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Eil. Nr. Prekės, paslaugos ar darbo pavadinimas Prekės, 

paslaugos ar 

darbo trumpas 

apibūdinimas 

Preliminari 

vienerių 

finansinių 

metų prekės, 

paslaugos ar 

darbo 

numatomos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

apimtis (Eur) 

Ketvirtis, 

kurio metu 

turi būti 

įsigyta prekė, 

suteikta 

paslauga ar 

atliktas 

darbas 

Informacija apie tai, 

ar yra poreikis pirkti 

tą pačią prekę, 

paslaugą ar darbą 

ilgiau nei  

1 finansiniams 

metams (jeigu taip, 

nurodyti konkretų 

laikotarpį ir 

kiekvienų finansinių 

metų apimtį Eur) 

1.  Kompiuterių priežiūros paslaugos Kompiuterinės 

įrangos 

2000,00 I–IV ketv. Taip 



priežiūros 

paslaugos 

(apytikslis 

pastarųjų metų 

poreikis) 

Apytikslis metinis 

poreikis – 2000,00 

Eur 

2.  Svetainės priežiūros darbai Programavimo 

paslaugos  

750,00 I–IV ketv. Ne 

3.  Teksto redagavimo paslaugos Teksto 

redagavimo 

paslaugos 

500,00 I–IV ketv. Ne 

4.  Svetainių talpinimo ir elektroninio pašto 

paslaugos 

Palaikymo ir 

aptarnavimo 

paslaugos 

200,00 I–IV ketv. Ne 

5.  Spausdintuvų remonto ir priežiūros paslaugos Palaikymo ir 

aptarnavimo 

paslaugos 

200,00 I–IV ketv. Ne 

6.  Elektroninio parašo paslauga Elektroninės 

paslaugos  

(sutarties 

įkainis) 

360,00 I–IV ketv. Taip 

Apytikslis metinis 

poreikis – 360,00 

Eur 

7.  Reprezentacinės prekės 

 

Reprezentacinės 

prekės 

(apytikslis 

pastarųjų metų 

poreikis) 

500,00 I–IV ketv. Taip 

Apytikslis metinis 

poreikis – 500,00 

Eur 

8.  Apsaugos, dezinfekcinės priemonės 

 

Apsaugos, 

dezinfekcinės 

priemonės 

(apytikslis metų 

poreikis) 

300,00 I–IV ketv. Ne  

9.  Kvalifikacijos kėlimo išlaidos Kvalifikacijos 

kėlimas, 

3000,00 I–IV ketv. Taip 



mokymai, 

seminarai  

(apytikslis metų 

poreikis) 

Apytikslis metinis 

poreikis – 3000,00 

Eur 

 

10.  Ekspertų ir konsultantų įsigijimo išlaidos  Konsultavimo 

paslaugos 

(preliminarus 

poreikis) 

5000,000 I–IV ketv. Ne 

11.  Ryšio paslaugos Telefono, 

interneto 

paslaugos 

(sutartyse 

numatyti 

įkainiai, 

apytikslis 

pastarųjų metų 

poreikis) 

300,00 I–IV ketv. Taip 

Apytikslis metinis 

poreikis – 300,00 

Eur 

12.  Transporto nuomos paslaugos Autobuso 

nuoma 

išvažiuojamajam 

posėdžiui, taksi 

nuomos 

paslaugos 

(apklausos 

duomenys, 

apytikslis 

pastarųjų metų 

poreikis) 

2000,00 

 

I–IV ketv. Taip 

Apytikslis metinis 

poreikis – 2000,00 

Eur 

13.  Banko paslaugos Paslaugos 

(apytikslis 

pastarųjų metų 

poreikis) 

230,00 I–IV ketv. Taip  

Apytikslis metinis 

poreikis – 230,00 

Eur 



14.  Siuntos Pašto paslaugos 

(užrašinių 

išsiuntimas) 

50,00 I–IV ketv. Ne 

15.  Komandiruočių išlaidos Komandiruočių 

išlaidos 

(apytikslis 

pastarųjų metų 

poreikis)  

200,00 I–IV ketv. Taip 

Apytikslis metinis 

poreikis – 200,00 

Eur 

16.  Kompiuterinės įrangos dalies atnaujinimas 

(komutatorius, du prieigos taškai) 

Elektroninės 

technikos prekės 

200,00 I–IV ketv. Ne 

 

 

Pastabos: 
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Sąrašą parengė: 

 

 

Paveldosaugos ir strateginio planavimo 

skyriaus vyr. specialistas                                                          Artūras Stepanovič  

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Finansų ir bendrųjų reikalų sk. vedėja     Alma Bačiulienė 

(pareigos)                  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 


