų 

įgyvendinimo Ne

74
 Apmokymo paslaugos/supervizijos 

organizavimo paslauga 
80500000-9

4 užsiėmimai po 4 ak. 
val. 

2 159,37
Mažos vertės pirkimas 
neskelbiama apklausa

3-4 ketv. 
sutartis iki paslaugų 

įgyvendinimo Ne

75
Viešinimo renginių - organizavimo 
paslaugų pirkimas 79951000-5 pagal poreikį 96,17

Mažos vertės pirkimas 
neskelbiama apklausa

3-4 ketv. 
sutartis iki paslaugų 

įgyvendinimo Ne 

76

Bendruomenių įsitraukimo į asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų vykdomų 
prevencinių programų vykdymo skatinimas 

85310000              

85100000-0

1 analizė, 4 mokymai, 4 
supervizijos

7 000,00
Mažos vertės pirkimas 
neskelbiama apklausa

3-4 ketv. 
sutartis iki paslaugų 

įgyvendinimo Ne 

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė
_______________________________

(parašas)
Neringa Tarvydienė

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
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Gargždai

https://verslolink.lt/bvpz-kodas/85121270/
https://verslolink.lt/bvpz-kodas/85121270/




(Pirkimo organizatoriaus pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(finansininko pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)


