
 

 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, 300058864 

 

2015 metais planuojamų vykdyti mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė 

 

Nr. Pirkimo objektas 
Planuojama 

pradžia 
Trukmė Pirkimo būdas Pastabos 

1 
Mokomųjų – konsultacinių renginių organizavimo 

paslauga 
 2015 m. I ketv. 5 mėn. Apklausa 

Planuojamos pirkti mokomųjų-

konsultacinių renginių organizavimo 

paslaugos, skirtos projekto „Veikime ir 

tobulėkime kartu“, sutarties Nr. 4PV-KK-

10-1-003883, veikloms vykdyti. 

2 
Darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 
 2015 m. I ketv. 1 mėn. Apklausa 

Bus perkama darbuotojų dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo renginio 

paslauga, skirta projekto „Veikime ir 

tobulėkime kartu“, sutarties Nr. 4PV-KK-

10-1-003883, veikloms vykdyti. 

3 
Tarptautinės konferencijos renginio organizavimo 

paslauga 
 2015 m. I ketv. 1 mėn. Apklausa 

Bus perkama konferencijos organizavimo 

paslauga, skirta projekto „Veikime ir 

tobulėkime kartu“, sutarties Nr. 4PV-KK-

10-1-003883, viešinimui. 

4 
Darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 
 2015 m. I ketv. 1 mėn. Apklausa 

Bus perkama darbuotojų dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo renginio 

paslauga, skirta projekto „Veikime ir 

tobulėkime kartu“, sutarties Nr. 4PV-KK-

10-1-003883, veikloms vykdyti. 

5 

Mokomųjų – konsultacinių ir informacinių 

renginių organizavimo paslauga 

 

 2015 m. I ketv. 2 mėn. Apklausa 

Bus perkama darbuotojų dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo renginio 

paslauga, skirta projekto „Veikime ir 

tobulėkime kartu“, sutarties Nr. 4PV-KK-

10-1-003883, veikloms vykdyti. 

6  Kanceliarinės prekės 2015 m. II ketv. 6 mėn.  CPO 

Bus perkamos kanceliarinės prekės, 

skirtos projekto "Kėdainių rajono 

kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros  

strategija", sutarties Nr.4VP-KK-09-2-

002378, veikloms vykdyti 

7 Konferencijos renginio organizavimo paslaugos   2015 m. II ketv. 1 mėn. Apklausa 

Bus perkama konferencijos renginio 

organizavimo paslauga, skirta projekto 

"Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių 

kaimo plėtros  strategija", sutarties 



Nr.4VP-KK-09-2-002378, viešinimui 

8 Kompiuterių ir biuro įrangos priežiūra ir remontas 2015 m. II ketv. 6 mėn. Apklausa 

Planuojamos pirkti įrangos priežiūros 

paslaugos, skirtos projekto "Kėdainių 

rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros  

strategija", sutarties Nr.4VP-KK-09-2-

002378, veikloms vykdyti 

9 
Interneto svetainės www.kedainiuvvg.lt  talpinimo 

serveryje paslauga 
2015 m. III ketv. 12 mėn. Apklausa 

Bus perkamos Kėdainių rajono vietos 

veiklos grupės   internetinės svetainės 

www.kedainiuvvg.lt  talpinimo serveryje 

paslaugos. 

10 Konsultavimosi paslaugos 2015 m. III ketv. 3 mėn. Apklausa 

Bus perkamos konsultavimosi paslaugos, 

skirtos projekto „Parengiamoji parama 

Kėdainių r. VVG 2014-2020 m.vietos 

plėtros strategijai“ vykdymui 

11 Informacinių renginių organizavimas 2015 m. III ketv. 3 mėn. Apklausa 

Bus perkamos informacinių renginių 

organizavimo paslaugos, skirtos projekto 

„Parengiamoji parama Kėdainių r. VVG 

2014-2020 m.vietos plėtros strategijai“ 

vykdymui 

12 

 

Turto  draudimo paslaugos 
2015 m.  IV ketv. 12 mėn. Apklausa 

Bus perkamos ilgalaikio turto draudimo 

paslaugos,    skirtos projekto "Kėdainių 

rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros  

strategija", sutarties Nr.4VP-KK-09-2-

002378,    ilgalaikiam turtui apdrausti. 

      

 

 

                                     Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė                                                Aušra Vaidotienė 

 


