
2020 metų  pirkimų lentelė 

Spalis  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. 

Bulvių 

tarkavimo 

mašinos 

taisymas 

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 „Grifla“ 118,56 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Grifla“ 118,56 - 

2. Soda  

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“ 18,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Maistulis“ 18,00 - 

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“ 
244,03 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB„ Kesko senukai 

Lithuania“ 
244,03 - 

4. 

Informacinių 

technologijų 

remontas 

Mažos vertės 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

UAB„ITHELP“ 169,40 
Mažiausia 

kaina 
- UAB„ITHELP“ 169,40 - 



vykdomas 

apklausos būdu 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

5. 

Informacinių 

technologijų 

remontas 

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“ 70,63 
Mažiausia 

kaina 
- UAB„ITHELP“ 70,63 - 

6. 
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 „Knygų 

orbita“ 
40,00 

Mažiausia 

kaina 
- UAB „Knygų orbita“ 40,00 - 

7. 
Kimočiai 

 

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 „UZU“ 91,96 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „UZU“ 91,96 - 

8. 
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. 

VŠĮ „TERRA 

PUBLICA“ 
85,0 

Mažiausia 

kaina 
- 

VŠĮ „TERRA 

PUBLICA“ 
85,0 - 

9. 
Berėmiai 

paveikslėliai 

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“ 199,68 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „JURASTA“ 199,68 - 

10. 
„Batuoto 

katino“ lovytės 

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 „Laučera“ 2265,12 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Laučera“ 2265,12 - 



11. 

Seminaras  

„individualios 

mokinių 

pasiekimų 

pažangos 

stebėjimas, 

pokyčių 

fiksavimas 

pamokoje“ 

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„Trakų švietimo 

centras“ 
810,00 

Mažiausia 

kaina 
- 

VŠĮ„Trakų švietimo 

centras“ 
810,00 - 

12. 
Nešiojamas 

kompiuteris 

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“ 487,63 
Mažiausia 

kaina 
- UAB„ITHELP“ 487,63 - 

Sudarė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2020 metų  pirkimų lentelė 

vasaris  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. 

Virtuvės 

polipropileno 

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“ 34,22 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Arkietė“ 34,22 - 

2. Valymo 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 

IND Saulius 

Krasauskas 
179,20 

Mažiausia 

kaina 
- 

IND Saulius 

Krasauskas 
179,20 - 



supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

Sudarė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 

 


