
Eil Nr.

Pirkimo 
objekto rūšis 

(prekės, 
paslaugos, 

darbai)

Pirkimo objekto 
pavadinimas

Planuojama 
pirkimo
pradžia 

(ketvirtis)

Apimtys / 
kiekiai BVPŽ Pirkimo būdas

Sutarties 
trukmė 

(mėn., su 
pratęsimais, 

jei tokių yra)

Motyvuotas sprendimas neatlikti pirkimo 
naudojantis CPO LT paslaugomis, 

nurodant konkrečias technines 
specifikacijas, kurių neatitinka CPO LT 

elektroninių katalogų moduliuose esančios 
prekės, paslaugos ir darbai.

77 Paslaugos
Užsienio šalyse sukurtų 

nemokamų išteklių anglų 
k. vertimo paslaugos

III 4 vnt. 79530000-8;
79540000-1

Atviras 
konkursas 8

Perkamos paslaugos, tokia apimtimi, kuria 
numatoma pirkti, nėra CPO.LT 

elektroniniame kataloge. Reikalinga 
specifinė/praktinė patirtis švietimo srityje, 
vaiko raidos tarpsnių žinios, bendrosios 
ugdymo programos, sąvokų ir turinio 

išmanymas.

87 Paslaugos 
Tarptautiniai vizitai (5 

dienų, transporto ir 
maitinimo paslaugos)

II 4 vnt. 63515000-2
Supaprastintas 

atviras 
konkursas

12

Perkamos kompleksinės pervežimo užsienio 
valstybėje paslaugos ir maitinimo užsienyje 
paslaugos, bei vertimo užsienyje paslaugos, 

tokių paslaugų nusipirkti CPO LT nėra 
galimybių.  

93 Prekės Kompiuterinė technika 
(projekto komandai) I 1 vnt 30200000-1

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

12

Kompiuteris bus įsigyjamas ne per CPO, 
kadangi veiklų vykdymui yra poreikis turėti 

itin galingą kompiuterį su aukštais 
parametrais. Tokio kompiuterio įsigyti per 

CPO nėra galimybės. Vykdant projekto 
veiklas bus dirbama specializuotomis 

programomis ir jie bus naudojami EDTECH 
projekto metu kuriamoms skaitmeninėms 
mokymo priemonėms išbandyti/ testuoti. 

Kompiuteris būtinas siekiant išbandyti 3D, 
virtualios realybės ir kt. technologijas ir jų 
suderinamumą su Lietuvoje veikiančiomis 
švietimo sistemos platformomis. Įprasti 

biuro kompiuteriai tokių techninių 
charakteristikų neturi ir būtų netinkami 

tokiam darbui.

95 Prekės Hibridiniam mokymui 
skirta įranga I 6 vnt.

30200000-1;
32351200-0;
38651600-9;
32342300-5;
32340000-8;
32342412-3;
38652100-1

Supaprastintas 
atviras 

konkursas
12

Bus įsigyjami įrangos komplektai 
(sistemos), CPO.LT  elektroniniame 

kataloge nėra galimybės įsigyti.

153 Paslaugos

2023 m. valstybinių 
brandos egzaminų (VBE) 

užduočių ir kandidatų 
darbų atlikčių vertimo  į / 
iš ukrainiečių kalbos raštu 

paslaugos 

I 79530000-8

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

6

CPO LT elektroniame kataloge esančių 
paslaugų techninė specifikacija neatitinka 
poreikių: perkamos specifinės, valstybinių 

brandos egzaminų (VBE) užduočių ir 
kandidatų darbų atlikčių vertimo paslaugos, 

susijusios su specifiniais terminais, 
sąvokomis ir pan., konfidencialia 

informacija, RN žymos informacija. 

156 Paslaugos

2024 m. valstybinių 
brandos egzaminų (VBE) 

užduočių terminų, 
pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo 
(PUPP) matematikos  

užduočių vertimo  į lenkų 
ir rusų kalbas raštu 

paslaugos 

III

8 VBE 
užduočių 
ir 4 PUPP 
užduočių

79530000-8

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

12

CPO LT elektroniame kataloge esančių 
paslaugų techninė specifikacija neatitinka 
poreikių: perkamos specifinės, valstybinių 

brandos egzaminų (VBE) užduočių ir 
kandidatų darbų atlikčių vertimo paslaugos, 

susijusios su specifiniais terminais, 
sąvokomis ir pan., konfidencialia 

informacija, RN žymos informacija. 

158 Paslaugos NMPP užduočių vertimo 
paslaugos IV 28 užduotys  79530000-8

Supaprastintas 
atviras 

konkursas
11

CPO LT elektroniame kataloge esančių 
paslaugų techninė specifikacija neatitinka 
poreikių: perkamos specifinės, pasiekimų 
patikrinimų užduočių vertimo paslaugos, 

susijusios su specifiniais terminais, 
sąvokomis ir pan., konfidencialia 

informacija. 

180 Prekės Geriamasis vanduo I 41110000-3

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

36
Perkamų prekių (geriamo vandens talpos 

vandens aparatams) nėra CPO.LT  
elektroniniame kataloge

184 Prekės Šluotos, šepečiai ir kiti 
namų valymo reikmenys III, IV 39224300-1

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

36

Planuojama pirkti automatinei plovimo 
mašinai Nilfisk SC 351 skirtus plovimo bei 

poliravimo šepečius, kurių nėra CPO LT 
elektroniniame kataloge.

185 Paslaugos
Krovininių transporto 
priemonių nuoma su 

vairuotoju
I, II 60180000-3

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

36
CPO kataloge nėra poreikius atitinkančių 

paslaugų:yra tik keleivinio transporto 
priemonių nuoma su vairuotoju

2023 m. Nacionalinės švietimo agentūros negalimi atlikti viešieji pirkimai per CPO.LT



195 Prekės Konditerijos gaminiai II-III 15842300-5

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

12

CPO LT elektroniniame kataloge nėra 
konditerijos gaminių (vieno kąsnio 

užkandžiai renginių kavos pertraukų 
organizavimui).

227 Paslaugos Pašto ir kurjerių paslaugos I 64100000-7

Mažos vertės 
pirkimas 

neskelbiamos 
apklausos būdu

19

Tokia paslauga CPO LT elektroniniame 
kataloge yra, tačiau netenkina sutarties 

sąlygos (operatyvumo stoka, nėra 
galimybės paimti siuntų iš daugelio taškų, 

užtikrinimas, kad tiekėjas turėtų
pakankamą patyrimą), nes bus vežamos tik 

perkančiosios organizacijos siuntos, 
susijusios su brandos egzaminais,

todėl būtinas šimtaprocentinis užtikrinimas 
paslaugos vykdymo kokybei.


