
2020 metų  pirkimų lentelė 

Rugpjūtis  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 

Įsipareigoj

imų dalis, 

kuriai 

pasitelkia

mi 

subrangov

ai/ 

subtiekėjai

/subteikėja

i (jei 

žinoma) 

Laimėjęs dalyvis 

Galutinė 

pirkimo 

sutarties kaina 

Įsiparei

gojimų 

dalis, 

kuriai 

pasitelki

ami 

subrang

ovai/ 

subtiekė

jai/subte

ikėjai 

(jei 

žinoma) 

1. 
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 „Charlot LT“ 204,29 Mažiausia kaina - UAB „Charlot LT“ 204,29 - 

2. 
Ugdymo 

priemonės 

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„OLIFU LT“ 482,00 Mažiausia kaina - UAB„OLIFU LT“ 482,00 - 

3. 
Įvairios 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 „Kesko 

senukai Lithuania“ 
224,58 Mažiausia kaina - 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania“ 
224,58 - 

4. 
Ugdymo 

priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

UAB „Knygų orbita 268,50 

Mažiausia kaina 

- UAB „Knygų orbita 268,50 - 



vykdomas 

apklausos būdu 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

5. 
Įvairios 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 „Kesko 

senukai Lithuania“ 
235,54 Mažiausia kaina - 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania“ 
235,54 - 

6. 
Valymo 

priemonės 

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„Maistulis“ 27,36 

Mažiausia kaina 

- UAB„Maistulis“ 27,36 - 

7. 

Du klozetai ir 

santechnikos 

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„EDS 

Projektai“ 
387,20 

Mažiausia kaina 

- UAB„EDS Projektai“ 387,20 - 

8. 
Buities prekės 

pirkimas 

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 „Koslita“ 70,28 Mažiausia kaina 

- 

UAB „Koslita“ 70,28 

- 

9. 

Higieninio 
popieriaus 
pirkimas 

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„Arvedas“ 194,87 Mažiausia kaina 

- 

UAB„Arvedas“ 194,87 

- 

10 
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 „Charlot LT“ 244,94 

Mažiausia kaina - 

UAB „Charlot LT“ 244,94 - 



11. 
Bekontaktinis 
termometras 

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 

„BIO goup“ 

70,00 Mažiausia kaina 

- 

UAB 

„BIO goup“ 

70,00 

- 

12 Indai 

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„Arkietė“ 418,00 

Mažiausia kaina 

- UAB„Arkietė“ 418,00 - 

13 
Antislydiminė 

juosta 

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 

„PIBA“ 

74,18 

Mažiausia kaina 

- 

UAB 

„PIBA“ 

74,18  

14 
Įvairios 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 „Kesko 

senukai Lithuania“ 
54,17 Mažiausia kaina - 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania“ 
54,17 - 

15 
Degalų 

pirkimas 

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 

- 

16 
Kasečių 

pirkimas 

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“ 110,00 

Mažiausia kaina 

- UAB „Laramus“ 110,00 - 

17 
Planšetinis 

kompiuteris 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

UAB„ITHELP“ 480,37 

Mažiausia kaina 

- UAB„ITHELP“ 480,37 - 



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

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

18 

Įstaigos langų ir 

durų 

reguliavimas 

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„Arijietė“ 242,00 

Mažiausia kaina 

- UAB„Arijietė“ 242,00 - 

Sudarė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 

 

 

 


