
   

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 

 PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

 

BALDŲ PIRKIMO 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 

I PIRKIMO DALIS 
 

  

 

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas Aprašymas Kiekis 

 vnt. 

1 Metalinė spintelė prie lovos  

LxGxH 

500x500x800 (±5) mm 

Spintelės korpusas gaminamas iš lakštinio 

plieno 1,5 mm. Spintelė tvirtinama prie 

grindų. Spintelė su dvejomis nerakinamomis 

durelėmis - rankenėle (be užrakto). 

Apatiniame skyrelyje viena lentynėlė 

(medienos plokštė/fanera). Pertvaros tarp 

skyrelių -  medienos plokštė/fanera. Dangtis 

600±5x600 ±5mm gaminamas iš klijuotos 

natūralios medienos. Metalinės dalys 

dažomos milteliniais dažais, mediena – 

lakuota. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 

galimas miltelinių dažų spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą (as) pasirinks pirkimo 

sutarties vykdymo metu. 

30 

2 Metalinė vieno aukšto 

kameros lova  

LxPxH 

2000x700x405(±50)mm  

Lovūgaliai gaminami iš apvalaus plieninio 

vamzdžio d25, sujungtų plieniniais strypais. 

Rėmas gaminamas iš plieninio kampuočio. 

Dugnas lakštinio plieno 0,8 mm storio juostų 

grotelės. Dažyta milteliniais dažais. 

Tvirtinama prie grindų. Tiekėjas pasiūlyme 

turi nurodyti galimas miltelinių dažų spalvas 

ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks 

pirkimo sutarties vykdymo metu. 

30 

3 Kėdė be atlošo (taburetė) 

400±10x400±10xH420±10mm 

Karkasas gaminamas iš 25x25 metalinio 

vamzdžio. Viršus gaminamas iš medienos. 

Mediena lakuota.  

30 

4 Drabužių  spinta, 4 dalių,  
PxGxH 

1500±10x600±10x2400±10 

mm 

 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

juosta . Nugarėlė iš 3 mm MPP. Spinta per 

plotį dalijama į 4 dalis  Kiekvienoje dalyje 

įrengta lentynėlė, po ja pakaba drabužiams 

kabinti. Durų rankenėlės metalinės. Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

6 

5 Virtuvinis komplektas   



2 
 

 

5.1 Virtuvinė spintelė su 

plautuve ir čiaupu  

LxGxH 

800±10x600±10x860 ±10mm 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

juosta. Ant viršaus montuojama nerūdijančio 

plieno plautuvė ir čiaupas. Spintelė turi 2 

atveriamas dureles. Durelių rankenėlės 

metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 

galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

2 

5.2 Virtuvinė spintelė su 

durelėmis  

LxGxH 

600±10x600±10x860±10 mm 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

juosta. Nugarėlė gaminama iš 3 mm MPP.  

Spintelė turi 2 atveriamas dureles. Viduje 

įrengta viena reguliuojamo aukščio lentyna.  

Stalviršis ne mažiau kaip 38 mm HPL dengta 

stalviršinė plokštė. Durelių rankenėlės 

metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 

galimas baldų spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

2 

5.3 Pakabinama spintelė su indų 

džiovykla  

LxGxH 

800±10x320±10x720±10 mm 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

juosta. Nugarėlė gaminama iš 3 mm MPP.  

Spintelė turi 2 atveriamas dureles. Spintelėje 

įmontuota nerūdijančio plieno indų džiovykla. 

Durelių rankenėlės metalinės. Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

2 

5.4 Pakabinama spintelė 

LxGxH 

 

 600±10x320±10x720 ±10mm  

 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

juosta. Nugarėlė gaminama iš 3 mm MPP.  

Spintelė turi 2 atveriamas dureles.  Spintelėje 

įrengtos 2 reguliuojamo aukščio lentynos. 

Durelių rankenėlės metalinės. Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

2 

6 Virtuvinis stalas  

LxPxH 

 

1800±10x600±10x750 ±10mm 

Stalo rėmas ir kojos gaminamos iš 25x40 mm 

metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 

Stalviršis ne mažiau kaip 25 mm LMDP. 

Briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio 

PVC juosta. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 

galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

2 

7 Virtuvinis suolas  

LxPxH 

 

1800±10x300±10x450±10 mm 

Suolo rėmas ir kojos gaminamos iš 25x40 mm 

metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 

Viršus ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

2 



3 
 

juosta. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 

galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

8 Rašomasis stalas su 

mobiliuoju stalčių bloku  

LxPxH 

1400±10x650±10x750 ±10mm 

Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 

mm LMDP. Briaunos dengtos ne mažiau kaip 

2 mm storio PVC juosta. 

 Visos kitos detalės gaminamos iš ne mažiau 

kaip 18 mm LMDP, briaunos dengtos ne 

mažiau 1 mm PVC juosta. Stalčių blokas 450 

mm pločio. Stalčių bėgeliai metaliniai. Stalčių 

dugnas gaminamas iš 3 mm MPP. 

Stalčių rankenėlės metalinės. Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

1 

9 Priestalis  

LxPxH 

1200±10x600±10x750 ±10mm 

Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 

mm LMDP. Briaunos dengtos ne mažiau kaip 

2 mm storio PVC juosta. Kojos metalinės, 60 

mm skersmens, reguliuojamo aukščio. 

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas 

baldų šviesias spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

1 

10 Lankytojo kėdė Kėdė  

 

 

Kėdė aptraukta baldiniu audiniu. Audinys turi 

būti atsparus trinčiai. Tiekėjas pasiūlyme turi 

nurodyti galimas audinio spalvas ir 

perkančioji organizacija spalvą pasirinks 

pirkimo sutarties vykdymo metu.  
 

 

35 

11 Vadovo kėdė Vadovo kėdė  

Tiltinis mechanizmas;  

pneumatiniu pakelėju; 

 

  bazė. 

Kėdė aptraukta  eko oda, juoda ar tamsiai 

ruda spalva. 

1 

12 Dokumentų spinta 

LxGxH 

 

800±10x420±10x1970±10 mm 

 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

juosta, nugarėlė 3 mm MPP. Spinta 5 dalių. 

Pusiau uždara. Apačioje 2 dalys uždengtos 

durelėmis. Lentynos reguliuojamo aukščio. 

Durų rankenėlės metalinės. Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

3 

13 Drabužių spinta  

LxGxH 

Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC 

1 

http://www.kedziucentras.lt/index.php?id=2538


4 
 

600±10x420±10x1970±10 mm 

 

juosta, nugarėlė 3 mm MPP. Spintos viršuje 

įrengta viena lentyna, po ja ištraukiama 

kartelė drabužiams kabinti. Durų rankenėlės 

metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 

galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

14 Metalinis seifas 

LxGxH 

 600x600x750±5 mm 
 

 Gaminamas iš 1,5 mm lakštinio plieno, 

Dažomas milteliniu būdu. Su saugia spyna 

 Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas 

miltelinių dažų spalvas ir perkančioji 

organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties 

vykdymo metu. 

1 

15 Stalas 

 LxPxH 

1200±10x600±10x750±10 mm 

Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 

mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau kaip 

2 mm PVC juosta. Kojos metalinės, 60 mm 

skersmens, reguliuojamo aukščio. Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

8 

 

16 TV staliukas  

LxGxH 

800±10x600±10x600±10 mm 

Gaminamas iš  ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 

briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC 

juosta. Per vidurį įrengta lentynėlė. Su 

ratukais (50(±5)  mm skersmens) . Tiekėjas 

pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias 

spalvas ir perkančioji organizacija spalvą 

pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu. 

 

2 

    

 

   II PIRKIMO DALIS 
 
 
 

Vaizdas Aprašymas  Kiekis (vnt.) 

 

Mokinio stalas, 

transformuojamo aukščio, 600x700 mm 

Stalviršis ir priekis iš 18 mm 

LMDP plokštės (spalva: bukas)• 

Stalviršio kraštai turi būti padengti ne 

mažesne kaip 2 mm storio PVC danga.  

Stalo karkasas turi būti 

pagamintas iš milteliniais dažais 

padengto metalinio vamzdžio. Stalo 

kojos turi nebraižyti ir netepti grindų. 

54 
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Kompiuterio stalas, 

600x790 mm. Būtina vieta 

procesoriui, o taip pat klaviatūrai padėti. 

Pagaminta iš atsparios 

temperatūrų svyravimams laminuotos 

18 mm medžio drožlių plokštės. Spalva: 

bukas 

6 

 

Mokytojo stalas, 600x1200 mm 

Būtina vieta procesoriui, o taip 

pat klaviatūrai padėti, apačioje trijų 

stalčių (stalčiai su bėgeliais, 

ištraukiami) spintelė; spintelės 

rankenėlės plastmasinės. Pagaminta iš 

atsparios temperatūrų svyravimams 

laminuotos 18 mm medžio drožlių 

plokštės. Spalva: bukas. 

7 

 
 

 

 

 
 

Mokytojo kėdė 

Minkšta sėdynė ir nugarėlė; 

Chromuotas metalinis rėmas atlošas ir 

sėdima vieta aptraukta mėlynu audiniu  

 

7 

 

Mokinio kėdė, • 

Aukštis reguliuojamas 320mm/ 

360mm/ 400mm/ 440mm,• Plotis 

380mm,• Gylis 260mm;• Kėdės 

karkasas turi būti pagamintas iš 

milteliniais dažais padengto metalinio 

vamzdžio. Kėdės kojos turi nebraižyti ir 

netepti grindų. 

Kėdės atlošas ir sėdynėlė yra 

gaminami iš ne mažiau kaip 8 mm 

lenktos - klijuotos faneros ir yra 

ergonomiškai išlenkti taip, kad sudaro 

sąlygas gerai kūno laikysenai sėdint. 

54 
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6 
 

Spalva bukas 

 

Užrakinama spintelė 

1500x1500x400 mm 

Rakinama, dviejų durų su 

lentynomis (3) daiktams susidėti; 

Baldui naudojama 18mm 

laminuota medžio drožlių plokštė 

(LMDP), briaunoms plastikinė kanto 

juosta (PVC) 2mm ir 0,4mm ir 

standartinė baldinė furnitūra, spalva-

bukas. 

7 
 

 

 

 

Stendas 

730x680 mm 

Skelbimų lenta medžio rėmelis 

Pagrindas – drobės audinys 

7 

 
 

 

 

 

Spinta – lentyna knygoms 

2200x600x400 mm; 

Spintą sudaro dvi LMDP durys 

ir 2 lentynos. Už durelių po 2 lentynėles 

vienoje ir kitoje pusėje. Baldui 

naudojama 18mm laminuota medžio 

drožlių plokštė (LMDP), briaunoms 

plastikinė kanto juosta (PVC) 2mm ir 

0,4mm ir standartinė baldinė furnitūra; 

rankenėlės metalinės (sidabro spalvos). 

Spintos spalva –bukas. 

 

7 
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