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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2019 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. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 

Jurbarko šveitimo 

centras 

180,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Jurbarko šveitimo 

centras 

Žodinė sutartis 

2019-10-10 

Sąsk. fakt. JSC00252 

2019-10-10 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

45,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-10-18 

Sąsk. fakt. 

KPK020891 

2019-10-18 

3. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 

BĮ Kauno rajono 

šveitimo centras 

111,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

BĮ Kauno rajono 

šveitimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-10-24 

Sąsk. fakt. 

SC0005025 

2019-10-24 

4. Edukacinė programa Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 

Maironio lietuvių 

literatūros 

muziejus 

12,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Maironio lietuvių 

literatūros 

muziejus 

Žodinė sutartis 

2019-10-30 

Sąsk. fakt. VLM0012 

2019-10-30 

5. Transporto paslauga 

(vaikų išvyka) 

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 moksleivių 

techninės kūrybos 

centras 

14,60 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno 

moksleivių 

techninės 

kūrybos centras 

Žodinė sutartis 

2019-10-31 

Sąsk. fakt. MTK 

 Nr. 247 

2019-10-31 
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6. Transporto paslauga 

(vaikų išvyka) 

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 moksleivių 

techninės kūrybos 

centras 

11,40 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno 

moksleivių 

techninės 

kūrybos centras 

Žodinė sutartis 

2019-10-31 

Sąsk. fakt. MTK  

Nr. 248 

2019-10-31 

7. Žemės grąžto nuoma 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 Statybų 

technika 

12,77 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Statybų 

technika 

Žodinė sutartis 

2019-11-18 

Sąsk, fakt. ST  

Nr. 057085 

2019-11-18 

8. Lėlių teatro 

kalėdinis spektaklis  

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno valstybinis 

lėlių teatras 

915,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno 

valstybinis lėlių 

teatras 

Žodinė sutartis 

2019-11-19 

Sąsk. fakt. LT01987 

2019-11-19 

9. Edukacinė programa Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno miesto 

muziejus 

Tautinės muzikos 

skyrius 

64,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno miesto 

muziejus 

Tautinės muzikos 

skyrius 

Žodinė sutartis 

2019-11-21 

Sąsk. fakt. 

PSLTMIM517 

2019-11-21 

10. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

64,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-11-25 

Sąsk. fakt. 

KPK021403 

2019-11-25 

11. Prijuosčių 

siuvinėjimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės neskel-

biamas 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 Vitameda 15,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Vitameda Žodinė sutartis 

2019-11-25 

Sąsk. fak.t 

VIT210277 

2019-11-27 

12. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

20,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-11-30 

Sąsk. fakt. 

KPK021498 
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nevykdoma 2019-11-30 

13. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

45,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-11-30 

Sąsk. fakt. 

KPK21563 

2019-11-30 

14. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

32,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-11-30 

Sąsk. fakt. 

KPK021551 

2019-11-30 

15. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

20,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-11-21 

Sąsk. fakt. 

KPK021589 

2019-11-21 

16. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

20,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-12-05 

Sąsk. fakt. 

KPK021630 

2019-12-05 

17. Prenumerata (Lututė 

ir Psichologija tau 

12 mėn.) 

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 Skaitmeninio 

sertifikavimo 

centras 

33,32 Mažiausia kaina UAB 

Skaitmeninio 

sertifikavimo 

centras 

Žodinė sutartis 

2019-12-06 

Sąsk. fakt. PRE2 

0161206/2 

2019-12-06 

19. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

25,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-12-22 

Sąsk. fakt. 

KPK022047 

2019-12-12 

20. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 
BĮ Kauno rajono 

šveitimo centras 

200,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

BĮ Kauno rajono 

šveitimo centras 

Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. 

SC0005579 

2019-12-19 

21. Laminavimas 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, 

MB Gera mintis 42,70 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

MB Gera mintis Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. GMP  

Nr. 032 

2019-12-20 
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tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 
22. Kilimų apsiuvimas 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 Dubingiai 112,46 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Dubingiai Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt 

DSA0128105 

2019-12-20 

23. Žaidimo įrenginių 

detalių montavimo 

paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas  

27.2. kai Perkančioji organizacija pagal 

ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo 

pirko prekių, paslaugų arba darbų ir 

nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti 

papildomai, techniniu požiūriu derinant 

su jau turimomis prekėmis, suteiktomis 

paslaugomis ar atliktais darbais, ir 

jeigu ankstesnieji pirkimai buvo 

efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių, 

paslaugų ar darbų kainos ir kitos 

sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl 

techninio nesuderinamumo su 

ankstesniaisiais būtų nepriimtini; 

 

UAB Ksil pasaulis 49,59 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Ksil 

pasaulis 

Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. MSS  

Nr. 00002870 

2019-12-20 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2019 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 
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1. Prekės smulkiam 

remontui 

 

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 

54,25 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS  

Nr. 08038187207 

2019-10-01 

2. Dezinfekcinės 

priemonės 

 

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 Higėja 24,91 

 

Mažiausia kaina UAB Higėja Sutartis PRJK-01/0319 

2019-03-01 

Sąks. fakt.  

Nr. 19GPS9335 

2019-10-02 

3. Elektrinė mėsmalė 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 Tangutas 550,28 Mažiausia kaina UAB Tangutas Sutartis 

Nr. 9959-19 

2019-10-09 

Sąsk. fakt.TAN  

Nr. 0014405 

2019-10-09 

4. Prekės smulkiam 

remontui 

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 Fleksus 27,12 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Fleksus Žodinė sutartis 

2019-10-15 

Sąsk. fakt. FS-8650 

2019-10-15 

5. Elektrodai  

(apsauginės tvorelės 

dalių suvirinimui) 

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 Suvirinimo 

technika  

12,89 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Suvirinimo 

technika 
Žodinė sutartis 

2019-10-21 

Sąsk. fakt. 

STK0045408 

2019-10-21 
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6. Prekės smulkiam 

remontui 

 

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 Ermitažas 22,95 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Ermitažas Sutartis Nr. 

E11/2016.1.09-004 

2016-11-09 

Sąsk. fakt. ERA  

Nr. 331148 

2019-10-21 

7. Precizinis vamzdis 

 

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 BE group 71,13 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB BE group Žodinė sutartis 

2019-10-22 

Sąsk. fakt.  

Nr. BELT-12253 

2019-10-22 

8. 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 Restauracijos 

medžiagos 

172,73 Mažiausia kaina UAB Restauracijos 

medžiagos 

Žodinė sutartis 

2019-10-23 

Sąsk. fakt. 

REM1903093 

2019-10-23 

9. Higienos prekės 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 

54,38 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS  

Nr. 08350300741 

2019-10-24 

10. Priemonės dailės 

užsiėmimams  

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 Egilėja 28,91 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Egilėja Žodinė sutartis 

2019-11-25 

Sąsk. fakt. EGJ009152 

2019-11-25 
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11. 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 16,00 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Adego |Žodinė sutartis 

2019-10-29 

Sąsk. fakt. STU2190 

2019-10-29 

12. Ūkinės prekės 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 DIY LT 7,63 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk. fakt. VAK005221 

2019-10-30 

13. Ūkinės prekės 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 DIY LT 153,20 Mažiausia kaina UAB Depo DIY LT Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk. fakt. VAK005222 

2019-10-30 

14. Medžiagos smulkiam 

remontui  

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 

34,57 Mažiausia kaina S. Videikos įmonė 

Santera 

Sutartis Nr. 16-05-19/2 

2016-05-19 

Sąsk. fakt.  

NR. LUJ0008855 

2019-11-14 

 

 

 

15. Spausdintuvų 

eksploatacinės 

medžiagos  

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“ 61,12 

 

Mažiausia kaina MB „Kaseta“ Sutartis 

Nr. 117 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. Ka19  

Nr. 0640 

2019-11-15 
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16. Planšetės 

priešmokyklinėms 

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 Infola 1388,43 Mažiausia kaina UAB Infola Sutartis  Nr. 2019/1110 

2019-11-10 

 

Sąsk. fakt.  INFB  

Nr. 10120 

2019-11-19 

17. Biuro popierius Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa CPO 

katalogas) 

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 „Eurobiuras“ 41,20 Mažiausia kaina UAB „Eurobiuras“ Sutartis CPO 78748 

2019-10-21 

Sąsk. fakt. 

EDV0699615 

2019-11-19 

18. Darbo drabužiai 

virėjoms 

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 Vitameda 62,33 Mažiausia kaina UAB Vitameda Žodinė sutartis 

2019-11-21 

Sąsk. fakt. VIT209666 

2019-11-21 

19. Atraminės sienelės  

lauko žaidimų 

įrengimams  (pagal 

vaikų žaidimo 

aikštelių saugos 

reikalavimus) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa žodžiu) 

27.2. kai Perkančioji organizacija pagal 

ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo 

pirko prekių, paslaugų arba darbų ir 

nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti 

papildomai, techniniu požiūriu derinant 

su jau turimomis prekėmis, suteiktomis 

paslaugomis ar atliktais darbais, ir jeigu 

ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš 

esmės nesikeičia prekių, paslaugų ar 

darbų kainos ir kitos sąlygos, o 

alternatyvūs pirkimai dėl techninio 

nesuderinamumo su ankstesniaisiais 

būtų nepriimtini; 

UAB Ksil pasaulis 727,27 Mažiausia kaina UAB Ksil pasaulis Žodinė sutartis 

2019-11-22 

Sąsk. fakt. MSS  

Nr. 00002846 

2019-11-22 

20. Kalėdiniai 

papuošimai 

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, 

UAB Jysk baltic 202,33 Mažiausia kaina UAB Jysk baltic Žodinė sutartis 

2019-11-26 

Sąsk. fakt. LT1704/19 

0109 

2019-11-26 
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tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

21. Raštinės reikmenys 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.) 

K. Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras 

56,74 Dėl mažo 

pirkimo arba 

paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

K. Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras 

Žodinė sutartis 

2019-11-26 

Sąsk. fakt. BAC  

Nr. 19747 

2019-11-26 

22. Žaislai: 

 mediniai garažai 

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.) 

Dariaus Linarto IDV 

Nr. 436892 

435,65 Mažiausia kaina Dariaus Linarto IDV 

Nr. 436892 

Žodinė sutartis 

2019-11-26 

Sąsk. fakt. NEI-

054311534 

2019-11-26 

23. Elektrinis virimo 

katilas 

Bulvių skutimo 

mašina 

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 Tangutas 2050,000 Mažiausia kaina UAB Tangutas Sutartis Nr. 0014625 

2019-12-03 

Sąsk. fakt. TAn  

Nr. 0014625 

2019-12-03 

24. Vienkartinės 

prijuostės 

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 Vitameda 4,46 Mažiausia kaina UAB Vitameda Žodinė sutartis 

2019-12-02 

Sąsk. fakt. VIT210579 

2019-12-02 

25. Priemonės dailės 

užsiėmimams  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į 

UAB Popieriaus 

salonas 

118,94 Mažiausia kaina UAB Popieriaus 

salonas 

Žodinė sutartis 

2019-12-03 

Sąsk. fakt. PAV Nr. 

15510 
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keletą tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

2019-12-03 

26. Vaikiškos knygos 

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 Vagos prekyba 1056,15 Mažiausia kaina 

 

UAB Vagos prekyba Sutartis Nr. P-19/12/04 

2019-12-04 

Sąsk. fakt. KVG7773 

2019-12-04 

27. Edukacinės 

priemonės muzikai  

 

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“ 221,49 Mažiausia kaina UAB „Janida“ Sutartis Nr. 19-12-

04/01 

2019-12-04 

Sąsk. fakt. Da Nr. 4994 

2019-12-04 

28. Elektrinės girliandos 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 Jysk baltic 99,13 Mažiausia kaina UAB Jysk baltic Žodinė sutartis 

2019-12-04 

Sąsk. fakt. LT1704/19 

0117 

2019-12-04 

29. Edukacinės 

priemonės muzikai  

 

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 Daineka 39,49 Mažiausia kaina UAB Daineka Žodinė sutartis 

2019-12-05 

Sąsk. fakt. KDL Nr. 

00088 

2019-12-05 
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30. Indai 

priešmokyklinėms 

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 Stigla 112,54 Mažiausia kaina UAB Stigla Žodinė sutartis 

2019-12-05 

Sąsk. fakt. 

STG0119470 

2019-12-05 

31. Edukaciniai plakatai 

muzikos 

užsiėmimams 

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 

2019-12-06 

Sąsk. fakt. SLL Nr. 

4037386 

2019-12-06 

32. Vaikiškos knygos 

specialistų 

kabinetams 

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 Knygų orbita 498,97 Mažiausia kaina UAB Knygų orbita Leidinių pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr. 

19/181 

2019-12-01 

Sąsk. fakt. 

KNO0004310 

2019-12-06 

33. Edukacinės 

priemonės 

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 16,03 Mažiausia kaina UAB Gudragalvis Žodinė sutartis 

2019-12-09 

Sąsk. fakt. GA Nr. 

48026 

2019-12-09 

34. Stovas su ratukais  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 Baltas puodelis 72,89 Mažiausia kaina MB Baltas puodelis Žodinė sutartis 

2019-12-10 

Sąsk. fakt. BP Nr. 

0019-001922467 

2019-12-10 
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35. Valymo priemonės  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 

 

 

 

 

 

 

 

455,03 Mažiausia kaina UAB Paslaugų idėja Sutartis 

A20160418 

2016-04-18 

Sąsk. fakt. PIKA2 Nr. 

0049837 

2019-12-11 

36. Prijuostės  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 Vitameda 34,83 Mažiausia kaina UAB Vitameda Žodinė sutartis 

2019-12-13 

Sąsk. fakt. VIT211619 

2019-12-13 

37. Magnetola 

(„Zuikiukų 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.) 

UAB Topo Grupė 64,12 Mažiausia kaina UAB Topo Grupė Žodinė sutartis 

2019-12-13 

Sąsk. fakt. 29-

20191213-01 

2019-12-13 

38. Dokumentų spintos 

(4 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.) 

Marius Grockis  

Verslo liudijimas 

1360,00 Mažiausia kaina Marius Grockis  

Verslo liudijimas 

Sutartis GROC2019 

2019-02-05 

Sąsk. fakt. MG Nr.1 

2019-12-16 

39. 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 „Teida“ 272,35 Mažiausia kaina UAB „Teida“ Pirkimo sutartis 

2019-12-06 

TEID/2019 

Sąsk. fakt. TEI Nr. 

068510 

2019-12-16 
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40. Fizinio lavinimo 

priemonė 

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 Eduko LT 28,68 Mažiausia kaina UAB Eduko LT Prekių tiekimo sutartis 

Nr. 20191219/01 

2019-12-16 

Sąsk. fakt. SSP 1713 

2019-12-16 

41. HDM, USB laidai 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 Lemona 30,02 Mažiausia kaina UAB Lemona Žodinė sutartis 

2019-12-17 

Sąsk. fakt. LKM Nr. 

0389693 

2019-12-17 

 

 

 

42. Darbo drabužiai 

virėjoms 

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 Vitaemda 84,15 Mažiausia kaina UAB Vitameda Žodinė sutartis 

2019-12-18 

Sąsk. fakt. VIT2120006 

2019-12-18 

43. Kimochi edukacinės 

priemonės  

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 279,00 Mažiausia kaina UAB UZU Žodinė sutartis  

2019-12-18 

Sąsk. fakt. UZU-

400216 

2019-12-18 

44. Radiatoriai 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.) 

R. Stanaučio įmonė 

Raisantas 

446,28 Mažiausia kaina R. Stanaučio įmonė 

Raisantas 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. RAIS/2019-

12 

2019-12-18 

Sąsk. fakt. RAI Nr. 

001077 

2019-12-18 
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45. Maisto produktų 

pirkimas 

Įvairūs maisto 

produktai 

Pirkimas atliktas 

CVPIS 

priemonėmis 

25. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (raštu) nuo 

3000 Eur be PVM iki 10 000 Eur be 

PVM, su apklausa kreipiamasi į keletą 

tiekėjų raštu (CVP-IS, elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Kreipiantis ne CVPIS 

priemonėmis pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma. 

UAB Maistulis 2218,40 UAB Maistulis UAB Maistulis Maisto produktų 

pirkimo pardavimo 

sutartis Nr. 19-48-03 

2019-12-18 

46. Maisto produktų 

pirkimas 

Grūdų malimo 

produktai 

Pirkimas atliktas 

CVPIS 

priemonėmis 

25. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (raštu) nuo 

3000 Eur be PVM iki 10 000 Eur be 

PVM, su apklausa kreipiamasi į keletą 

tiekėjų raštu (CVP-IS, elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Kreipiantis ne CVPIS 

priemonėmis pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma. 

UAB Maistulis 3295,05 UAB Maistulis UAB Maistulis Maisto produktų 

pirkimo pardavimo 

sutartis Nr. 19-48-02 

2019-12-18 

47. Maisto produktų 

pirkimas 

Duonos gaminiai, 

švieži kepiniai ir 

pyrago gaminiai 

Pirkimas atliktas 

CVPIS 

priemonėmis 

25. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (raštu) nuo 

3000 Eur be PVM iki 10 000 Eur be 

PVM, su apklausa kreipiamasi į keletą 

tiekėjų raštu (CVP-IS, elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Kreipiantis ne CVPIS 

priemonėmis pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma. 

UAB Maistulis 1806,00 UAB Maistulis UAB Maistulis Maisto produktų 

pirkimo pardavimo 

sutartis Nr. 19-48-04 

2019-12-18 

48. Maisto produktų 

pirkimas 

Gyvuliniai ir 

augaliniai riebalai ir 

aliejus 

Pirkimas atliktas 

CVPIS 

priemonėmis 

25. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (raštu) nuo 

3000 Eur be PVM iki 10 000 Eur be 

PVM, su apklausa kreipiamasi į keletą 

tiekėjų raštu (CVP-IS, elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Kreipiantis ne CVPIS 

priemonėmis pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma. 

UAB Maistulis 1463,00 UAB Maistulis UAB Maistulis Maisto produktų 

pirkimo pardavimo 

sutartis Nr. 19-48-04 

2019-12-01 

49. Edukacinė literatūra 

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 Knygų orbita 543,70 Mažiausia kaina UAB Knygų orbita Leidinių pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr. 

19/181 

2019-12-01 

Sąsk. fakt. KNO Nr. 

0004321 

2019-12-18 
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50. Paklodės su guma 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.) 

Iį Gevaina 620,33 Mažiausia kaina Iį Gevaina Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. 

GEV19/1551 

2019-12-19 

52. Lions Quest 

priešmokyklinio 

ugdymo mokinio 

žurnalai Mano laikas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa žodžiu) 

27.3. kai perkamas meno kūrinys, 

intelektinės nuosavybės produktas; 

 

VŠĮ Lions Quest 

Lietuva  

400,00 kai perkamas 

intelektinės 

nuosavybės 

produktas 

VŠĮ Lions Quest 

Lietuva  

Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. LQL Nr. 

19/121901 

2019-12-19 

53. 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 Eduko Lt 1117,55 Mažiausia kaina UAB Eduko Lt Prekių tiekimo sutartis 

Nr. 20191219/01 

2019-12-16 

Sąsk. fakt. SSP1750 

2019-12-19 

54. Dulkių siurbliai 

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 „GV Group“ 621,79 Mažiausia kaina UAB „GV Group“ Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. NR. GV510-

19/000395 

2019-12-19 

 

 

 

55. Lauko muzikos 

instrumentai 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa žodžiu) 

27.4. kai reikalingą prekę gali pasiūlyti 

tik vienas tiekėjas; 

 

UAB Percussion 

play baltics 

5338,83 Mažiausia kaina UAB Percussion 

play baltics 

Sutartis Nr. 

2019_56_20191219 

2019_12_12 

Sąsk. fakt. 

NR.DG00167 

2019-12-19 

 

56. Edukacinė literatūra 

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 

UAB Knygų orbita 55,46 Mažiausia kaina UAB Knygų orbita Leidinių pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr. 

19/181 

2019-12-01Sąsk. fakt. 

KNO Nr. 0004328 

2019-12-19 
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internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

57. 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 Gudragalvis 595,36 Mažiausia kaina UAB Gudragalvis Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk .fakt. GA Nr. 

48438 

2019-12-19 

58. Sieniniai laikrodžiai 

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 Mikadus 423,14 Mažiausia kaina UAB Mikadus Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. DD4054 

2019-12-19 

59. 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 Andita 45,12 Mažiausia kaina UAB Andita Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. An Nr. 2339 

2019-12-19 

60. Dekoracijos sienoms, 

veidrodžiams, 

minkštasuoliai 

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 Baltas puodelis 697,69 Mažiausia kaina MB Baltas puodelis Žodinė sutartis 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. BP Nr. 

0019-00222 

2019-12-19 
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61. PVC danga 

 

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 Dubingiai 1276,00 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Sutartis – užsakymas 

Nr. 036280 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. 

DSA0126493 

2019-12-19 

62. 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 Janida 1273,55 Mažiausia kaina UAB Janida Sutartis Nr. 19-12-

04/01 

2019-12-04 

Sąsk. fakt. DA Nr. 5083 

2019-12-19 

63. Rašomieji stalai 

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 Vaidvilės 

baldai 

578,51 Mažiausia kaina UAB Vaidvilės 

baldai 

Žodinė sutartis 

2019-12-19  

Sąsk. fakt. VA Nr. 194 

2019-12-19 

64. Rėmas žemėlapiui  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 Užuovėja 25,62 Mažiausia kaina UAB Užuovėja Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. GED Nr. 

1953 

2019-12-20 

65. Edukacinės 

priemonės 

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 Daineka 53,72 Mažiausia kaina UAB Daineka Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. KDL Nr. 

00148 

2019-12-20 
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66. Medicininiai 

reikmenys 

vaistinėlėms 

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 Gintarinė 

vaistinė 

102,30 Mažiausia kaina UAB Gintarinė 

vaistinė 

Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. FOI19 Nr. 

000001 

2019-12-20 

67. Kamštiniai stendai, 

edukacinės 

priemonės 

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 „Artom“ 764,68 Mažiausia kaina UAB „Artom“ Pirkimo – padavimo 

sutartis Nr. 2019-1220-

56A 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. SF19 01410 

2019-12-20 

68. Edukacinės 

priemonės sporto 

salei 

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“ 1980,99 Mažiausia kaina UAB „Janida“ Sutartis Nr. 19-12-

04/01 

2019-12-04 

Sąsk. fakt. NR. Da Nr. 

5095 

2019-12-20 

 

 

 

69. 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.) 

Dariaus Linarto IDV 

Nr. 436892 

142,80 Mažiausia kaina Dariaus Linarto IDV 

Nr. 436892 

Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. NR. NEI-

054311781 

2019-12-20 

 

 

 

70. 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“ 245,23 Mažiausia kaina UAB „Arselija“ Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. NR.AR-

2019-568 

2019-12-20 
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71. Edukacinės 

priemonės 

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 „Teida“ 2867,27 Mažiausia kaina UAB „Teida“ Pirkimo sutartis 

2019-12-06 

TEID/2019 

Sąsk. fakt. NR.068657 

2019-12-20 

 

 

 

72. Kartono plytos 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“ 294,54 Mažiausia kaina UAB „Gudragalvis“ Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. 

NR.GA48487 

2019-12-20 

 

 

 

73. Suoliukai  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.) 

Darius Garkauskas 

VL Nr. UV307802-1 

440,00 Mažiausia kaina Darius Garkauskas 

VL Nr. UV307802-1 

Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. NR.DG12/5 

2019-12-20 

 

 

 

74. Kiliminė danga 

grupėms,  

drėgmę sugeriantys 

kilimėliai 

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 Dubingiai 1350,61 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Žodinė sutartis 

2019-12-20 

 

Sąsk fakt. DSA0128104 

2019-12-20 

75. 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 „Teida“ 291,30 Mažiausia kaina UAB „Teida“ Pirkimo sutartis 

2019-12-06 

TEID/2019 

Sąsk. fakt. TEI Nr. 

068661 

2019-12-20 
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76. Lauko priemonės 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 Ksil pasaulis 1900,83 Mažiausia kaina UAB Ksil pasaulis Pirkimo-pardavimo 

sutartis 

Nr. 19/12-20-03 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. MSS Nr. 

00002869 

2019-12-20 

77. Edukacinės 

priemonės sensorikai 

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 710,48 Mažiausia kaina UAB Gudragalvis Žodinė sutartis 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. GA Nr. 

48471 

2019-12-20 

78. Vejapjovė, ūkinės 

prekės 

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 

1064,17 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS Nr. 

08176222166 

2019-12-20 

79. Kalėdiniai 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 Kesko Senukai 

Lithuania 

172,15 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS Nr. 

08176222167 

2019-12-20 

80. Kėdės 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 Zbiga 505,79 Mažiausia kaina UAB Zbiga Žodinė sutartis 

2019-12-20 

 

Sąsk. fakt. SFM031979 

2019-12-20 
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81. Vaikiškos virtuvėlės 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.) 

Ingos Jakulevičienės 

IDV Nr. 917625 

682,00 Mažiausia kaina Ingos Jakulevičienės 

IDV Nr. 917625 

Sutartis Nr. 01/2019 

2019-12-19 

Sąsk. fakt. NRMZ-

00092 

2019-12-21 

 

 

 

82. LEGO konstruktoriai 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 Kotryna 

Group 

364,12 Mažiausia kaina UAB Kotryna 

Group 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 20167-11-

15-1 

2019-12-21 

Sąsk. fakt. KOT-

036962 

2019-12-21 

 

83. Dirbtinės eglutės, 

papuošimai 

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 DIY Lt 590,04 Mažiausia kaina UAB Depo DIY Lt Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk, fakt. VAK007619 

2019-12-22 

84. Pirštininės lėlės 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 Lippa co 196,61 Mažiausia kaina UAB Lippa co Žodinė sutartis 

2019-12-22 

Sąsk. fakt. LPA 38 

2019-12-22 

 

 

 

85. Raštinės reikmenys  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 153,31 Mažiausia kaina UAB Dagec Žodinė sutartis 

2019-12-22 

Sąsk. fakt. GEC323 

2019-12-22 
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86. Edukacinė literatūra 

(priešmokyklinėms  

ir vyresniosioms 

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 Alma littera 

sprendimai 

923,21 Mažiausia kaina UAB Alma littera 

sprendimai 

Žodinė sutartis 

2019-12-23 

Sąsk. fakt. 

AKSF97394780 

2019-12-23 

 

 

 

87. Kompiuteriai 

 

Pirkimas atliktas 

CVPIS 

priemonėmis 

25. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (raštu) nuo 

3000 Eur be PVM iki 10 000 Eur be 

PVM, su apklausa kreipiamasi į keletą 

tiekėjų raštu (CVP-IS, elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Kreipiantis ne CVPIS 

priemonėmis pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma. 

UAB Infola 1173,35 Mažiausia kaina UAB Infola Sutartis 

NR. 2019/1111 

2019-12-23 

Sąsk. fakt. INFB Nr. 

10189 

2019-12-23 

88. Rūbinėlės baldai  

 

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.) 

Remigijus 

Staškevičius  

Verslo liudijimas  

Nr. GI374251-1 

2200,00 Mažiausia kaina Remigijus 

Staškevičius  

Verslo liudijimas Nr 

GI374251-1 

Sutartis Nr. 

STAŠK/2019-12-20 

2019-12-20 

Sąskaita fakt.RS Nr. 1 

2019-12-23 

89. Vaikų baldai 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.) 

Donatas Remeika 

Verslo liudijimas 

Nr. QM374250-1 

2950,00 Mažiausia kana Donatas Remeika 

Verslo liudijimas 

Nr. QM374250-1 

Sutartis Nr. 

REMEIK/2019-12-16 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. DR Nr. 1 

2019-12-23 

90. Žaislų sekcija 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.) 

Marius Grockis 

Verslo liudijimas 

Nr. LS363901-1 

1370,00 Mažiausia kana Marius Grockis 

Verslo liudijimas 

Nr. LS363901-1 

Sutartis Nr. 

GROCK/2019-12-16 

2019-12-16 

Sąsk. fakt. MG Nr. 2 

2019-12-23 
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91. LEGO konstruktoriai 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 Kotryna 

Group 

550,61 Mažiausia kaina UAB Kotryna 

Group 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 20167-11-

15-1 

2019-12-21 

Sąsk. fakt. KOT-

036963 

2019-12-23 

 

92. Edukacinės 

priemonės saugiam 

eismui 

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 Artom 338,02 Mažiausia kaina UAB Artom Pirkimo-pardavimo 

sutartis 2019/1220-

56RA 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. SF19 01424 

2019-12-23 

 

 

93. Edukacinės 

priemonės saugiam 

eismui 

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 671,07 Mažiausia kaina UAB Janida Sutartis Nr. 19-12-

04/01 

2019-12-04 

Sąsk. fakt. Da Nr. 5105 

2019-12-23 

 

 

 

94. Baldai kabinetams 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 

2787,30 Mažiausia kaina UAB Lietuvos 

meistrai 

Sutartis Nr. LM 2019-

12-23/1 

2019-12-23 

Sąsk. fakt. LM Nr. 

000486 

2019-12-23 

 

 

95. Edukacinės 

priemonės 

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 New media 

publishing  

 

 

 

 

 

 

416,69 Mažiausia kaina UAB New media 

publishing  

Žodinė sutartis 

2019-12-23 

Sąsk. fakt. VNMP 

2019-1131 

2019-12-23 
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96. Interaktyvios grindys Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa žodžiu) 

27.1. kai perkančioji organizacija, dėl 

objektyvių priežasčių, negalėjo 

numatyti pirkimo arba pirkimą būtina 

atlikti labai greitai ir ši aplinkybė negali 

priklausyti perkančiosios organizacijos 

delsimo arba neveiklumo; 

UAB „Biznio 

mašinų kompanija“ 

2512,40 Mažiausia kaina UAB „Biznio 

mašinų kompanija“ 

Sutartis 

Nr. RK2019/12/20-09 

2019-12-20 

Sąsk. fakt. BMKN Nr. 

0070349 

2019-12-23 

97. Lazerinis 

spausdintuvas 

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“  97,52 Mažiausia kaina UAB „Infola“  Žodinė sutartis 

2019-12-27 

Sąsk. fakt. INFB 10192 

2019-12-27 

 

 

 

98. Edukacinės 

priemonės dailei 

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 29,55 Mažiausia kaina UAB Jurasta Žodinė sutartis 

2019-12-17 

Sąsk. fakt. 

JURK00018766 

2019-12-27 

 

 

 

99. Spausdintuvų 

eksploatacinės 

medžiagos 

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 153,00 Mažiausia kaina MB Kaseta Sutartis 

Nr. 117 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. Ka19 Nr. 

0710 

2019-12-27 

100. Nerūdijančio plieno 

kibirai maistui 

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 Scilis 277,69 Mažiausia kaina UAB Scilis Žodinė sutartis 

2019-12-30 

Sąsk. fakt. SV155271 

2019-12-30 

 

 

 

101. Raštinės reikmenys Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

UAB Jurasta 7,63 Mažiausia kaina UAB Jurasta Žodinė sutartis 

2019-12-30 

Sąsk. fakt. 
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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.). 

JURK00018771 

2019-12-30 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2019 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. 
1. Apsauginės 

signalizacijos 

remonto 

darbai  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

27.2. kai Perkančioji organizacija pagal 

ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo 

pirko prekių, paslaugų arba darbų ir 

nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti 

papildomai, techniniu požiūriu derinant 

su jau turimomis prekėmis, suteiktomis 

paslaugomis ar atliktais darbais, ir jeigu 

ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš 

esmės nesikeičia prekių, paslaugų ar 

darbų kainos ir kitos sąlygos, o 

alternatyvūs pirkimai dėl techninio 

nesuderinamumo su ankstesniaisiais 

būtų nepriimtini; 

UAB Gato 1000,00 kai Perkančioji 

organizacija pagal 

ankstesnę sutartį iš tam 

tikro tiekėjo pirko 

prekių, paslaugų arba 

darbų ir nustatė, kad iš jo 

tikslinga pirkti 

papildomai, techniniu 

požiūriu derinant su jau 

turimomis prekėmis, 

suteiktomis paslaugomis 

ar atliktais darbais; 

UAB Gato Žodinė sutartis 

2019-12-03 

Sąsk. fakt. GT Nr. 

00363 

2019-12-03 

2. Remonto 

darbai  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės ne-

skelbiamas apklausas (žodžiu) iki 3000 

Eur be PVM, pildoma Tiekėjų ap-

klausos 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 

Dores 

2999,98 Mažiausia kaina UAB Baltic 

Dores 

Statybos rangos 

sutartis Nr.  

19/12/16-01 

2019-12-16 

Sąsk. fakt.  

BDO Nr. 0213 

2019-12-23 

 

 


