
                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                                             UAB „Jonavos autobusai“ 

                                                                                                                                                                      direktoriaus 

                                                                                                                                                                                 2023 m. kovo 6 d. 

                                                                                                                                                                                   įsakymu Nr. VK-20 

 

UAB „JONAVOS AUTOBUSAI“ 2023 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI/ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

BVPŽ 

kodas 

 

Pirkimo objektas 

 

Planuojama 

pirkimo 

vertė, be 

PVM 

 

Planuojamo 

pirkimo 

data 

Vykdytojas 

 

Numatomas 

pirkimo būdas 

 

Už pirkimo 

inicijavimą 

atsakingas Pirkimo 

iniciatorius 
1.  34913000 Įvairios atsarginės dalys 50 000 2023 m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

perkama pagal  

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

 

Serviso vadovas 

 

2.  24951100-6 Tepalai  10 000 2023 m. II 

ketvirtis 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

 

3. 3

. 

44100000-1 Statybinės medžiagos ir panašūs 

gaminiai 

8000 2023  m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

perkama pagal  

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

4.  34140000-0 Sunkiosios motorinės transporto 

priemonės 

40 000 2023 m. II- III 

ketvirtis 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas 

https://verslolink.lt/bvpz-kodas/34913000


5.  34121000-1 Elektra varomas autobusas 350 000 2023 m. II-III 

ketvirtis 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

Tarptautinis pirkimas 

vykdomas atviro 

konkurso būdu 

Serviso vadovas 

6.  66114000-2 

66110000-4 

Lizingo paslaugos  

Bankų paslaugos  

50 000 2023 m. I - II 

ketvirtis 

Pirkimo 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Vyr. buhalterė 

7.  5080000 -3 

 

Automobilių plovyklos 

technologinės įrangos 

eksploatavimo, aptarnavimo ir 

remonto paslaugos 

10 000 2023 m. II- III 

ketvirtis 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas 

8. 6

. 

79940000-5 Inkasavimo paslaugos 15000  2023 m. III 

ketvirtis 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Vyr. buhalterė 

9. 1

3

. 

24455000-8 Dezinfekcijos priemonės  2000 2023 m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

perkama pagal  

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

 

10. 1

4

. 

79710000-4

  

Apsaugos ir transporto kontrolės 

paslaugos 

 

80 000 2023 m. IV 

ketvirtis 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

AS viršininkė 

11. 1

5

. 

66510000-8 Draudimo paslaugos 80 000 2023 m. IV 

ketvirtis 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas 

12. 1

8

. 

18130000-9 Darbo avalynė, drabužiai, pirštinės 10 000 2023 m. II 

ketvirtis 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Serviso vadovas  

https://verslolink.lt/bvpz-kodas/50110000/
https://verslolink.lt/bvpz-kodas/50110000/


13. 1

9

. 

30192000-1 Kanceliarinės prekės  2000 2023 m. II 

ketvirtis  

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

14.  37823000-3 Biuro popierius 700 2023 m. III 

ketvirtis  

Pirkimų 

organizatorius 

Pirkimas per  CPO Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

15. 2

0

. 

44400000-4 Įrankiai, tvirtinimo detalės, spynos 3000 2023  m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

perkama pagal  

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

16. 2

1

. 

42992000-6 Elektros prekės 8000 2023 m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

perkama pagal  

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

17. 2

2

. 

24951311-8 Aušinimo preparatai, langų skystis, 

stabdžių skystis 

10 000 2023 m. II 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

18. 2

3 

18530000 Reprezentacijai skirtos prekės 3000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

AS viršininkė 



atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

19. 2

5

. 

44531400 -5 

44531510-9 

44531520-2 

Varžtai, varžtai ir sraigtai, 

medsraigčiai ir varžtai 

4000 2023  m. 

I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

20. 2

6

. 

15711000-6 

15113000-8 

Žuvų maistas,  

naminių gyvūnų ėdalas 

300 2022 m. I,II,III,IV 

ketvirčiai 

Perkama pagal 

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos žodžiu 

būdu  

AS viršininkė 

21. 2

7

. 

30199790-4 Tvarkaraščiai (tvarkaraščių 

cilindrai, kompozicinė plokštė) 

4000 2023 m. I ketvirtis 

(įvykdytas) 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

AS viršininkė 

22. 2

8

. 

22459100-3 

39294100-0 

Reklaminiai lipdukai ir juostos, 

informaciniai reklamai skirti 

produktai 

2000 2023 m. I-IV 

ketvirtis, 

perkama 

pagal poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos žodžiu 

būdu 

AS viršininkė 

23. 2

9

. 

31400000 Akumuliatoriai 3000 2023 m. I-IV 

ketvirtis, 

perkama 

pagal poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

24. 3

0

. 

3020000 

 

Kompiuteriai 

 

4000 2023 m. I-IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 



 žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

Vyr. buhalterė 

25. 3

2

. 

50113000-0 Autobusų remonto ir priežiūros 

paslaugos 

30 000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

26. 3

3

. 

90512000-0 Atliekų vežimo paslaugos 2500 2023 m. II 

ketvirtis 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas 

27. 3

5

. 

80590000-0 Personalo mokymo paslaugos 3000 2023 m. I-IV 

ketvirtis, 

perkama 

pagal poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Eksploatacijos sk. 

vadovė 

 

28. 3

6

. 

85100000-0 Sveikatos priežiūros paslaugos 3000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama 

pagal poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas  

AS viršininkė  

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

 

29. 3

7

. 

64110000-0 Pašto paslaugos 100 2023 m. III 

ketvirtis 

Pagal poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Personalo 

administratorė 

30. 3

8

. 

22456000-0 Kelių vinjetės 5000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 



atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

31. 3

9

. 

22210000-0 Laikraščiai ir skelbimai 2000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

AS viršininkė 

32. 4

0

. 

90910000-0 Valymo paslaugos 5000 2023 m. I-IV 

ketvirtis, perkama 

pagal poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

33. 4

1

.

  

50112000-3 Automobilių remonto ir priežiūros 

paslaugos 

20 000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama 

pagal poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

 

Serviso vadovas 

34. 4

2

. 

45259000-7 Šildymo įrangos priežiūros ir 

remonto paslaugos 

8000 2023 m. I-IV 

ketvirtis, pagal 

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

35. 4

3

.

  

45259000-7 Kasos aparatų aptarnavimo 

paslaugos 

6000 2023 m. IV  

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Vyr. buhalterė  

36. 4

4

. 

24951230-0 Gesintuvų užpildai 2000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama 

pagal poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

 

37. 4

5

39831200-0 Autochemija 1000 2023 m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

Serviso vadovas 



. perkama pagal 

poreikį 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

38. 4

7

.

  

72267100-0 

72254000-0 

Informacinės sistemos programinė 

įranga; 

programinės įrangos tikrinimas 

20 000 2023 m. I-IV  

ketvirtis, pagal 

poreikį 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Vyr. buhalterė 

39. 5

0

.

  

50410000-2 Matavimo priemonių metrologinės 

patikros 

3000 2023 m. II 

ketvirtis 

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

     40. 30123620-9 Monetų skaičiavimo aparatas 1000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Vyr. buhalterė  

    41. 09123000-7 Suskystintų dujų balionų keitimo 

paslaugos 

1000 2023 m. I,II,III,IV 

ketvirtis, perkama 

pagal poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

     42.  45000000-7 

 

Pastatų ir statinių remonto darbai  

 

40 000 2023 m. I-IV 

ketvirtis  

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

AS viršininkė 

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_cpv=50410000-2&filter_type=0


apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas  

    43. 

 

 

 

79960000-1 Fotografo paslaugos  1200 2023 m. II 

ketvirtis  

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

AS viršininkė  

Serviso vadovas 

    44.   
 
39130000-2 

 

Biuro baldai ir reikmenys 4000 2023 m. II, III 

ketvirtis, pagal 

poreikį  

 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

Serviso vadovas 

AS viršininkė 

45. 18143000-3 Asmens apsaugos priemonės  4000 2023 m. I, II, III, 

IV ketvirtis, 

perkama pagal 

poreikį 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimai vykdomi 

neskelbiamos 

apklausos raštu arba 

žodžiu būdais, 

atsiradus poreikiui 

metų eigoje 

Serviso vadovas 

AS viršininkė  

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

46. 31710000-6 Elektros įkrovimo stotelės 

 

70 000 2023 m.  III,IV 

ketvirtis  

Viešųjų pirkimų 

komisija 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Serviso vadovas 

47. 09132100-4 Degalų pirkimas (benzinas) 4000 2023 m. IV 

ketvirtis  

- Pirkimas per CPO Serviso vadovas 

48. 75100000 Vykdomų projektų administravimas 15 000 2023 m. II-III  

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu 

Eksploatacijos 

skyriaus vadovė 

49. 72212900-8 

72254000-0 

Programinės įrangos ir interneto 

svetainės atnaujinimo darbai; 

programinės įrangos tikrinimas  

4000 2023 m. II-III 

ketvirtis 

Pirkimų 

organizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas vykdomas 

neskelbiamos 

AS viršininkė 



apklausos būdu 

50. 09134200-9 Dyzelinis kuras 736 000 2023 m. I ketvirtis 

(įvykdytas) 

 

- Pirkimas per CPO Serviso vadovas 

51. 09310000-5 Elektros energija  59 000 2023 m. I ketvirtis 

(įvykdytas) 

 

- Pirkimas per CPO AS viršininkė 

Serviso vadovas 

52. 09123000-7 Gamtinės dujos 22 000 2023 m. IV 

ketvirtis 

 

- Pirkimas per CPO Serviso vadovas 

 


