
Patvirtinta 2021-05-06

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 

arba sutarties 

atitiktis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 

10 straipsnio 1 

dalyje 

nustatytiems 

reikalavimams

Numatoma 

pirkimo 

pradžia

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais)

Ar pirkimas 

bus atliekamas 

pagal Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 23 

straipsnio 

nuostatas

Ar pirkimas 

bus atliekamas 

centralizuotai, 

naudojantis 

viešosios 

įstaigos 

Centrinės 

projektų 

valdymo 

agentūros, 

atliekančios 

centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

funkcijas, 

elektroniniu 

katalogu

Ar pirkimui bus 

taikomi Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerijos 

nustatyti 

aplinkos 

apsaugos 

kriterijai

Ar pirkimas bus 

elektroninis ir 

atliekamas CVP 

IS priemonėmis

270442,00

137 

(pak

eiti

mas)

Sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo 

paslaugos (pakeitimas)

80561000-4

Specialistų, dirbančių 

psichikos sveikatos 

srityje, mokymo 

paslaugos - 7 paslaugų 

paketai

105000,00

Atviras 

konkursas / 

Skelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Ne Taip

2021 m.balandžio 6 d. pirkimų plane papildyme Nr. 2 

patvirtinta suma:

darbų, prekių ir paslaugų plano pakeitimas ir  papildymas Nr. 3

2021 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų 



140

Medicininio mokymo 

paslaugos (Pacientų 

slaugymo ypatumai taikant 

chemoterapiją (1.264) 

(papildymas)

80320000-3 3 grupės 50,00
Neskelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Ne Ne

141

Medicininio mokymo 

paslaugos (Pacientų, 

turinčių potrauminio streso 

sutrikimų, priežiūra ir 

slauga (1.219) (papildymas)

80320000-3 3 grupės 60,00
Neskelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Ne Ne

143

Medicininio mokymo 

paslaugos (Profesinė etika ir 

infekcijų kontrolė sveikatos 

priežiūros įstaigoje (1.276)

80320000-3 19 grupių 530,00
Neskelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Ne Ne

144

Medicininio mokymo 

paslaugos (Sveikatos 

priežiūros specialistų 

socialinių - emocinių 

kompetencijų stiprinimas: 

mobingo darbo vietoje 

atpažinimas ir įveika (1.269)

80320000-3 4 grupės 4000,00
Neskelbiama 

apklausa

I, II, III, IV 

ket.
12 mėn. Ne Ne Ne Ne

254082,00Iš viso:


