
2019 metų  pirkimų lentelė 

Rugsėjis mėn. 

 

Eil. Nr. 

Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį Informacija apie sudarytas sutartis 

Pirkimo 

objektas 
Pirkimo būdas 

Pirkimų būdo pasirinkimo 

argumentai 
Nustatytas laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas 

šis 

laimėtojas 

Įsipareigojimų 

dalis, kuriai 

pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/subte

ikėjai (jei 

žinoma) 

Laimėjęs dalyvis 

Galutinė 

pirkimo 

sutarties kaina 

Įsiparei

gojimų 

dalis, 

kuriai 

pasitelki

ami 

subrang

ovai/ 

subtiekė

jai/subte

ikėjai 

(jei 

žinoma) 

1. 

Vandentiekio ir 

nuotekų 

techninė 

priežiūra 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB„Kauno būtų 

ūkis“ 
102,49 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB„Kauno būtų 

ūkis“ 
102,49 - 

2. 

Kompiuterinių 

sistemų 

priežiūra 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Ithelp“ 39,00 
Mažiausia 

kaina 
- 

 

 

 

UAB „Ithelp“ 

 

 

 

39,00 - 

3. 
Spausdinimo 

kasetės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Laramus“ 43,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Laramus“ 43,00 - 

           



           

4. Ūkinės prekės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Egilėja“ 16,08 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Egilėja“ 16,08 - 

5. 

Nerūdijančio 

plieno maisto 

vežimėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB„AJ Produktai“ 332,75 
Mažiausia 

kaina 
- UAB„AJ Produktai“ 332,75 - 

6. Degalai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Skulas“ 19,99 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Skulas“ 19,99 - 

7. 
Svarstyklių 

patikra 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Patikra“ 79,13 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Patikra“ 79,13 - 

8. 
Gesintuvų 

patikra 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

VŠĮ „Priešgaisrinių 

paslaugų garantas“ 
38,66 

Mažiausia 

kaina 
- 

VŠĮ „Priešgaisrinių 

paslaugų garantas“ 
38,66 - 

9. 
„Nykštuko “gr. 

Maršrutizatorius 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Ithelp“ 157,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Ithelp“ 157,00 - 

10. 
Darbų saugos ir 

sveikatos 

Mažos vertės 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

UAB „Sabelija“ 90,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Sabelija“ 90,00 - 



specialisto 

mokymai 

vykdomas 

apklausos būdu 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

11. 
Kanceliarinės 

prekės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Jurasta“ 103,54 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Jurasta“ 103,54 - 

12. 
Piešinių 

džiovykla 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Gudragalvis“ 62,21 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Gudragalvis“ 62,21 - 

13. 
Kanceliarinės 

prekės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Jurasta“ 64,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Jurasta“ 64,00 - 

14. 

Kompiuterinių 

sistemų 

priežiūra 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Ithelp“ 82,00 
Mažiausia 

kaina 
- 

 

 

 

UAB „Ithelp“ 

 

 

 

82,00 - 

15. 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

KPKC 20,00 
Mažiausia 

kaina 
- KPKC 20,00 - 

16. 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

KPKC 30,00 
Mažiausia 

kaina 
- KPKC 30,00 - 



           

17. 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

KPKC 45,00 
Mažiausia 

kaina 
- KPKC 45,00 - 

 

Sudarė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 


