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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2021 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PASLAUGOS) 

IV ketvirtis 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Laimėjęs 

tiekėjas  

Kaina, 

Eur. 

Be 

PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros Nr. 

ir data 

 

1. Už edukacinę 

programą „Saugaus 

eismo pamoka“ 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

 Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

10,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

Žodinė sutartis 

2021-09-27 

Sąsk. fakt.  Nr.IS-134 

2021-09-29 

2. Transporto paslauga 

( ekskursijos 

vaikams) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

 MB Kolumbo 

turas 

100,00 Mažiausia kaina MB Kolumbo 

turas 

Žodinė sutartis 

2021-10-01 

Sąsk. fakt.  Nr. KOL0140 

2021-10-05 

3. Skaitmeninio 

virtuvės termometro 

patikros paslaugą 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

 Metrologijos 

centras 

11,00 Mažiausia kaina Metrologijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2021-10-01 

Sąsk. fakt.  Nr. KOL0140 

2021-10-05 
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4. Planšetinio 

kompiuterio 

remontas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

 Mantas 

Jalinskas 

Ind.v.644262 

146,00 Mažiausia kaina Mantas Jalinskas 

Ind.v.644262 

Žodinė sutartis 

2021-10-01 

Sąsk. fakt.  Nr. MJ1121 

2021-10-19 

 

5. 

 

Teksto vertimas 

( edukacinės knygos 

vertimas iš vokiečių 

kalbos) 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

 

 Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

 

77,76 

 

Mažiausia kaina 

 

Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

 

Žodinė sutartis 

2021-10-29 

Sąsk. fakt.  Nr. 001 

2021-11-01 

6. Kvalifikacijos 

tobulinimas( viešųjų 

pirkimų mokymai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

28,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis 

2021-11-12 

Sąsk. fakt. 

Nr.KPK033356  

2021-11-17 

7. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

40,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-11-17 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

033436 

2021-11-19 

8. Teksto vertimas 

( edukacinės knygos 

vertimas iš vokiečių 

kalbos) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

 

108,24 

Mažiausia kaina Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

Žodinė sutartis 

2021-11-15 

Sąsk. fakt.  Nr. 002 

2021-11-20 
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9. Antivirusinės 

kompiuterių 

sistemos pratęsimas  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Infola 119,83 Mažiausia kaina UAB Infola Žodinė sutartis 

2021-11-19 

Sąsk. fakt. 

Nr.INFB11525 

2021-11-22 

 

10. Teksto vertimas 

( edukacinės knygos 

vertimas iš vokiečių 

kalbos) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

70,91 Mažiausia kaina Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

Žodinė sutartis 

2021-11-26 

Sąsk. fakt.  Nr. 003 

2021-11-30 

11. Virtuvės įrangos 

remonto paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Audores 115,00 Mažiausia kaina UAB Audores       Žodinė sutartis 

2021-11-29 

Sąsk. fakt.  Nr. 

ADR00015122 

2021-12-01 

12. Pianino derinimo 

paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Unitonas 75,00 Mažiausia kaina UAB Unitonas Žodinė sutartis 

2021-12-01 

Sąsk. fakt.  Nr. UNI 2028 

2021-12-02 

13. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

23,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-12-13 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

034506 

2021-12-14 
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14. Prijuosčių 

siuvinėjimo 

paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Irmco 115,77 Mažiausia kaina UAB Irmco Žodinė sutartis  

2021-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

IRM009182 

2021-12-17 

15. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

28,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-12-15 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

034506 

2021-12-16 

16. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

12,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-12-17 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

034965 

2021-12-20 

17. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

4,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-12-17 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

034966 

2021-12-20 

18. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

23,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-12-20 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

035010 

2021-12-21 
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19. Faneros frezavimo 

paslauga, lauko 

įrenginiams 

atnaujinti 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Evaldas 

Černiauskas 

individuali 

veikla 708218 

50,34 Mažiausia kaina Evaldas 

Černiauskas 

individuali veikla 

708218 

Žodinė sutartis 

2021-12-22 

Sąsk. fakt.  Nr. WF68 

2021-12-23 

20. Užuolaidų siuvimas 

(dviem grupėms) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Genovaite 

Rimkuvienė 

Verslo 

liudijimas 

D6894776-1 

90,00 Mažiausia kaina Genovaite 

Rimkuvienė 

Verslo liudijimas 

D6894776-1 

Žodinė sutartis 

2021-12-27 

Sąsk. fakt.  Nr. 29 

2021-12-28 

21. Teksto vertimas 

( edukacinės knygos 

vertimas iš vokiečių 

kalbos) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

 

35,00 

Mažiausia kaina Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

Žodinė sutartis 

2021-12-26 

Sąsk. fakt.  Nr. 005 

2021-12-27 

22. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

20,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis  

2021-12-20 

Sąsk. fakt. Nr. 

KPK035181 

2021-12-28 
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2021 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

IV ketvirtis 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo 

priežastys 

Laimėjęs tiekėjas  Kaina, 

Eur. 

be PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros 

Nr. ir data 

 

1.  Metalinis užuolaidų 

bėgelis, kabliukai ir 

bėgelio sujungimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

84,93 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS08144678595 

2021-10-01 

 

2. 

 

 

Benzinas A-95        

(žoliapjovei ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB „Skulas“ 11,93 Mažiausia kaina UAB „Skulas“ Naftos produktų 

pirkimo pardavimo 

sutartis Nr. 

K20160531/K1 

2016-05-31  

Sąsk. fakt.Nr. 

SLM0060735 

2021-08-31 

3. Švaros prekės  

( šiukšlių maišai, 

valymo priemonės, 

muilas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Paslaugų idėja 80,69 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Paslaugų idėja Sutartis 

A20160418 

2016-04-18 

Sąsk. fakt. PIKA2 

0054072 

2021-10-05 

4. Spausdintuvas HP- 

Laser 

 ( sandėlininkui) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

UAB Infola 135,00 Mažiausia kaina UAB Infola Žodinė sutartis 

2021-10-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

INFB11424 
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kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

2021-10-05 

5. 

 

 

Kvarcinis smėlis 

(Šviesos lentoms 

grupėse) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Gudragalvis 23,13 Mažiausia kaina UAB Gudragalvis  Žodinė sutartis 

2021-10-01 

Sąsk. fakt.  

Nr.GA51932 

2021-10-07 

6. 

 

 

 

Kasetės 

spausdintuvams 

(9vnt.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

MB Kaseta 171,90 Mažiausia kaina MB Kaseta  Žodinė sutartis 

2021-10-06 

Sąsk. fakt.  

Nr.KA210479 

2021-10-11 

7. 

 

 

Edukacinės 

priemonės vaikams  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB „Paslaugų 

idėja“ 

9,09 Mažiausia kaina UAB „Paslaugų 

idėja“ 

Žodinė sutartis 

2021-10-11 

Sąsk. fakt. Nr.KA1 

2002951 

2021-10-13 

 

 

8. 

 

Kietasis diskas 

Crucial SD Sata        

( raštvedžio 

kompiuteriui) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Infola 79,34 Mažiausia kaina UAB Infola Žodinė sutartis 

2021-10-18 

Sąsk. fakt. 

Nr.INFB11455 

2021-10-20 

 

 

 

9. 

Higienos prekės        

( tualetinis popierius 

„Grite Family“) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

82,64 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 



 8 

 

 

žodžiu) Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

SS32368918065 

2021-10-21 

10. Prekės santechnikos 

remonto darbams      

( sifonas, silikonas ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Gerunda 21,19 Mažiausia kaina UAB Gerunda Žodinė sutartis 

2021-10-20 

Sąsk. fakt. 

Nr.BGE0080454 

2021-10-21 

 

11. 

Muzikiniai centrai į 

Saulučių ir Boružėlių 

grupes 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Simplea 128,91 Mažiausia kaina UAB Simplea Žodinė sutartis 

2021-10-20 

Sąsk. fakt. 

Nr.SMP000081191 

2021-10-21 

12.  

 

Valgomoji soda 

(padėjėjoms švaros 

palaikymui) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Maistulis 14,46 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Maistulis  Žodinė sutartis 

2021-10-20 

Sąsk. fakt. 

Nr.MAIJ110211 

2021-10-22 

13. Diplominis popierius 

( vaikų diplomams) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB „Jurasta“ 18,01 Mažiausia kaina UAB „Jurasta“ Žodinė sutartis 

2021-10-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

JURA00075627 

2021-10-22 

 

14. Prekės santechnikos 

remonto darbams       

( Sanitarinis 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

UAB Ermitažas 56,93 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

UAB Ermitažas Žodinė sutartis 

2021-10-20 

Sąsk. fakt. 
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hermetikas, žalvarinė 

pereiga, maišytuvas) 

žodžiu) Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Nr.ERA797677 

2021-10-22 

15. Žaislai vaikams      

(automobiliukai, 

medinis garažas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Neidukas.lt 223,15 Mažiausia kaina Neidukas.lt Žodinė sutartis 

2021-10-25 

Sąsk. fakt. Nr. 

 NEI-054318077 

2021-10-27 

16. Remonto prekės 

(akriliniai  dažai ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Ornamentai 29,84 Mažiausia kaina UAB Ornamentai Žodinė sutartis 

2021-10-26 

Sąsk. fakt. 

Nr.ORN00004722 

2021-10-27 

17.  Žvakės  Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Depo 8,68 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo Žodinė sutartis 

2021-10-26 

Sąsk. fakt. 

Nr.VAK043793 

2021-10-28 

18. Žaislai vaikams 

( medinė virtuvėlė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

        UAB  Ilprimo 262,81 Mažiausia kaina UAB Ilprimo Žodinė sutartis 

2021-10-27 

Sąsk. fakt. Nr. 

 4IQ 016698 

2021-10-28 

19.  Edukaciniai žaislai 

vaikams 

( garažas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

        UAB  Arselija 82,56 Mažiausia kaina UAB Arselija  Žodinė sutartis 

2021-11-10 

Sąsk. fakt. Nr. 
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žodžiu) Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 4IQ 016698 

2021-11-12 

20. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( mokslinių 

eksperimentų 

rinkinys) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

        UAB  Uzu 50,16 Mažiausia kaina UAB Uzu  Žodinė sutartis 

2021-11-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 UZU100027581 

2021-11-17 

21. Mokymo  priemonė 

SUP vaikams  

 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

        UAB Presvika  128,44 Mažiausia kaina UAB Presvika  Žodinė sutartis 

2021-11-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 PR167920 

2021-11-17 

22. Remonto prekės 

(dūmų daviklis ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Gato 29,84 Mažiausia kaina UAB Gato Techninės priežiūros 

sutartis TP2019/110-3 

2019-04-04 

Sąsk. fakt. Nr.GT794 

2021-11-17 

23. Edukacinė  priemonė 

vaikams 

(konstruktorius) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

        UAB Zuja  125,99 Mažiausia kaina UAB Zuja  Žodinė sutartis 

2021-11-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

 ZJ17757 

2021-11-17 

24. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( didinamieji stiklai, 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

UAB  Biznio 

mašinų kompanija 

219,01 Mažiausia kaina UAB  Biznio 

mašinų kompanija 

Žodinė sutartis 

2021-11-16 

Sąsk. fakt. Nr. 
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kilimėliai išmaniajai 

bitutei) 

žodžiu) Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 SU044092 

2021-11-17 

25. Kanceliarinės prekės 

administracijai ir 

dailės studijai 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Vagos 

prekyba 

97,86 Mažiausia kaina UAB  Vagos 

prekyba 

Žodinė sutartis 

2021-11-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

 KVP009795 

2021-11-18 

26. Švaros prekės  

( skystas muilas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Paslaugų idėja 9,40 Mažiausia kaina UAB Paslaugų idėja Sutartis 

A20160418 

2016-04-18 

Sąsk. fakt. PIKA2 

0055539 

2021-11-18 

27. Ūkinis inventorius 

(žaliuzės vaikų 

miegamiesiems) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  „Stelsa“ 223,14 Mažiausia kaina UAB „Stelsa“   Žodinė sutartis 

2021-11-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

STE0016430 

2021-11-18 

28. Žaislai vaikams 

(magnetinis 

kontruktorius) 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

        UAB Janida 515,70 Mažiausia kaina UAB Janida  Žodinė sutartis 

2021-11-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 DA6168 

2021-11-18 

29. Šviestuvai (muzikos 

salei) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

UAB Lemora 128,00 Mažiausia kaina UAB Lemora Sutartis 

Nr. 16080401,  

2016-08-04 
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žodžiu) Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Sąsk. fakt. Nr. 

LEM001076469 

2021-11-18 

30. Remonto prekės 

(vaikiški tualetų 

dangčiai ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB ARV 310,00 Mažiausia kaina UAB ARV Žodinė sutartis 

2021-11-15 

Sąsk. fakt. 

Nr.VRA009192 

2021-11-19 

31. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( plakatai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB  „Smaltijos“ 

leidykla 

73,36 Mažiausia kaina UAB  „Smaltijos“ 

leidykla 

Žodinė sutartis 

2021-11-17 

Sąsk. fakt. Nr. 

 SLL4043783 

2021-11-19 

32. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( knygos) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB  Balto trader 26,39 Mažiausia kaina UAB  Balto trader Žodinė sutartis 

2021-06-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

 LVL 1372481 

2021-06-04 

SĄSKAITA 

APMOKĖTA 2021-11-

23, 

33. Edukacinės 

priemonės vaikams 

(lavinamieji žaislai) 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB  Arselija 1392.30 Mažiausia kaina UAB Arselija  Žodinė sutartis 

2021-11-19 

Sąsk. fakt. Nr. 

 AR 2021-1828 

2021-11-23 
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34. Kanceliarinės prekės 

( spalvotas popierius 

dailės studijai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Jurasta 28,40 Mažiausia kaina UAB  Jurasta Žodinė sutartis 

2021-12-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

 JURK00020473 

2021-12-02 

35 Edukaciniai žaislai 

vaikams 

( Lego) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

        UAB  Baltic 

Orbis 

155,00 Mažiausia kaina UAB  Baltic Orbis Žodinė sutartis 

2021-12-03 

Sąsk. fakt. Nr. 

 BO 20011164 

2021-12-06 

36. Ūkinis inventorius 

(šaldytuvas ŠPG 

atliekoms) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Verslo vartai 414,5 Mažiausia kaina UAB  Verslo vartai Žodinė sutartis 

2021-12-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

ERS090037196 

2021-12-03 

37. Ūkinis inventorius 

(užuolaidų audinys 

Meškiukų, Zuikiukų 

grupėms) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Monėja  165,29 Mažiausia kaina UAB  Monėja Žodinė sutartis 

2021-12-02 

Sąsk. fakt. Nr. 

MJS 509 

2021-12-03 

38. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( plakatai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Asta Jasiulionienė 

Indiv.veikla 

Nr. 1102004 

93,78 Mažiausia kaina Asta Jasiulionienė 

Indiv.veikla 

Nr. 1102004 

Žodinė sutartis 

2021-12-03 

Sąsk. fakt. Nr. 

 IP.01349 

2021-12-06 
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39. Remonto prekės 

(lemputės, kabelis ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Santera 52,69 Mažiausia kaina      UAB Santera Sutartis Nr. 16-05-19/2 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. Nr. 

LEI0002544 

2021-12-06 

40.  Pieštukai ( atminimo 

dovanėlės 

priešmokyklinukams) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

MB „Adprintus“ 34,20 Mažiausia kaina MB „Adprintus“ Žodinė sutartis 

2021-12-06 

Sąsk. fakt.  

Nr.AD21165 

2021-12-07 

41.  Metalinis užuolaidų 

bėgelis, kabliukai ir 

bėgelio sujungimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

84,93 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

910000525497 

2021-12-10 

42. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( kortelės SUP 

vaikams) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Asta Jasiulionienė 

Indiv.veikla 

Nr. 1102004 

57,60 Mažiausia kaina Asta Jasiulionienė 

Indiv.veikla 

Nr. 1102004 

Žodinė sutartis 

2021-12-10 

Sąsk. fakt. Nr. 

 IP.01350 

2021-12-13 

43. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( emocijų kortelės) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB „Janida“ 49,59 Mažiausia kaina UAB „Janida“ Žodinė sutartis 

2021-12-10 

Sąsk. fakt. Nr. 

 DA6267 

2021-12-13 
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44. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( žodžių kortelės)  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Ingrida 

Matlauskienė 

Indv. Veikla 

Nr.1080003 

44,40 Mažiausia kaina Ingrida 

Matlauskienė 

Indv. Veikla 

Nr.1080003 

Žodinė sutartis 

2021-12-10 

Sąsk. fakt. Nr.ELP3256 

2021-12-13 

45. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( gyvūnų rinkinys) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Arselija 459,70 Mažiausia kaina UAB Arselija Žodinė sutartis 

2021-12-10 

Sąsk. fakt. Nr. 

 AR2021-2115 

2021-12-13 

46. Ofiso baldai 

sandėlininko 

kabinetui 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Lietuvos 

meistrai 

1239,67 Mažiausia kaina UAB Lietuvos 

meistrai 

Sutartis LM 2021-11-18 

Sąsk. fakt. Nr. 

LM001320 

2021-12-13 

47. Filtras drėkintuvui Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB VP sprendimai 33,06 Mažiausia kaina UAB VP sprendimai Žodinė sutartis 

2021-12-13 

Sąsk. fakt. Nr. 

 Vps00036540 

2021-12-14 

48. Medžiagos 

pakabinamų lubų 

Voveryčių gr. 

įrengimui 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

MB Sastata 624,00 Mažiausia kaina MB Sastata Žodinė sutartis 

2021-12-13 

Sąsk. fakt. Nr. 

 SAS0000122 

2021-12-14 
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49 Edukacinė priemonė 

vaikams 

(pažintinės knygelės) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Vagos prekyba 32,56 Mažiausia kaina UAB Vagos prekyba Žodinė sutartis 

2021-12-13 

Sąsk. fakt. Nr. 

 KVP009903 

2021-12-14 

50. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( vakuumuotas molis) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Adego 15,00 Mažiausia kaina UAB Adego Žodinė sutartis 

2021-12-14 

Sąsk. fakt. Nr. 

 STU2478 

2021-12-15 

51. Edukacinė priemonė 

vaikams 

(žaidimų palapinė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Karolis Šimeliūnas 

Ind veikla 688343 

64,46 Mažiausia kaina Karolis Šimeliūnas 

Ind veikla 688343 

Žodinė sutartis 

2021-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 SF Nr.56 

2021-12-16 

52. Edukacinė priemonė 

vaikams 

( knygos) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB  Patogu pirkti 32,99 Mažiausia kaina UAB  Patogu pirkti Žodinė sutartis 

2021-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 PP-21-128801 

2021-12-16 

 

53. Edukacinė priemonė 

vaikams 

(turistavimo 

palapinė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

Linas Binkys 

Indv. Veiklos 

pažymėjimas Nr. 

576955 

46,94 Mažiausia kaina Linas Binkys 

Indv. Veiklos 

pažymėjimas Nr. 

576955 

Žodinė sutartis 

2021-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 LE013025 

2021-12-16 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

54. Edukacinė priemonė 

vaikams 

(sulankstoma 

palapinė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

Jurij Jusel 

Indv. Veiklos 

pažymėjimas Nr. 

EB664771-11 

24,00 Mažiausia kaina Jurij Jusel 

Indv. Veiklos 

pažymėjimas Nr. 

EB664771-11 

Žodinė sutartis 

2021-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 Zaisliukai007196 

2021-12-16 

55. Elektroninės 

svarstyklės virtuvei 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB  Audores 133,00 Mažiausia kaina UAB  Audores Žodinė sutartis 

2021-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

 ADR00015256 

2021-12-17 

 

56. Prijuostės 

darbuotojams 

(virėjoms, auklėtojų 

padėjėjoms) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB  Irmco 196,69 Mažiausia kaina UAB Irmco Žodinė sutartis 

2021-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

 IRM009185 

2021-12-17 

 

57. Rankšluostukai į 

grupes 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

I Į Gevaina 51,24 Mažiausia kaina I Į Gevaina Žodinė sutartis 

2021-12-17 

Sąsk. fakt. Nr. 

 GEV21/523 

2021-12-20 
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58 Muzikinis centras 

(Bitučių grupei) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Simplea 57,85 Mažiausia kaina UAB Simplea Žodinė sutartis 

2021-12-20 

Sąsk. fakt. 

Nr.SMP000088029 

2021-12-21 

59 Įmontuojami 

šviestuvai  

( Saulučių gr.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

MB Baltarankiai  132,00 Mažiausia kaina MB Baltarankiai Žodinė sutartis 

2021-12-16 

Sąsk. fakt. Nr.  

BR0038 

2021-12-20 

60 Medžiagos 

pakabinamų lubų 

įrengimui ( Saulučių 

gr.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

MB Baltarankiai 496,00 Mažiausia kaina MB  Baltarankiai Žodinė sutartis 

2021-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

 BR0037 

2021-12-20 

61 Remonto prekės 

 (loveliai kabeliui, 

veržlė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 S. Videikos įmonė 

„Santera“ 

29,34 Mažiausia kaina S. Videikos įmonė 

„Santera“ 

Sutartis Nr. 16-05-19/2 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. Nr. 

 LUJ0017766 

2021-12-22 

62 Kanceliarinės prekės 

( popierius, tušas, 

segtukai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Dagec 11,57 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB  Dagec Žodinė sutartis 

2021-12-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

 GEC399 

2021-12-22 
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63 Kanceliarinės prekės 

( vokai ) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Jurasta 5,56 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB  Jurasta Žodinė sutartis 

2021-12-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

 JURK00020536 

2021-12-22 

 

64  Metalinis užuolaidų 

bėgelis, kabliukai ir 

bėgelio sujungimas  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

49,19 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

910000534744 

2021-12-22 

65 Ūkinis inventorius 

(žaliuzės vaikų 

miegamiesiems) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Stelsa 429,75 Mažiausia kaina UAB Stelsa   Žodinė sutartis 

2021-12-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

STE0016556 

2021-12-22 

66 Fanera (žaidimų 

įrenginiams lauko 

aikštelėse atnaujinti) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  AG Baltic 109,91 Mažiausia kaina UAB   AG Baltic Žodinė sutartis 

2021-12-22 

Sąsk. fakt. Nr. 

AB0007125 

2021-12-23 

67 Ūkinis inventorius 

(rankinis mikseris 

virtuvei)  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Audores 194,00 Mažiausia kaina UAB  Audores Žodinė sutartis 

2021-12-22 

Sąsk. fakt. Nr. 

ADR00015318 

2021-12-23 
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68 Edukacinės 

priemonės vaikams 

(džiovinti augalai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Dovisa 22,98 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Dovisa Žodinė sutartis 

2021-12-20 

Sąsk. fakt. Nr. 

 DOV008193 

2021-12-23 

69 Kanceliarinės prekės 

(spausdinimo 

popierius) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Novakopa 40,60 Mažiausia kaina UAB Novakopa Žodinė sutartis 

2021-12-22 

Sąsk. fakt. Nr. 

 K21122316 

2021-12-23 

70 Švaros prekės  

(šiukšlių maišai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Paslaugų idėja 19,22 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Paslaugų idėja Sutartis 

A20160418 

2016-04-18 

Sąsk. fakt. PIKA2 

0055908 

2021-12-23 

71 Ūkinis inventorius 

(GN indai virtuvei)  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB  Audores 57,00 Mažiausia kaina UAB  Audores Žodinė sutartis 

2021-12-22 

Sąsk. fakt. Nr. 

ADR00015324 

2021-12-23 

72 Ūkinis inventorius 

(užuolaidų audinys į 

Voveryčių, 

Nykštukų, Saulučių 

grupes) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Monėja  429,75 Mažiausia kaina UAB  Monėja Žodinė sutartis 

2021-12-23 

Sąsk. fakt. Nr. 

MJS 510 

2021-12-23 
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73  Valymo prekės  

(nitrilinės pirštinės 

virtuvės 

darbuotojams) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Simplea 44,60 Mažiausia kaina UAB  Simplea Žodinė sutartis 

2021-12-23 

Sąsk. fakt. Nr. 

SM000089418 

2021-12-27 

74 Maisto produktai 

vaikų maitinimui: 

paukštiena 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Maistulis 342,91 Mažiausia kaina UAB  Maistulis Vištienos pirkimo 

sutartis  

2021-12-23 

 Nr.21-M21-V/001 

 

 

 

2021 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

IV ketvirtis 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti 

sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo 

objektas 

BVŽP kodas 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo būdo 

pasirinkimo priežastys 

Nustatytas 

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina  Eur 

be PVM 

Priežastys  Laimėjęs 

dalyvis 

Sutarties 

sudarymo data ir 

numeris / 

Sąskaitos faktūros 

Nr. 

 
7. Pakabinamų lubų ir 

apšvietimo įrengimo 

darbai ( Žiogelių -

Gudručių gr.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

MB „Vigresta“ 960,00 Mažiausia kaina MB „Vigresta“ Žodinė sutartis 

2021-12-03 

Sąsk. fakt. VIG 131 

2021-12-07 



 22 

ir t.t.) 

 

8. Pakabinamų lubų ir 

apšvietimo įrengimo 

darbai (Meškiukų- 

Nykštukų-Zuikučių 

gr) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

 

MB „Vigresta“ 1816,00 Mažiausia kaina MB „Vigresta“ Žodinė sutartis 

2021-12-10 

Sąsk. fakt. VIG 133 

2021-12-14 

9.  Pakabinamų lubų ir 

apšvietimo įrengimo 

darbai (Voveryčių 

gr.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

 

 

MB Sastata 310,00 Mažiausia kaina MB Sastata Žodinė sutartis 

2021-12-10 

Sąsk. fakt. SAS 

0000121 

2021-12-14 

10. Pakabinamų lubų 

montavimo darbai 

(Saulučių gr) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

 

MB Baltarankiai 325,00 Mažiausia kaina MB Baltarankiai Žodinė sutartis 

2021-12-16 

Sąsk. fakt.Nr. BR0039 

2021-12-20 

 

 

 


