
Planuojami pirkimai SRF projektui SRF-KT-
2021-1-0173 "Stop nejudumui Lietuvoje"

BVPŽ kodas LASV planuojami pirkimai 2021 
metams

Matas Kiekis vnt kaina Viso: pirkimo 
laimėtojas

Pirkimo suma

73110000
Sociologinių apklausų paslaugos, 
tyrimai ir išvados

asm. 2002 -  € 
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31 944,00€        įvykęs

LASV planuojami pirkimai 2022 
metams

Prevencinio klipo transliacija televizijų 
kanaluose (prevencine kampanija per TV) 

mėn. 1 -  € 

Prevencinio klipo transliacija televizijų 
kanaluose (prevencinė kampanija per TV) 
2022 m.

mėn. 12 -  € 

Prevencinio klipo transliacija televizijų 
kanaluose (prevencinė kampanija per TV) 
2023 m.

mėn. 3 -  € 

Prevencinių audio klipų transliacija radijoje 
2021 m.

mėn. 2 -  € 

Prevencinių audio klipų transliacija radijoje 
2022 m. mėn. 12 -  € 

Prevencinių audio klipų transliacija radijoje 
2023 m.

mėn. 4 -  € 

Projekto turinio integravimas į internetinę 
svetainę su pritaikymu mob. Įrenginiams

vnt. 1 -  € 1 460,00€          įvykęs

Nuolatinio projekto turinio adaptavimas 
internetinėje svetainėje

mėn. 16 -  € 500,00€             įvykęs

92312213
Autorinių teisių, mokesčiai (straipsniai 
spaudai, mokslinė medžiaga web svetainei ir 
kt.)

vnt. 5 -  € Vida 
Česnaitienė

1 850,00€          įvykęs

92111210

Prevencinių klipų (3 versijos/ kaina vidutine) 
kūrybinės ir gamybinės paslaugos 
(scenarijus, režisūros psl aktorių 
parinkimass, lokacijų nuoma, filavimas, 
montažas ir kt. Tech paslaugos ) arba Klipų 
pirkimas iš užsienio pagal autorines teises.

vnt. 1 -  € 
UAB 

InSportlight  €       12 069,75 įvykęs

32332300 Prevencinio AUDIO klipo kūrimo, 
įgarsinimo ir adaptacijų paslauga

vnt. 2 -  € UAB 
InSportlight 1 016,40€          įvykęs

92621000 Turinio reklama soc. tinkluose mėn. 7 -  € UAB 
InSportlight 5 378,10€          įvykęs

22462000 Online advertising AD mėn. 5 -  € UAB TV 
Partneriai 3 600,00€          įvykęs

79822500

Grafikos dizainerio paslauga (visas 
kampanijos grafinis vizualas:ir maketai lauko 
reklamai, web žiniasklaidai ir soc tinklams ir 
kt.)

vnt. 12 -  € planuojamas

92312213
Autorinių teisių, mokesčiai (straipsniai 
spaudai, mokslinė medžiaga web svetainei ir 
kt.)

vnt. 13 -  € planuojamas

79800000
Projekto vizualų paruošimo spaudai ir 
spaudos (print) paslaugos (visa projekto 
spauda ) kaina vidutinė

vnt. 295 -  € planuojamas

LASV planuojami pirkimai 2023 metams

92111210

Prevencinių klipų (3 versijos/ kaina vidutine) 
kūrybinės ir gamybinės paslaugos 
(scenarijus, režisūros psl aktorių 
parinkimass, lokacijų nuoma, filavimas, 
montažas ir kt. Tech paslaugos ) arba Klipų 
pirkimas iš užsienio pagal autorines teises.

vnt. 2 -  € planuojamas

22462000 Prevencijos sklaida lauko reklamos 
stenduose 2022 m.

mėn. 12 -  € planuojamas

92621000 Turinio reklama soc. tinkluose mėn. 7 -  € planuojamas
Spaudos pranešimai vnt. 4 -  € planuojamas
Prevencijos viešinimo transliacijos 
(socialoginiams tyrimams, išvadoms 

kartai 1 -  € planuojamas

Projekto viešinimo pranešimai spaudai vnt. 4 -  € planuojamas
Projekto rezultatų viešinimas soc tinkluose kartai 2 -  € planuojamas

92621000 Turinio reklama soc. tinkluose 2023 m. mėn. 4 -  € planuojamas

Viešinimas online AD / reklaminiai skydeliai 
internete

mėn. 11 -  € planuojamas

235 000,00€      UAB BPN LT
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