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Visaginas 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Visagino savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. ĮV-E-592 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 

Transporto ir ūkio skyriaus 2021 m. lapkričio 11 d. prašymą Nr. 9-1210 „Dėl Viešųjų pirkimų plano 

pakeitimo“, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2021 m. lapkričio 15 d. prašymą Nr. 9-1217 

„Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2021 m. lapkričio 

16 d. prašymą Nr. 9-1231 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Vietinio ūkio valdymo ir statybos 

skyriaus 2021 m. lapkričio 17 d. prašymą Nr. 9-1235 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, 

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 2021 m. lapkričio 17 d. prašymą Nr. 9-1237 

„Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

2021 m. lapkričio 17 d. prašymą Nr. 9-1241 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“ bei Švietimo, 

kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus 2021 m. lapkričio 19 d. prašymą Nr. 9-1259 

„Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, 

p a k e i č i u  Visagino savivaldybės administracijos 2021 m. viešųjų pirkimų 

planą, patvirtintą Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymu 

Nr. ĮTV-E- 13 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos 2021 m. viešųjų pirkimų plano 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 148 (EcoCost eilutė Nr. 1334): kodas pagal BVPŽ – 

39100000-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Baldai skirti inovacijų klasterio dirbtuvėms įrengti“; 

atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, 

Natalija Jakubovskaja; pirkimo sutarties vertė be PVM – 18000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties 

vertė su PVM – 21780,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 

154 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 5; pirkimo būdas 

– Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

2. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 1782 (EcoCost eilutė Nr. 1646): kodas pagal BVPŽ 

– 39721411-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Dujiniai lauko šildytuvai“; atsakingas padalinys, 

darbuotojas – Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Asta Sieliūnienė; 

pirkimo sutarties vertė be PVM – 1487,60 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 

1800,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 4 vnt.; planuojama 

pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 1; pirkimo būdas – Neskelbiama 

apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne. 

3. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 215 (EcoCost eilutė Nr. 1147): kodas pagal BVPŽ – 

50232100-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo 
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elektros tinklų remonto ir priežiūros paslaugos“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio 

valdymo ir statybos skyrius, Marjan Ciulevič; pirkimo sutarties vertė be PVM – 80000,00 Eur; 

maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 96800,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei 

paslaugų ar darbų apimtys – apie 3000 apšvietimo atramų ir 20 km. Elektros linijos kabelių; 

planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 25; pirkimo būdas – 

Atviras konkursas (supaprastintas); ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

4. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2673 (EcoCost eilutė Nr. 1642): kodas pagal BVPŽ 

– 71247000-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki 

Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, rekonstrukcijos darbų techninės 

priežiūros paslaugos“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, 

Aleksej Gergel; pirkimo sutarties vertė be PVM – 9000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su 

PVM – 10890,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 2 projektai 

(9900 m2  dangų ir fontanas „Saulutė“); planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties 

trukmė mėn. – 19; pirkimo būdas – Pirkimas per CPO (supaprastintas); ar pirkimas vykdomas 

CVP IS priemonėmis – Taip. 

5. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2674 (EcoCost eilutė Nr. 1643): kodas pagal BVPŽ 

– 71242000-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų 

savivaldybių teritorijoje strategijos parengimo ir Visagino savivaldybės integralių teritorinių 

investicijų poreikio nustatymo ir priemonių pagrindimo funkcinės zonos strategijai paslaugos“; 

atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, 

Natalija Jakubovskaja; pirkimo sutarties vertė be PVM – 5000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties 

vertė su PVM – 6050,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 

1 projektas; planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 7; pirkimo 

būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

6. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 288 (EcoCost eilutė Nr. 1519): kodas pagal BVPŽ – 

72000000-5; pirkimo objekto pavadinimas – „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų 

turėtojų surinkimą ir tvarkymą apskaitos informacinės sistemos (ATRIS) priežiūros, konsultacijos ir 

plėtros darbų atlikimo paslaugos“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Viešosios tvarkos ir rinkliavų 

skyrius, Arina Kokorina; pirkimo sutarties vertė be PVM – 27000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties 

vertė su PVM – 32670,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – pagal 

poreikį; planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 37; pirkimo būdas 

– Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

7. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 317 (EcoCost eilutė Nr. 1467): kodas pagal BVPŽ – 

79710000-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Savivaldybės pastato, Parko g. 14, Visagine, fizinės ir 

elektroninės apsaugos paslaugos“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Transporto ir ūkio skyrius, 

Vytautas Šiaulys; pirkimo sutarties vertė be PVM – 75000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė 

su PVM – 90750,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 pastatas; 

planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 25; pirkimo būdas – 

Atviras konkursas (supaprastintas); ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

8. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 329 (EcoCost eilutė Nr. 1521): kodas pagal BVPŽ – 

79823000-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Mokėjimo pranešimų bei raginimų atsiskaityti 

spausdinimas ir siuntimas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius, 

Arina Kokorina; pirkimo sutarties vertė be PVM – 30000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė 

su PVM – 36300,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – pagal 

poreikį; planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 37; pirkimo būdas 

– Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

9. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 3541 (EcoCost eilutė Nr. 1644): kodas pagal BVPŽ 

– 90910000-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Visagino miesto vaizdo stebėjimo sistemos įrengtų 

kamerų gaubtų valymas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų 

valdymo skyrius, Aleksandr Barsov; pirkimo sutarties vertė be PVM – 1270,00 Eur; maksimali 

pirkimo sutarties vertė su PVM – 1536,70 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų 
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apimtys – 70 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 2; 

pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne. 

10. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 438 (EcoCost eilutė Nr. 1641): kodas pagal BVPŽ – 

45340000-2; pirkimo objekto pavadinimas – „Turėklų įrengimas ir tvorų remontas Visagino miesto 

viešosiose teritorijose“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, 

Machmud Mirzebekov; pirkimo sutarties vertė be PVM – 9500,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties 

vertė su PVM – 11495,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 

5 komplektai; planuojama pirkimo pradžia – IV ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 5; pirkimo 

būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės 

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio 

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos 

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 

jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

 

Administracijos direktorius                Virginijus Andrius Bukauskas 

 


