
 KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS ,,RŪTELĖ‘‘ 

Eil. 

Nr. 

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

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimų būdo pasirinkimo argumentai 
Nustatytas 

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas šis 

laimėtojas 

Įsipareigojimų 

dalis, kuriai 

pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/su

bteikėjai (jei 

žinoma) 

Laimėjęs dalyvis 

Galutinė 

pirkimo 

sutarties 

kaina 

Įsipareigojimų 

dalis, kuriai 

pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/subt

eikėjai (jei 

žinoma) 

1. Dėžės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

48,21 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

48,21 - 

2. 

Įvairios statybinės 

medžiagos ir 

kilimėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

21,37 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

21,37 - 

3. Magnetinės lentos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Biuro 

gidas“ 
255,23 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Biuro 

gidas“ 
255,23 - 

4. Veidrodžiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

UAB „Gravera“ 24,49 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Gravera“ 24,49 - 



pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

5. Biuro baldai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Laučera“ 1235,41 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Laučera“ 1235,41 - 

6. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

VŠĮ „Gyvenimo 

universitetas“ 
280,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
VŠĮ „Gyvenimo 

universitetas“ 
280,00 - 

7. Valikliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis. 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

15,51 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

15,51 - 

8. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

11,18 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

11,18 - 

9. Draudimo paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

ERGO 220,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- ERGO 220,00 - 



pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

10. 
Transporto 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Brolių 

turas‘‘ 
48,40 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
UAB „Brolių 

turas“ 
48,40 - 

11. Indai maistui laikyti 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Arkietė“ 4,74 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Arkietė“ 4,74 - 

12. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Smaltijos“ 

leidykla 
44,77 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Smaltijos“ 

leidykla 
44,77 - 

13. 

Popieriniai higienos 

gaminiai, plovikliai 

ir darbo pirštinės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Netcom 

plius“ 
156,49 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Netcom 

plius“ 
156,49 - 

14. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 
300,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 
300,00 - 



įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

15. 
Transporto 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Brolių 

turas‘‘ 
121,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
UAB „Brolių 

turas“ 
121,00 - 

16. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Artom“ 69,22 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Artom“ 69,22 - 

17. Laidai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis. 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

22,16 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

22,16 - 

18. 
Mokykliniai 

vadovėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
20,40 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
20,40 - 

19. 
Mokykliniai 

vadovėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
2103,75 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
2103,75 - 



įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

20. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

68,70 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

68,70 - 

21. 

Valikliai, darbo 

pirštinės, maišeliai 

šiukšlėms ir 

maišytuvai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

169,57 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

169,57 - 

22. 
Popieriniai higienos 

gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Chemi 

Pharm Group“ 
79,81 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Chemi 

Pharm Group“ 
79,81 - 

23. Roletai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

R. P. individuali 

veikla 
280,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
R. P. individuali 

veikla 
280,00 - 

24. 

Muilas, indų 

plovimo priemonės, 

popieriniai higienos 

gaminiai, popierius 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

UAB „Netcom 

plius“ 
306,62 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

- 
UAB „Netcom 

plius“ 
306,62 - 



spausdintuvams apklausos būdu. tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

prekę 

25. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

VŠĮ „Šiaurės 

licėjus“ 
20,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
VŠĮ „Šiaurės 

licėjus“ 
20,00 - 

26. Dezinfektantai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Chemi 

Pharm Group“ 
106,02 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Chemi 

Pharm Group“ 
106,02 - 

27. 

Įvairios statybinės 

medžiagos ir 

popieriniai higienos 

gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

71,46 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

71,46 - 

28. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

208,51 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

208,51 - 

29. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Advokatų kontora 

„Jonaitis ir 

partneriai“ 

100,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

- 

Advokatų kontora 

„Jonaitis ir 

partneriai“ 

100,00 - 



neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

apibrėžtą 

prekę ir 

paslaugą 

30. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

19,50 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

19,50 - 

31. 
Stalo žaidimai ir 

vazos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

185,70 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

185,70 - 

32. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

161,35 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

161,35 - 

33. Tvoros 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

62,27 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

62,27 - 

34. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

UAB „Kesko 

Senukai 
124,23 

Įsigyti 

pirkimo 
- 

UAB „Kesko 

Senukai 
124,23 - 



vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

LIthuania“ objektu 

apibrėžtą 

prekę 

LIthuania“ 

35. 

Popieriniai higienos 

gaminiai, šiukšlių 

maišai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Pireka“ 279,03 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Pireka“ 279,03 - 

36. Šiukšliadėžės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Traida“ 384,78 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Traida“ 384,78 - 

37. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Gerunda“ 115,29 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Gerunda“ 115,29 - 

38. 
Įvairios paslaugos, 

spausdintuvai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Netcom 

plius“ 
300,99 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Netcom 

plius“ 
300,99 - 

39. Mobilieji telefonai Mažos vertės Bendra panašių pirkimų vertė AB „Telia 1050,16 Įsigyti - AB „Telia 1050,16 - 



pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

Lietuva“ pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

Lietuva“ 

40. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

202,76 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

202,76 - 

41. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Naldas“ 69,37 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Naldas“ 69,37 - 

42. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Vartonas“ 18,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Vartonas“ 18,00 - 

43. 
Mokykliniai 

vadovėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
2073,57 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
2073,57 - 



44. Darbo pirštinės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Netcom 

plius“ 
118,49 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Netcom 

plius“ 
118,49 - 

45. Kompiuterio priedai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Topo 

grupė“ 
70,96 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Topo 

grupė“ 
70,96 - 

46. 

Įvairios paslaugos 

(žaliosios zonos 

įrengimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

A. K. (verslo 

liudijimas) 
7069,99 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
A. K. (verslo 

liudijimas) 
7069,99 - 

47. 

Įvairios paslaugos 

(mokinių 

testavimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Richelie“ 423,50 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Richelie“ 423,50 - 

48. 

Įvairios paslaugos 

(vartų automatikos 

remontas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

UAB „Vartonas“ 33,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Vartonas“ 33,00 - 



(galiojančia redakcija). 

49. 
Mokykliniai 

vadovėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
2101,65 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
2101,65 - 

50. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

S. Videikos įmonė 

„Santera“ 
48,27 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
S. Videikos įmonė 

„Santera“ 
48,27 - 

51. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

VŠĮ „Vaiko labui“ 46,50 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- VŠĮ „Vaiko labui“ 46,50 - 

52. 
Įvairios statybinės 

medžiagos, sėklos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

26,53 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

26,53 - 

53. Termometrai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

UAB „Doris 

group“ 
130,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Doris 

group“ 
130,00 - 



II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

54. 
Įvairios statybinės 

medžiagos, sėklos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

84,64 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

84,64 - 

55. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

8,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

8,00 - 

56. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

192,99 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

192,99 - 

57. 

Įvairios statybinės 

medžiagos, 

elektrinis virdulys, 

vandens šildytuvas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

257,14 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

257,14 - 

58. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

UAB „Gerunda“ 164,66 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Gerunda“ 164,66 - 



pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

59. 

Pagal užsakymą 

pagaminti 

spaudiniai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Reklamos 

ir dizaino centras“ 
36,73 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Reklamos 

ir dizaino centras“ 
36,72 - 

60. 

Energijos 

efektyvumo 

konsultacinės 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Mepco“ 484,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Mepco“ 484,00 - 

61. Balionai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB 

„Baliomanija“ 
45,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB 

„Baliomanija“ 
45,00 - 

62. 
Mokykliniai 

vadovėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
97,83 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
97,83 - 

63. 
Įvairios paslaugos 

(smėlio tyrimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

Nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

laboratorija 

9,59 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

Nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

laboratorija 

9,59 - 



įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

64. Benzinas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Circle K 

Lietuva‘‘ 
10,44 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Circle K 

Lietuva‘‘ 
10,44 - 

65. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

VŠĮ ,,Vaiko 

labui‘‘ 
37,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
VŠĮ ,,Vaiko 

labui‘‘ 
37,00 - 

66. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

87,11 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

87,11 - 

67. 

Įvairios paslaugos 

(projekto 

parengimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

D. B. 

individualios 

veiklos pažyma 

250,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

D. B. 

individualios 

veiklos pažyma 

250,00 - 

68. 
Valikliai ir 

pašluostės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

90,82 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

90,82 - 



apklausos būdu. tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

prekę 

69. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
21,42 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
21,42 - 

70. 

Atnaujinimo darbai 

(elektros 

instaliacijos 

atnaujinimas) 

Atviras konkursas VPĮ 59 str. UAB „Aremsa“ 12565,90 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtus 

darbus 

- UAB „Aremsa“ 12565,90 - 

71. Mokykliniai baldai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

skelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

Bolderaja Serviss 

SIA 
1269,60 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
Bolderaja Serviss 

SIA 
1269,60 - 

72. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

100,04 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

100,04 - 

73. Dažai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

UAB „Naldas“ 193,10 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Naldas“ 193,10 - 



II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

74. Mokykliniai baldai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Lantelis“ 1374,92 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Lantelis“ 1374,92 - 

75. 
Mokykliniai 

vadovėliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
248,20 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
248,20 - 

76. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Šviesa“ 195,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB „Šviesa“ 195,00 - 

77. Bibliotekos knygos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „BALTO 

trader“ 
116,92 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „BALTO 

trader“ 
116,92 - 

78. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

K. Mickevičiaus 

leidykla „Briedis“ 
107-10 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
K. Mickevičiaus 

leidykla „Briedis“ 
107,10 - 



pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

79. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

50,25 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

50,25 - 

80. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
22,60 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Alma litera 

sprendimai“ 
22,60 - 

81. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

169,56 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB „Kesko 

Senukai 

LIthuania“ 

169,56 - 

82. Atnaujinimo darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Viltekus‘‘ 3459,86 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB ,,Viltekus‘‘ 3459,86 - 

83. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

UAB „Webas.lt“ 82,97 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Webas.lt“ 82,97 - 



įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

84. Popierius 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Netcom 

plius“ 
157,97 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Netcom 

plius“ 
157,97 - 

85. Įvairios paslaugos  

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Glansa“ 958,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Glansa“ 958,00 - 

86. Benzinas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Circle K 

Lietuva‘‘ 
10,44 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Circle K 

Lietuva‘‘ 
10,44 - 

87. 
Maisto mokykloms 

paslaugos 
Atviras konkursas VPĮ 59 str.        

88. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

237,58 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

237,58 - 

89. 
Žaidimų aikštelių 

priežiūros paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

UAB 

,,Sertifikacija‘‘ 
110,00 

Įsigyti 

pirkimo 
- 

UAB 

,,Sertifikacija‘‘ 
110,00 - 



vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

90. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

109,07 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

109,07 - 

91. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Gruzdeda‘‘ 217,80 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB ,,Gruzdeda‘‘ 217,80 - 

92. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

28,93 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

28,93 - 

93. 

Švaros prekės 

(valikliai, plovikliai, 

šveitimo milteliai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
234,23 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
234,23 - 

94. Higienos reikmenys Mažos vertės Bendra panašių pirkimų vertė MB ,,Grožio 34,90 Įsigyti - MB ,,Grožio 34,90 - 



(apsauginiai veido 

skydeliai) 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

bazė‘‘ pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

bazė‘‘ 

95. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

111,47 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

111,47 - 

96. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

228,83 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

228,83 - 

97. Balionai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB 

,,Baliomanija‘‘ 
71,33 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB 

,,Baliomanija‘‘ 
71,33 - 

98. Mobilieji telefonai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Telia 

Lietuva‘‘ 
284,25 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Telia 

Lietuva‘‘ 
284,25 - 



99. Dezinfektantai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Chemi 

Pharm Group“ 
159,67 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB „Chemi 

Pharm Group“ 
159,67 - 

100. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

128,39 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

128,39 - 

101. 

Higienos reikmenys 

(apsauginiai veido 

skydeliai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Medienos 

era‘‘ 
51,88 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Medienos 

era‘‘ 
51,88 - 

102. Stalo įrankiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Arkietė‘‘ 36,21 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB ,,Arkietė‘‘ 36,21 - 

103. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

UAB ,,Šviesa‘‘ 1883,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB ,,Šviesa‘‘ 1883,00 - 



(galiojančia redakcija). 

104. Spintos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Breolis‘‘ 655,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB ,,Breolis‘‘ 655,00 - 

105. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

K. Š. Verslo 

liudijimas 
400,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
K. Š. Verslo 

liudijimas 
400,00 - 

106. Praustuvas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Gerunda‘‘ 28,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB ,,Gerunda‘‘ 28,00 - 

107. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Smaltijos 

leidykla‘‘ 
31,66 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Smaltijos 

leidykla‘‘ 
31,66 - 

108. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

UAB ,,Glansa‘‘ 42,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB ,,Glansa‘‘ 42,00 - 



II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

109. 

Kompiuterių 

priedai, biuro 

reikmenys, 

popieriniai higienos 

gaminiai, valikliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
454,81 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
454,81 - 

110. 

Įvairios statybinės 

medžiagos, 

popieriniai higienos 

gaminiai ir muilas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

321,20 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

321,20 - 

111. 
Transporto 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Brolių 

turas’’ 
460,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
UAB ,,Brolių 

turas’’ 
460,00 - 

112. 

Įvairios statybinės 

medžiagos, 

popieriniai higienos 

gaminiai  

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

119,06 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

119,06 - 

113. Varžtai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

UAB ,,Bipa‘‘ 18,15 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB ,,Bipa‘‘ 18,15 - 



pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

114. Mokykliniai baldai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

Boldereja Serviss 

SIA 
802,23 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
Boldereja Serviss 

SIA 
802,23 - 

115. 
Įvairūs sėdimieji 

baldai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Konris‘‘ 177,98 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- UAB ,,Konris‘‘ 177,98 - 

116. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

29,63 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

29,63 - 

117. 
Popieriniai higienos 

gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
186,57 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
186,57 - 

118. 

Pastatų elektros 

įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

UAB ,,EDS 

projektai‘‘ 
424,90 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
UAB ,,EDS 

projektai‘‘ 
424,90 - 



įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

119. Mokomieji žaidimai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

MB ,,Soblera‘‘ 82,98 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- MB ,,Soblera‘‘ 82,98 - 

120. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

31,46 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

31,46 - 

121. 

Popieriniai higienos 

gaminiai, popierius, 

kompiuterio priedai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
618,31 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
618,31 - 

122. Termometrai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

   -   - 

123. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

122,35 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

122,35 - 



apklausos būdu. tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

prekę 

124. 

Įvairi kompiuterių 

įranga, mobilieji 

telefonai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Topo 

grupė’’ 
522,30 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Topo 

grupė’’ 
522,30 - 

125. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

VŠĮ ,,Gyvenimo 

universitetas’’ 
12,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
VŠĮ ,,Gyvenimo 

universitetas’’ 
12,00 - 

126. Vidinės žaliuzės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Domus 

Lumina’’ 
121,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Domus 

Lumina’’ 
121,00 - 

127. 
Mokomųjų 

programų paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,E. 

mokykla’’ 
200,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,E. 

mokykla’’ 
200,00 - 

128. 

Pastatų elektros 

įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

UAB „ETP 

Baltic“ 
2396,15 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

- 
UAB „ETP 

Baltic“ 
2396,15 - 



neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

apibrėžtą 

paslaugą 

129. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

199,62 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

199,62 - 

130. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

D. K.  

Individuali veikla 
180,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
E. K. 

Individuali veikla 
180,00 - 

131. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

14,63 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

14,63 - 

132. Mokymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

27,33 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 

UAB ,,Kesko 

Senukai 

Lithuania‘‘ 

27,33 - 



133. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB 

„Priešgaisrinių 

paslaugų 

garantas“ 

42,23 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

UAB 

„Priešgaisrinių 

paslaugų 

garantas“ 

42,23 - 

134. 
Įvairios statybinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

S. Videikos įmonė 

,,Santera‘‘ 
7,04 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
T. Videikos 

įmonės ,,Santera‘‘ 
7,04 - 

135. 
Prenumeratos 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

AB „Lietuvos 

paštas“ 
63,39 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
AB „Lietuvos 

paštas“ 
63,39 - 

136. 

Įvairios paslaugos 

(lango angokraščių 

tvarkymas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Viltekus“ 597,56 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Viltekus“ 597,56 - 

137. 

Darbo drabužiai, 

muilas ir popieriniai 

higienos gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
270,86 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
270,86 - 



(galiojančia redakcija). 

138. 

Dezinfekcijos 

priemonės, muilas ir 

popieriniai higienos 

gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
214,68 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
214,68 - 

139. Įvairios paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Lugresta‘‘ 3497,51 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB ,,Lugresta‘‘ 3497,51 - 

140. 
Staliniai 

kompiuteriai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Topo 

grupė’’ 
879,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Topo 

grupė’’ 
879,00 - 

141. 

Popieriniai higienos 

gaminiai, muilas, 

valikliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
49,86 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
49,86 - 

142. Pleistrai it tvarsliava 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

UAB 

,,Eurovaistinė‘‘ 
100,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB 

,,Eurovaistinė‘‘ 
100,00 - 



įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

143. 
Transporto 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Brolių 

turas’’ 
200,60 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
UAB ,,Brolių 

turas’’ 
200,60 - 

144. 

Įvairios paslaugos 

(įstatyto lango 

apdaila) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Hardenas’’ 763,01 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB ,,Hardenas’’ 763,01 - 

145. 

Įvairios paslaugos 

(gartraukio 

montavimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB 

,,Alternatyvių 

technologijų 

sprendimai’’ 

1153,13 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

UAB 

,,Alternatyvių 

technologijų 

sprendimai’ 

1153,13 - 

146. 
Švietimo ir 

mokymo paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

M. M. 

Individuali veikla 
374,50  

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 
M. M. 

Individuali veikla 
374,50 - 

147. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

18,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

- 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

18,00 - 



apklausos būdu. tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

paslaugą 

148. Darbo drabužiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
165,96 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Švaros 

asorti‘‘ 
165,96 - 

149. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

623,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

623,00 - 

150. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB „Vedliai“ 150,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB „Vedliai“ 150,00 - 

151. 
Prenumeratos 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

VŠĮ 

„Žurnalistinių 

tyrimų ir 

konsultacijų 

grupė“ 

13,50 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- 

VŠĮ 

„Žurnalistinių 

tyrimų ir 

konsultacijų 

grupė“ 

13,50 - 

152. 
Mokomieji 

seminarai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

180,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

- 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

180,00 - 



neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

apibrėžtą 

paslaugą 

153. 
Spausdintuvų 

kasetės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
96,62 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB ,,Netcom 

plius‘‘ 
96,62 - 

154. Popierius 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB 

,,Novakopa‘‘ 
363,00 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

prekę 

- 
UAB 

,,Novakopa‘‘ 
363,00 - 

155. Įvairios paslaugos  

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

neskelbiamos 

apklausos būdu. 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58 tūkst. Eur  be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

II straipsnio, 21.2.1. p., nuostatomis 

(galiojančia redakcija). 

UAB ,,Gruzdeda’’ 217,80 

Įsigyti 

pirkimo 

objektu 

apibrėžtą 

paslaugą 

- UAB ,,Gruzdeda’ 217,80 - 

 


