PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2015 m. ________ ____d.
įsakymu Nr. __________
JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLA
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ METINIS PLANAS
2015 METAMS
1. Elektros energija – sausio mėnuo.
2. Priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugos – visus metus.
3. Geriamo vandens pirkimas – visus metus.
4. Įvairios ūkinės prekės – visus metus.
5. Kanceliarinės ir raštinės prekės – visus metus.
6. Internetinio ryšio įvedimas mokykloje – iki balandžio mėnesio:
6.1. Šviesolaidžio (internetinis ryšys)- sausio mėnuo.
6.2. Bevielio tinklo stotelės 4 vnt. – vasario mėnuo.
6.3. Laidai ir instaliacinės medžiagos.
6.4. Nešiojami kompiuteriai 8 vnt.
7. Skrabalų būgnų pertraukimas oda – kovo mėnuo.
8. Baldų pirkimas:
8.1. Kėdės Koncertų salėje – 139 vnt.
8.2. Biuro kėdės 10 vnt. (bordo) – 62 klasė.
8.3. Biuro kėdės 6 vnt. (viena iš jų – žalia).
8.4. Kėdės prie pianino – 2 vnt.
8.5. Rašomieji stalai – 4 vnt.
8.6. Spintos – 4 vnt.
9. Muzikos instrumentai:
9.1. Akordeonas 80 bosų – 1 vnt.
9.2. Pianinas - 1 vnt.
9.3. Metronomas – 2 vnt.
9.4. Tūba in Es – 1 vnt.

9.5. Lėkštės čarlstonui – 1 komplektas (2 lėkštės).
9.6. Laikikliai soliniams ir bosiniams būgnams – 1 vnt.
9.7. Aukštas natų stovas ne mažiau 1,5 m. – 1 vnt.
10. Kitos paslaugos:
10.1. Reprezentacinės išlaidos – 8700 Eur. – gegužė, birželis.
10.2. Grindų linoleumas (raštinėje) – balandžio pirma pusė.
10.3. Panelių pakeitimas (direktorės kabinetas) –balandžio pirma pusė.
10.4. Kelionių paslaugos – visus metus pagal poreikį.
10.5. Viešųjų pirkimų seminarai ( 2 kartus per metus).
10.6. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas rugsėjo mėnuo.
10.7. Gesintuvų patikra -10 vnt. lapkričio mėnuo.
10.8. Elektros instaliacijos ir žaibosaugos varžų matavimai - lapkričio mėnuo.
11. Ūkiniai darbai:
11.1.

Garso izoliacijos įrengimas 68 klasėje birželio antra pusė – rugpjūčio mėnuo.

11.2.

Molio įsigijimas 100 kg. rugsėjo mėn.

11.3.

Fasado remontas ir dažymas atskirais tarpais – pagal poreikį.

11.4.

Vidaus sienų dažymas atskirais tarpais.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Remigijus Bieliauskas

