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Eil. 

nr. 

Prekės, paslaugos ar 

darbo pavadinimas 

Prekės, paslaugos ar darbo trumpas 

apibūdinimas 

Preliminari 1 finansinių 

metų prekės, paslaugos 

ar darbų numatomos 

sudaryti pirkimo 

sutarties vertė, su PVM 

Ketvirtis, 

kurio metu 

turi būti 

įsigyta prekė, 

suteikta 

paslauga ar 

atliktas 

darbas 

Pastabos  

(numatoma 

sutarties 

trukmė) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Medžio apdirbimo staklių 

komplektas 

1. Daugiafunkcinių medžio apdirbimo staklių 

pagrindiniai parametrai: variklio tipas – 

elektrinis, vienfazės, atlieka ne mažiau kaip 3 

funkcijas. 

2.Juostinio medžio pjovimo pjūklo 

pagrindiniai parametrai: variklio tipas – 

elektrinis, variklio galingumas ne mažiau kaip 

300 W, pjovimo kampo reguliavimo galimybė, 

stacionarios. 

3.Staliaus darbastalio varstoto su priedais 

(spintelė, 1 vnt. veržtuvai, 2 vnt. pirštai 4 vnt) 

1 vnt. pagrindiniai parametrai: medinis, 

darbastalis su 2 veržtuvais, stalviršio ilgis ne 

mažiau kaip 1300 mm, stalviršio plotis ne 

mažiau kaip 500 mm, darbastalio aukštis ne 

mažiau kaip 850 mm. 

1242,00 II ketv. 1 m. 
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2. 

Sveikatinimo įrangos 

komplektas 

1.Irklavimo treniruoklio pagrindiniai 

parametrai: tvirtumas, ne mažiau 8 treniruočių 

programų, max vartotojo svoris 120 kg. 

2.Horizontalus dviračio treniruoklio 

pagrindiniai parametrai: pasipriešinimo 

reguliavimas, ne mažiau 6 pasipriešinimo 

lygmenų, širdies ritmo kontrolė. 

3. Masažinio krėslo pagrindiniai parametrai: 

galia 200 W, pasirenkami masažo tipai, viso 

kūno masažas. 

2631,00 II ketv. 1 m. 

3. 

IT įrangos komplektas 1.Projektoriaus pagrindiniai parametrai: max 

raiška FULL HD 1920x1080 proporcija 16.9. 

2.Ekranas su stovu pagrindiniai parametrai: 

nešiojamas projektoriaus ekranas, su trikoju, 

ekrano dydis ne mažesnis kaip 200x200 cm. 

3.Nešiojamo kompiuterio pagrindiniai 

parametrai: nešiojamas, kietasis diskas HDD, 

atminties dydis (RAM) ne mažiau 4 GB. 

1145,97 II ketv. 1 m. 

4. 

Virtuvės įrangos 

komplektas 

1.Virtuvinio kombaino pagrindiniai parametrai: 

galia nuo 1000 W, su keičiamais priedais. 

2.Šaldytuvo pagrindiniai parametrai: laisvai 

statomas, šaldytuvas-šaldiklis, aukštis ne 

mažesnis kaip 160 cm, energijos efektyvumo 

klasė ne mažesnė kaip A+. 

472,99 II ketv. 1 m. 

5. Turto draudimo paslauga Ilgalaikio turto draudimas 25,00 IV ketv. 1 m. 

6. 
Įgarsinimas Gyvo garso koncerto įgarsinimas, sistemos 

galingumas ne mažiau 4 kW. 
320,00 III ketv. 1 m. 

7. Maitinimas  Ne mažiau 40 renginio dalyvių maitinimas. 200,00 III ketv. 1 m. 

8. Atlygis renginio atlikėjui Gyvo garso koncertinė programa.  700,00 III ketv. 1 m. 

9. 
Transporto nuoma Keleivinio transporto, ne mažiau 8 vietų nuoma 

kolektyvo atvykimui į šventę.  
100,00 III ketv. 1 m. 

10.  Edukacija Edukacija renginio dalyviams. 200,00 III ketv. 1 m. 

11. Kanceliarinės prekės Kopijavimo  popierius, segtuvai. 30,00  I - IV ketv. 1 m. 

12. Spausdinimo paslauga Spalvinė spauda A4, A3 formatu. 30,00 III ketv. 1 m. 

13. 
Suvenyrai  Suvenyrų su  bendruomenės šventės simbolika 

gamyba. 
200,00 III ketv. 1 m. 
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14. Viešinimas Projekto viešinimo paslauga 100,00 III ketv. 1 m. 

15. 
Scenografijos priemonės Priemonės  scenografijai, instaliacijoms, 

apšvietimui. 
300,00  III ketv. 1 m. 

16. Scenos nuoma Scenos nuomos paslauga renginiui 300,00 III ketv. 1 m. 

17. Statybinės medžiagos Statybinės medžiagos  remonto darbams. 700,00 II-IV ketv.  1 m. 

 

Sąrašą parengė:    

Pirmininkė   Giedrė Dagienė 

....................................................   ....................................................   ........................   .....................  

   

(pareigos) (vardas, pavardė) (parašas) 

 

Susipažinau: 

 

______________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 

_________________________________ 

(parašas) 

 

_________________________________ 

(data) 

 

___________________ 

 

 


