
 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
2022 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. TV-1 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2022 METAIS 
PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2022 m.                      d.  Nr.  

Švenčionys 
 

 
P a k e i č i u   Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. 

sausio 11 d. įsakymą Nr. TV-1 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos planuojamų 
atlikti 2022 metais pirkimų plano patvirtinimo“: 

1. P a p i l d a u   patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos planuojamų 
atlikti 2022 metais pirkimų planą pagal 1 priedą. 

2. P a k e i č i u   patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos planuojamų 
atlikti 2022 metais pirkimų planą pagal 2 priedą. 

Šis įsakymas skelbiamas Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje 
www.svencionys.lt. 
 
 
Administracijos direktorė                                                                                           Jovita Rudėnienė 
 
 



Švenčionių rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus 
2022 m.                     d. įsakymo Nr.  
1 priedas 

 
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2022 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo 
objekto 
pavadinimas 
 

Kodas 
pagal 

Bendrąjį 
viešųjų 
pirkimų 
žodyną 
(BVPŽ) 

Pirkimo 
apimtis 
arba  
Pirkimo 
vertė (Eur 
be PVM), 
arba 
Pirkimo 
apimtis ir 
Pirkimo 
vertė (Eur 
be PVM) 

Pirkimo 
apimtis 
arba  
Pirkimo 
vertė (Eur 
su PVM), 
arba 
Pirkimo 
apimtis ir 
Pirkimo 
vertė (Eur 
su PVM) 
 

Pirkimo 
būdas 

Pirkimo 
iniciatorius 

Pirki
mo 
pradži
a 
(ketvir
tis) 

Planuojama 
pirkimo 
sutarties 
trukmė (su 
pratęsimais) 
mėn. arba 
galutinė 
pirkimo 
sutarties 
įvykdymo 
data 

Pirkimas bus 
atliekamas 
pagal Viešųjų 
pirkimų 
įstatymo 23 
arba 24 
straipsnių 
nuostatas 

Pirkimas bus 
vykdomas 
naudojantis 
viešosios 
įstaigos CPO 
LT, 
atliekančios 
centrinės 
perkančiosios 
organizacijos 
funkcijas,  
elektroniniu 
katalogu 
CPO.ltTM 

Pirkimui 
bus 
taikomi 
žaliesiems 
pirkimams 
Aplinkos 
ministerijo
s nustatyti 
aplinkos 
apsaugos 
kriterijai 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

454 

Projekto „Vaikų 
ir jaunimo 
psichinės 
sveikatos 
stiprinimas bei 
paslaugų 
prieinamumo 
gerinimas 
Švenčionių 
rajono ugdymo 
įstaigose“ knygų 
pirkimas 

Prekės 
22110000-4 

 
8678,66 9459,74 

Neskelb
iama 

apklausa 

Strateginio 
planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

II 3 ne ne ne  



455 

Projekto „Vaikų 
ir jaunimo 
psichinės 
sveikatos 
stiprinimas bei 
paslaugų 
prieinamumo 
gerinimas 
Švenčionių 
rajono ugdymo 
įstaigose“ 
plastilino 
pirkimas 

Prekės 
39162100-6  

627,27 759,00 
Neskelb

iama 
apklausa 

Strateginio 
planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

II 2 ne ne ne  

456 

Projekto „Vaikų 
ir jaunimo 
psichinės 
sveikatos 
stiprinimas bei 
paslaugų 
prieinamumo 
gerinimas 
Švenčionių 
rajono ugdymo 
įstaigose“ 
kinetinio smėlio 
pirkimas 

Prekės 
39162100-6  

952,07 1152,00 
Neskelb

iama 
apklausa 

Strateginio 
planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

II 2 ne ne ne  

457 

Projekto „Vaikų 
ir jaunimo 
psichinės 
sveikatos 
stiprinimas bei 
paslaugų 
prieinamumo 
gerinimas 
Švenčionių 
rajono ugdymo 
įstaigose“ 
lipdymo masės 
pirkimas 

Prekės 
39162100-6  

9991,74 12090,00 
Neskelb

iama 
apklausa 

Strateginio 
planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

II 3 ne ne ne  



458 

Švenčionių r. 
sav., Kaltanėnų 
sen., Kaltanėnų 
mstl., Nepirių 
gatvės su a/b 
danga (Nr. 3.2.) 
paprastasis 
remontas 

     Darbai 
45233142-6 

49586,78 60000 
Skelbia

ma 
apklausa 

Vietinio ūkio 
skyrius 

II 4 ne ne ne  

459 

Švenčionių r. 
sav., Strūnaičio  
sen., Karklinės 
k., Karklinės  
gatvės (Nr. 
8.12.) su a/b 
danga  
paprastasis 
remontas 

     Darbai 
45233142-6 

103636,36 125400 
Skelbia

ma 
apklausa 

Vietinio ūkio 
skyrius 

II 4 ne ne ne  

460 

Švenčionių r. 
sav., Svirkų sen., 
Svirkų k., Šilelio 
gatvės su a/b 
danga (Nr. 9.6. ) 
paprastasis 
remontas 

     Darbai 
45233142-6 

30991,74 37500 
Skelbia

ma 
apklausa 

Vietinio ūkio 
skyrius 

II 4 ne ne ne  

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Švenčionių rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus 
2022 m.                   d. įsakymo Nr.  
2 priedas 

 
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2021 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAKEITIMAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo 
objekto 
pavadinimas 

Kodas 
pagal 

Bendrąjį 
viešųjų 
pirkimų 
žodyną 
(BVPŽ) 

Pirkimo 
apimtis 
arba  
Pirkimo 
vertė (Eur 
be PVM), 
arba 
Pirkimo 
apimtis ir 
Pirkimo 
vertė (Eur 
be PVM) 

Pirkimo 
apimtis 
arba  
Pirkimo 
vertė (Eur 
su PVM), 
arba 
Pirkimo 
apimtis ir 
Pirkimo 
vertė (Eur 
su PVM) 
 

Pirkimo 
būdas 

Pirkimo 
iniciatoriu
s 

Pirkimo 
pradžia 
(ketvirti
s) 

Planuojama 
pirkimo 
sutarties 
trukmė (su 
pratęsimais) 
mėn. arba 
galutinė 
pirkimo 
sutarties 
įvykdymo 
data 

Pirkimas bus 
atliekamas 
pagal Viešųjų 
pirkimų 
įstatymo 23 
arba 24 
straipsnių 
nuostatas 

Pirkimas bus 
vykdomas 
naudojantis 
viešosios 
įstaigos CPO 
LT, 
atliekančios 
centrinės 
perkančiosios 
organizacijos 
funkcijas,  
elektroniniu 
katalogu 
CPO.ltTM 

Pirkimui 
bus 
taikomi 
žaliesiems 
pirkimams 
Aplinkos 
ministerijo
s nustatyti 
aplinkos 
apsaugos 
kriterijai 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

130 

Projekto „Vaikų 
ir jaunimo 
psichinės 
sveikatos 
stiprinimas bei 
paslaugų 
prieinamumo 
gerinimas 
Švenčionių 
rajono ugdymo 
įstaigose“ 

svarstyklių su 
ūgio matuokle 
pirkimas  

Prekės 
42923200-

4 
 

4545,45 5500 
Neskelb

iama 
apklausa 

Strateginio 
planavimo 

ir 
investicijų 

skyrius 

II 3 ne ne ne  

______________________________ 


