
Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2021 m. pradedamus, vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus 

Eil. 

Nr. 

Informacija apie pradedamą pirkimą (pirkimo 

objektas, pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastis) 

Informacija apie nustatytą laimėtoją 

ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 

(numatoma pirkimo sutarties kaina, 

laimėjusio dalyvio pavadinimas ir , 

jeigu žinoma, pirkimo sutarties 

įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas 

ketina pasitelkti subrangovus, 

subtiekėjus ar subteikėjus) 

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį 

(pirkimo sutarties kaina, laimėjusio dalyvio 

pavadinimas ir , jeigu žinoma, pirkimo 

sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas 

ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar 

subteikėjus) 

Kita 

informacija 

1. Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo 

paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

762,36 Eur. UAB “Antagutė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją, 

762,36 Eur. UAB “Antagutė”. ____________ 

2. Vienkartiniai pagaminto maisto tiekimo reikmenys. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

30,38 Eur. UAB “Laurisa”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

30,38 Eur. UAB “Laurisa” ____________ 

3. Vienkartiniai pagaminto maisto tiekimo reikmenys. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

127,09 Eur. UAB “Laurisa”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

127,09 Eur. UAB “Laurisa” ____________ 

4. Lovos patalynė ir specialūs baldų reikmenys. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

290,00 Eur. Martynas Stankevičius, 

kreiptasi į vieną tiekėją 

290,00 Eur. Martynas Stankevičius ____________ 

5. Apsaugos priemonės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

42,35 Eur. UAB “SDG kodas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

42,35 Eur. UAB “SDG kodas” ____________ 

6. Vienkartiniai pagaminto maisto tiekimo reikmenys. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

133,13 Eur. UAB “Laurisa”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

133,13 Eur. UAB “Laurisa”, ____________ 

7. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

261,43 Eur. UAB „Tamro“. Pirkimas 

vykdomas Iš CPO 

261,43 Eur. UAB „Tamro“ ____________ 

8. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

2,07 Eur. UAB „Armila“. Pirkimas 

vykdomas Iš CPO 

2,07 Eur. UAB „Armila“. ____________ 

9. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

499,49 Eur. UAB „Limedika“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

499,49 Eur. UAB „Limedika“. ____________ 



10. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

332,73 Eur. UAB „Berlin Chemie 

Menarini Baltic“ . Pirkimas 

vykdomas Iš CPO 

332,73 Eur. UAB „Berlin Chemie Menarini 

Baltic“. 

____________ 

11. Vienkartiniai pagaminto maisto tiekimo reikmenys. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

45,85 Eur. UAB “Laurisa”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

45,85 Eur. UAB “Laurisa” ____________ 

12. Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

79,62 Eur. AB VILNIAUS 

METROLOGIJOS CENTRAS, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

79,62 Eur. AB VILNIAUS METROLOGIJOS 

CENTRAS 

____________ 

13. Pašto paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

360,00 Eur. AB „Lietuvos paštas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

360,00 Eur. AB „Lietuvos paštas“ ____________ 

14. Higienos reikmenys. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

1958,93 Eur. UAB „Limedika“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

1958,93 Eur. UAB „Limedika“ ____________ 

15. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

27,09 Eur. UAB „Tamro“. Pirkimas 

vykdomas Iš CPO 

27,09 Eur. UAB „Tamro“. ____________ 

16. Higienos reikmenys. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

96,93 Eur. UAB „Saugima“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

96,93 Eur. UAB „Saugima“. ____________ 

17. Pienas ir pieno gaminiai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

8868,70 Eur. AB „Žemaitijos 

pienas“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

8868,70 Eur. AB „Žemaitijos pienas“ ____________ 

18. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

887,80 Eur. UAB „Limedika“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

887,80 Eur. UAB „Limedika“ ____________ 

19. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

828,66 Eur. UAB „Tamro“. Pirkimas 

vykdomas Iš CPO 

828,66 Eur. UAB „Tamro“ ____________ 

20. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

1943,26 Eur. UAB „Entafarma“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

1943,26 Eur. UAB „Entafarma“. ____________ 

21. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

794,51 Eur. UAB „Entafarma“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

794,51 Eur. UAB „Entafarma“. ____________ 



22. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

2026,06 Eur. UAB „Entafarma“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

2026,06 Eur. UAB „Entafarma“. ____________ 

23. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

 

336,00 Eur. UAB „Verslo Aljansas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

336,00 Eur. UAB „Verslo Aljansas“ ____________ 

24. Asmens higienos gaminiai. Farmacijos gaminiai. 

Skelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu. 

Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

103,53 Eur. Azas A.Zapalskio IĮ. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

103,53 Eur. Azas A.Zapalskio IĮ ____________ 

25. Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

10,70 Eur. UAB „GUTAVITA“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

10,70 Eur. UAB „GUTAVITA“ ____________ 

26. Virtuvės įrenginia, namų apykos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

5,22 Eur. UAB „Pigu“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

5,22 Eur. UAB „Pigu“ ____________ 

27. Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

300,00 Eur. UAB „Politesna“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

300,00 Eur. UAB „Politesna“ ____________ 

28. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

187,42 Eur. UAB „Lex“. Pirkimas 

vykdomas Iš CPO 

187,42 Eur. UAB „Lex“. ____________ 

29. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

40,14 Eur. UAB „Corpus Medica“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

40,14 Eur. UAB „Corpus Medica“. ____________ 

30. Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

781,72 Eur. UAB „Entafarma“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

781,72 Eur. UAB „Entafarma“. ____________ 

31.  Farmacijos produktai. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

156,33 Eur. UAB „Liukrena“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

156,33 Eur. UAB „Liukrena“. ____________ 

32. Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

8,50 Eur. UAB GYDYTOJŲ 

KERŠANSKŲ KLINIKA, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

8,50 Eur. UAB GYDYTOJŲ KERŠANSKŲ 

KLINIKA 

____________ 

33. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

93,17 Eur. UAB „E-Z WAY“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

93,17 Eur. UAB „E-Z WAY“ ____________ 



34. Lovos patalynė ir specialūs baldų reikmenys. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

721,77 Eur. UAB TZMO Lietuva, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

721,77 Eur. UAB TZMO Lietuva. ____________ 

35. Baktereologinių tyrimų paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

10,00 Eur. Nacionalinis maisto ir 

veterinarijos rizikos vertinimo 

institutas, kreiptasi į vieną tiekėją. 

10,00 Eur. Nacionalinis maisto ir veterinarijos 

rizikos vertinimo institutas 

____________ 

36. Apsaugos įrangos išbandymas ir vertinimas. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

17,52 Eur. UAB “Algos saugos 

tarnyba”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

17,52 Eur. UAB “Algos saugos tarnyba” ____________ 

37. Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir 

aplinkosaugos paslaugos. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

35,00 Eur. UAB „Kalvarijos 

komunalininkas“, kreiptasi į vieną 

tiekėją 

35,00 Eur. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ____________ 

38. Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago 

gaminiai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

1980,41 Eur. UAB „Bolagri“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

1980,41 Eur. UAB „Bolagri“ ____________ 

39. Skalbimo ir sauso valymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

1500,00 Eur. UAB „Akvameda 

plius“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

1500,00 Eur. UAB „Akvameda plius“ ____________ 

40. Automobilių techninės inspekcijos paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

22,70 Eur. UAB „Skirlita“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

22,70 Eur. UAB „Skirlita“ ____________ 

41. Automobilių techninės inspekcijos paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

7,00 Eur. UAB „Skirlita“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

7,00 Eur. UAB „Skirlita“ ____________ 

42. Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

427,95 Eur. Broniaus Dvarecko 

individuali veikla, kreiptasi į vieną 

tiekėją.  

427,95 Eur. Broniaus Dvarecko individuali 

veikla 

____________ 

43. Apsaugos priemonės. Valikliai ir poliravimo 

priemonės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

636,82 Eur. UAB „Koslita“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

636,82 Eur. UAB „Koslita“ ____________ 

44. Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir 

aplinkosaugos paslaugos. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

62,62 Eur. UAB „Kalvarijos 

komunalininkas“, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

 

62,62 Eur. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 

 

____________ 

45. Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminia 3164,96 Eur. UAB „Koslita“. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

3164,96 Eur. UAB „Koslita“. ____________ 



Apsaugos priemonės. Valikliai ir poliravimo 

priemonės. Skelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

46. Spausdintuvų kasetės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

67,00 Eur.  UAB „Printera“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

67,00 Eur.  UAB „Printera“. ____________ 

47. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai. Skelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

3588,10 Eur. UAB “Viržis”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

3588,10 Eur. UAB “Viržis” ____________ 

48. Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

84,00 Eur.  UAB „Lietuvos 

draudimas“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

84,00 Eur.  UAB „Lietuvos draudimas“. ____________ 

49. Kitos taršos tyrimo paslaugos. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

19,60 Eur.  Nacionalinis maisto ir 

veterinarijos rizikos vertinimo 

institutas, kreiptasi į vieną tiekėją. 

19,60 Eur.  Nacionalinis maisto ir veterinarijos 

rizikos vertinimo institutas. 

____________ 

50. Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

10,00 Eur.  UAB „Ginto ratai“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

10,00 Eur.  UAB „Ginto ratai“. ____________ 

51. Buitiniai elektros prietaisai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

157,20 Eur.  UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

157,20 Eur.  UAB „Garfus“. ____________ 

52. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai. 

Tvirtinimo detalės.  

Šluotos, šepečiai ir kiti namų valymo reikmenys. 

Kibirai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

151,01 Eur.  UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

151,01 Eur.  UAB „Garfus“. ____________ 

53. Kmpiuterių dalys, priedai ir komponentai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

40,11 Eur.  UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

40,11 Eur.  UAB „Garfus“. ____________ 

54. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. 

Apšvietimas. 

Akumuuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

19,54 Eur.  UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

19,54 Eur.  UAB „Garfus“. ____________ 

55. Apsaugos įrangos išbandymas ir įvertinimas. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

48,91 Eur. UAB “Agesina GTC”, 

kreiptasi į vieną tiekėją 

48,91 Eur. UAB “Agesina GTC” ____________ 



56. Vaisiai, daržovės ir panašūs poduktai. 

Sušaldyta žuvis, žuvies file ir kt. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

8686,94 Eur. IĮ “Jurkeda”. 

Neskelbiama apklausa. 

8686,94 Eur. IĮ “Jurkeda” ____________ 

57. Kibirai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

10,44 Eur. UAB „Kalvarijos 

statyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

10,44 Eur. UAB „Kalvarijos statyba“ ____________ 

58. Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

28,50 Eur. UAB „Kalvarijos 

statyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

28,50 Eur. UAB „Kalvarijos statyba“ ____________ 

59. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai. 

Tvirtinimo detalės. 

Dezinfekcijos priemonės. 

Klijai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

20,07 Eur. UAB „Kalvarijos 

statyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

20,07 Eur. UAB „Kalvarijos statyba“ ____________ 

60. Buitiniai elektros prietaisai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

249,00 Eur. UAB “Pajūrio verslas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

249,00 Eur. UAB “Pajūrio verslas” ____________ 

61. Komposto dėžės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

89,00 Eur. UAB “Pigu”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

89,00 Eur. UAB “Pigu” ____________ 

62. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

49,77 Eur. UAB “Horekos servisas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

49,77 Eur. UAB “Horekos servisas” ____________ 

63. Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago 

gaminiai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

969,21 Eur. UAB “Ligva”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

969,21 Eur. UAB “Ligva” ____________ 

64. Darbuotojų mokymo pasalugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

277,09 Eur. UAB „E-Z WAY“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

277,09 Eur.  UAB „E-Z WAY“ ____________ 

65. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

199,87 Eur. UAB “Teida”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

199,87 Eur. UAB “Teida” ____________ 

66. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

119,60 Eur. UAB “Slaugivita”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

119,60 Eur. UAB “Slaugivita” ____________ 



apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

67. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

25,00 Eur. UAB “Idemus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją 

25,00 Eur. UAB “Idemus” ____________ 

68. Telefono ryšio ir duomenų perdavimo pasalugos. 

Skelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu. 

Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

980,00 Eur. UAB “Bitė Lietuva”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

980,00 Eur. UAB “Bitė Lietuva”. ____________ 

69. Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

49,98 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

49,98 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

70. Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

150,00 Eur. UAB “Kajetonas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

150,00 Eur. UAB “Kajetonas” ____________ 

71. Biuro reikmenys. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

60,50 Eur. UAB “Eurobiuras”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

60,50 Eur. UAB “Eurobiuras”. ____________ 

72. Kitos paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

35,93 Eur. LPF “Maisto bankas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

35,93 Eur. LPF “Maisto bankas” ____________ 

73. Elektra. Skelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

17209,38 Eur. UAB “Enefit”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

17209,38 Eur. UAB “Enefit”. ____________ 

74. Biuro reikmenys. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

252,89 Eur. UAB “Novakopa”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

252,89 Eur. UAB “Novakopa”. ____________ 

75. Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

34,03 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

34,03 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

76. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

33,50 Eur. UAB “Teisės aktų žinios”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

33,50 Eur. UAB “Teisės aktų žinios” ____________ 

77. Tualetinis popierius, nosinės, popieriniai 

rankšluosčiai ir servetėlės. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

1635,92 Eur. UAB “Libeta ir KO”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

1635,92 Eur. UAB “Libeta ir KO”. ____________ 



78. Interneto paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

51,03 Eur. UAB “Interneto vizija”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

51,03 Eur. UAB “Interneto vizija” ____________ 

79. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

150,00 Eur. UAB “Mečislovo 

Martišiaus mokymo kursai”, kreiptasi 

į vieną tiekėją.  

150,00 Eur. UAB “Mečislovo Martišiaus 

mokymo kursai” 

____________ 

80. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

120,00 Eur. Jūratė Makauskienė, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

120,00 Eur. Jūratė Makauskienė ____________ 

81. Iškabos. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

24,20 Eur. UAB “Kadma”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

24,20 Eur. UAB “Kadma” ____________ 

82. Dezinfekcijos priemonės. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

112,17 Eur. L. R. Tamulio firma 

“Meditalika”, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

112,17 Eur. L. R. Tamulio firma “Meditalika” ____________ 

83. Spausdintuvų kasetės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

75,02 Eur. UAB “Spausdinimo 

sprendimai”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

75,02 Eur. UAB “Spausdinimo sprendimai” ____________ 

84. Sudėties ir švarumo tikrinimo bei analizės 

paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

19,60 Eur. Nacionalinis maisto ir 

veterinarijos institutas, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

19,60 Eur. Nacionalinis maisto ir veterinarijos 

institutas 

____________ 

85. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

42,00 Eur. UAB “Idemus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

42,00 Eur. UAB “Idemus” ____________ 

86. Duomenų paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

10,22 Eur. VĮ “Registrų centras”, 

kreiptasi į vieną tiekėją.  

10,22 Eur. VĮ “Registrų centras” ____________ 

87. Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

14,06 Eur. UAB “Kalvarijos 

statyba”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

14,06 Eur. UAB “Kalvarijos statyba” ____________ 

88. Tvirtinimo detalės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

9,79 Eur. UAB “Kalvarijos statyba”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

9,79 Eur. UAB “Kalvarijos statyba” ____________ 

89. Statybos ir civilinės inžinerijos mašinų ir įrenginių 

su operatoriais nuoma. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

54,45 Eur. UAB “Kalvarijos 

statyba”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

54,45 Eur. UAB “Kalvarijos statyba” ____________ 



90. Lakai, dažai ir mastika. 

Mediena. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

25,09 Eur. UAB “Kalvarijos 

statyba”, kreiptasi į vieną tiekėją.  

25,09 Eur. UAB “Kalvarijos statyba” ____________ 

91. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. 

Apšvietimas 

16,83 Eur. UAB “Kalvarijos 

statyba”, kreiptasi į vieną tiekėją.  

16,83 Eur. UAB “Kalvarijos statyba” ____________ 

92. Kitos paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

15,52 Eur. LPF “Maisto bankas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

15,52 Eur. LPF “Maisto bankas” ____________ 

93. Darbuotojų mokymo paslaugos. 

Dokumentų tvarkymo paslaugos. 

Nuolatinės informacijos ženklai. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

168,90 Eur. UAB „Verslo Aljansas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją.  

168,90 Eur. UAB „Verslo Aljansas“ ____________ 

94. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

80,00 Eur. UAB “FACTUS SUM”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

80,00 Eur. UAB “FACTUS SUM” ____________ 

95. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. 

Apšvietimas. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

27,47 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

27,47 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

96. Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

5,38 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

5,38 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

97. Sklendės, spynų dalys ir raktai. 

Mediena. 

Špagatas. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

17,68 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

17,68 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

98. Krepšinio kamuoliai. 

Įrankiai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

14,14 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

14,14 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

99. Duomenų paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

21,72 Eur. VĮ “Registrų centras”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

21,72 Eur. VĮ “Registrų centras” ____________ 

100. Nuolatinės informacijos ženklai. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

15,22 Eur. UAB SDG kodas, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

15,22 Eur. UAB SDG kodas ____________ 



101. Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir 

aplinkosaugos paslaugos. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

35,00 Eur. UAB “Kalvarijos 

komunalininkas”, kreiptasi į vieną 

tiekėją 

35,00 Eur. UAB “Kalvarijos komunalininkas” ____________ 

102. Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos 

Interneto paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

1152,00 Eur. AB “Telia Lietuva”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

1152,00 Eur. AB “Telia Lietuva” ____________ 

103. Spausdintuvų kasetės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

232,32 Eur. UAB “Spausdinimo 

sprendimai”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

232,32 Eur. UAB “Spausdinimo sprendimai” ____________ 

104. Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

243,00 Eur. Broniaus Dvarecko 

individuali veikla, kreiptasi į vieną 

tiekėją.  

243,00 Eur. Broniaus Dvarecko individuali 

veikla 

____________ 

105. Dezinfekcijos priemonės. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

171,15 Eur. UAB „Koslita“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

171,15 Eur. UAB „Koslita“ ____________ 

106. Baldų remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

18,52 Eur. UAB “Furnera”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

18,52 Eur. UAB “Furnera” ____________ 

107. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

145,00 Eur. UAB “Teida”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

145,00 Eur. UAB “Teida” ____________ 

108. Biuro reikmenys. Skelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

332,63 Eur. UAB “Eurobiuras”. 

Pirkimas vykdomas Iš CPO 

332,63 Eur. UAB “Eurobiuras”. ____________ 

109. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

137,40 Eur. UAB “Horekos 

servisas”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

137,40 Eur. UAB “Horekos servisas” ____________ 

110. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

361,79 Eur. UAB “Audores”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

361,79 Eur.  UAB “Audores” ____________ 

111. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

236,00 Eur. UAB “Arkietė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

236,00 Eur. UAB “Arkietė” ____________ 



112. Kėdės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

214,21 Eur. UAB “Archiformus”, 

kreiptasi į vieną tiekėją 

214,21 Eur. UAB “Archiformus” ____________ 

113. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

85,33 Eur. UAB “Eurovaistinė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

85,33 Eur. UAB “Eurovaistinė” ____________ 

114. Turėklai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

20,17 Eur. UAB “Kesko Senukai 

Digital”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

20,17 Eur. UAB “Kesko Senukai Digital” ____________ 

115. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

96,51 Eur. UAB “Limedika”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

96,51 Eur. UAB “Limedika” ____________ 

116. Turėklai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

138,19 Eur. UAB “Kesko Senukai 

Digital”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

138,19 Eur. UAB “Kesko Senukai Digital” ____________ 

117. Turėklai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

11,59 Eur. UAB “Kesko Senukai 

Digital”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

11,59 Eur. UAB “Kesko Senukai Digital” ____________ 

118. Turėklai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

118,28 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

1. Eur. UAB “Garfus” ____________ 

119. Žaidimai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

22,98 Eur. UAB “Kadabra”, kreiptasi 

į vieną tiekėją 

22,98 Eur. UAB “Kadabra” ____________ 

120. Buitiniai elektros prietaisai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

470,00 Eur. UAB “Pretendentas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją 

470,00 Eur. UAB “Pretendentas” ____________ 

121. Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir 

pagalbiniai reikmenys. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

94,40 Eur. UAB “AUTOMTRA”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

94,40 Eur. UAB “AUTOMTRA” ____________ 

122. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

150,00 Eur. UAB “M Prekyba”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

150,00 Eur. UAB “M Prekyba” ____________ 

123. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

127,98 Eur. UAB “Urmo grupė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

127,98 Eur. UAB “Urmo grupė” ____________ 



vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

124. Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir 

pagalbiniai reikmenys. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

143,80 Eur. UAB “Auviras”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

143,80 Eur. UAB “Auviras” ____________ 

125. Apsaugos priemonės, Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

188,40 Eur. UAB “Koslita”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

188,40 Eur. UAB “Koslita” ____________ 

126. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

15,35 Eur. UAB “Arkietė”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

15,35 Eur. UAB “Arkietė” ____________ 

127. Šiukšliadėžės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

49,98 Eur. UAB „Ermitažas, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

49,98 Eur. UAB „Ermitažas ____________ 

128. Baldai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

1490,00 Eur. UAB “Furnera”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

1490,00 Eur. UAB “Furnera” ____________ 

129. Krovikliai. 

Numerių anspaudai. 

Turėklai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

50,81 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

50,81 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

130. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

60,00 Eur. UAB “M Prekyba”, 

kreiptasi į vieną tiekėją.  

60,00 Eur. UAB “M Prekyba” ____________ 

131. Žaidimai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

10,99 Eur. UAB “Pigu”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

10,99 Eur. UAB “Pigu” ____________ 

132. Duomenų paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

5,43 Eur. VĮ “Registrų centras”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

5,43 Eur. VĮ “Registrų centras” ____________ 

133. Užuolaidos, portjeros, užuolaidėlės medžiaginės 

žaliuzės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

35,93 Eur. UAB „Ermitažas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

35,93 Eur. UAB „Ermitažas“ ____________ 



134. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

640,00 Eur. Jūratės Makauskienės 

individuali veikla, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

640,00 Eur. Jūratės Makauskienės individuali 

veikla 

____________ 

135. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

9,43 Eur. UAB “Eurovaistinė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

9,43 Eur. UAB “Eurovaistinė” ____________ 

136. Kompiuterių dalys, priedai ir komponentai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

31,76 Eur. UAB “Kilobaitas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

31,76 Eur. UAB “Kilobaitas” ____________ 

137. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

11,26 Eur. UAB “Eurovaistinė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

 

11,26 Eur. UAB “Eurovaistinė” 

 

____________ 

138. Staliniai kompiuteriai. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

485,98 Eur. UAB “Varika”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

485,98 Eur. UAB “Varika” ____________ 

139. Farmacijos produktai. 

Higienos reikmenys. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

3000,00 Eur. UAB “Eurovaistinė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

3000,00 Eur. UAB “Eurovaistinė” ____________ 

140. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

80,00 Eur. UAB “FACTUS SUM”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

80,00 Eur. UAB “FACTUS SUM” ____________ 

141. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

39,99 Eur. UAB “Eurovaistinė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

39,99 Eur. UAB “Eurovaistinė” ____________ 

142. Darbuotojų mokymo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

121,00 Eur. UAB “E-Z WAY”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

121,00 Eur. UAB “E-Z WAY” ____________ 

143. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

44,95 Eur. UAB “Strateginiai 

partneriai”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

44,95 Eur. UAB “Strateginiai partneriai” ____________ 

144. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

8,95 Eur. UAB “Pigu”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

8,95 Eur. UAB “Pigu” ____________ 



145. Spausdintuvų kasetės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

10,89 Eur. UAB “Spausdinimo 

sprendimai”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

10,89 Eur. UAB “Spausdinimo sprendimai” ____________ 

146. Prenumeratos paslaugos. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

338,56 Eur. AB „Lietuvos paštas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

338,56 Eur. AB „Lietuvos paštas“ ____________ 

147. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. 

Apšvietimas. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

42,35 Eur. UAB “MAKVEŽA”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

42,35 Eur. UAB “MAKVEŽA” ____________ 

148. Svarstyklės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

163,35 Eur. UAB „Reimora“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

163,35 Eur. UAB „Reimora“ ____________ 

149. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

75,55 Eur. UAB “Kesko Senukai 

Digital”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

75,55 Eur. UAB “Kesko Senukai Digital” ____________ 

150. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto 

valgio tiekimo reikmenys. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

16,72 Eur. UAB “Kesko Senukai 

Digital”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

16,72 Eur. UAB “Kesko Senukai Digital” ____________ 

151. Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

9361,77 Eur. ŽŪB “Delikatesas”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

9361,77 Eur. ŽŪB “Delikatesas” ____________ 

152. Sveikinimo atvirukai. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

37,50 Eur. UAB „Aurota“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

 

37,50 Eur. UAB „Aurota“ 

 

____________ 

153. Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

53,36 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

53,36 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

154. Oro šildytuvai. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

45,00 Eur. UAB “Garfus”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

45,00 Eur. UAB “Garfus” ____________ 

155. Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

35,00 Eur. UAB „Marijampolės 

prekyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

35,00 Eur. UAB „Marijampolės prekyba“ ____________ 



156. Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

95,70 Eur. UAB „Marijampolės 

prekyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

95,70 Eur. UAB „Marijampolės prekyba“ ____________ 

157. Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir 

pagalbiniai reikmenys. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

3,49 Eur. UAB “Pigu” 

29,70 Eur DANS G SIA, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

 

3,49 Eur. UAB “Pigu” 

29,70 Eur DANS G SIA 

 

____________ 

158. Motorinių transporto priemonių draudimo 

paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

166,23 Eur. ADB “Gjensidige”, 

kreiptasi į vieną tiekėją.  

166,23 Eur. ADB “Gjensidige” ____________ 

159. Motorinių transporto priemonių civilinės 

atsakomybės  draudimo paslaugos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

44,13 Eur. ADB “Gjensidige”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

44,13 Eur. ADB “Gjensidige” ____________ 

160. Motorinių transporto priemonių draudimo 

paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

194,27 Eur. ADB “Gjensidige”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

194,27 Eur. ADB “Gjensidige” ____________ 

161. Buitinių elektros prietaisų dalys. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

61,88 Eur. UAB „Tangutas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

61,88 Eur. UAB „Tangutas“ ____________ 

162. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

1105,84 Eur. UAB “M Prekyba”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

1105,84 Eur. UAB “M Prekyba” ____________ 

163. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

292,16 Eur. UAB “M Prekyba”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

292,16 Eur. UAB “M Prekyba” ____________ 

164. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

145,00 Eur. UAB “Limedika”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

145,00 Eur. UAB “Limedika” ____________ 

165. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos 

komplektai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

3250,00 Eur. UAB „LVG 

technologijos“, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

3250,00 Eur. UAB „LVG technologijos“ ____________ 



166. Buitiniai elektros prietaisai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

644,16 Eur. UAB „Pigu“ 644,16 Eur. UAB „Pigu“ ____________ 

167. Spausdintuvų kasetės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

34,70 Eur. UAB “4office”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

34,70 Eur. UAB “4office” ____________ 

168. Lakai, dažai ir mastika. 

Tvirtinimo detalės. 

Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

14,64 Eur. UAB „Kalvarijos 

statyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

14,64 Eur. UAB „Kalvarijos statyba“ ____________ 

169. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

115,32 Eur. UAB “Idemus”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

115,32 Eur. UAB “Idemus” ____________ 

170. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. 

Apšvietimas. 

Šviestuvai ir apšvietimo įranga. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

46,94 Eur. UAB “Kalvarijos 

statyba”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

46,94 Eur. UAB “Kalvarijos statyba” ____________ 

171. Klijai. 

Žvakės. 

Juostelės. 

Lakai, dažai ir mastika. 

Eteriniai aliejai. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

177,99 Eur. Algirdo Pudinsko 

prekybos firma, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

177,99 Eur. Algirdo Pudinsko prekybos firma ____________ 

172. Klijai. 

Žaislai. 

Įrankiai. 

Dangos. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

152,76 Eur. UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

152,76 Eur. UAB „Garfus“ ____________ 

173. Elektros energijos tiekimo linijos. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

15,28 Eur. UAB „Garfus“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

15,28 Eur. UAB „Garfus“ ____________ 

174. Grotuvai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

71,58 Eur. UAB „Verslo vartai“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

71,58 Eur. UAB „Verslo vartai“ ____________ 



175. Buitiniai elektros prietaisai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

179,00 Eur. UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

 

179,00 Eur. UAB „Garfus“ 

 

____________ 

176. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

54,00 Eur. UAB “Teida”, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

54,00 Eur. UAB “Teida” ____________ 

177. Lazeriniai spausdintuvai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

359,98 Eur. UAB „Novastar LT“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

359,98 Eur. UAB „Novastar LT“ ____________ 

178. Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų 

priedai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

66,31 Eur. UAB „Lija rūbai“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

66,31 Eur. UAB „Lija rūbai“ ____________ 

179. Šiukšliadėžės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

31,53 Eur. UAB „Pigu“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

31,53 Eur. UAB „Pigu“ ____________ 

180. Grotuvai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

189,00 Eur. UAB „Amontas“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

189,00 Eur. UAB „Amontas“ ____________ 

181. Grotuvai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

115,98 Eur. UAB „Avitelos 

Prekyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

115,98 Eur. UAB „Avitelos Prekyba“ ____________ 

182. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

59,99 Eur. UAB “KORNER 

GROUP”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

59,99 Eur. UAB “KORNER GROUP” ____________ 

183. Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

306,00 Eur. Broniaus Dvarecko 

individuali veikla, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

306,00 Eur. Broniaus Dvarecko individuali 

veikla 

____________ 

184. Elektros energijos tiekimo linijos. 

Baldų dalys. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

52,65 Eur. UAB „Garfus“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

52,65 Eur. UAB „Garfus“ ____________ 

185. Elektros energijos tiekimo linijos. 

Tvirtinimo detalės. 

Kilimėliai. 

Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų 

priedai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

73,62 Eur. UAB „Kalvarijos 

statyba“, kreiptasi į vieną tiekėją. 

73,62 Eur. UAB „Kalvarijos statyba“ ____________ 



apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

186. Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

38,30 Eur. UAB “Eurovaistinė”, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

38,30 Eur. UAB “Eurovaistinė” ____________ 

187. Baldai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

31,49 Eur. UAB „Pigu“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

31,49 Eur. UAB „Pigu“ ____________ 

188. Dezinfekcijos priemonės. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

122,21 Eur. L. R. Tamulio firma 

„Meditalika“, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

122,21 Eur. L. R. Tamulio firma „Meditalika“ ____________ 

189. Baldų remonto ir priežiūros paslaugos. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

350,00 Eur. Zenono Raulynaičio 

įmonė, kreiptasi į vieną tiekėją. 

350,00 Eur. Zenono Raulynaičio įmonė ____________ 

190. Buitiniai elektros prietaisai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

449,00 Eur. UAB „Garfus“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

449,00 Eur. UAB „Garfus“ ____________ 

191. Viešieji telefonai. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

232,06 Eur. UAB „Ogmina.lt“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

232,06 Eur. UAB „Ogmina.lt“ ____________ 

192. Kompiuterių dalys, priedai ir komponentai. 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

53,38 Eur. UAB „SKYTECH.LT“, 

kreiptasi į vieną tiekėją. 

53,38 Eur. UAB „SKYTECH.LT“ ____________ 

193. Spausdintuvų kasetės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

20,57 Eur. UAB “Spausdinimo 

sprendimai”, kreiptasi į vieną tiekėją. 

20,57 Eur. UAB “Spausdinimo sprendimai” ____________ 

194. Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago 

gaminiai. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

1143,45 Eur. UAB “Ligva”, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

1143,45 Eur. UAB “Ligva” ____________ 

195. Apsaugos priemonės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

78,00 Eur. UAB „Elva“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

78,00 Eur. UAB „Elva“ ____________ 

196. Apsaugos priemonės. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

642,03 Eur. UAB „Koslita“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

642,03 Eur. UAB „Koslita“ ____________ 

197. Apsaugos priemonės. 212,63 Eur. UAB „Koslita“, kreiptasi 

į vieną tiekėją. 

212,63 Eur. UAB „Koslita“ ____________ 



Šiukšliadėžės. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

198. Lazeriniai spausdintuvai. Neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės 

pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

359,98 Eur. UAB „Novastar LT“, 

kreiptasi į vieną tiekėją.  

359,98 Eur. UAB „Novastar LT“ ____________ 

199. Drobė. 

Skelbimų lentos. 

Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos 

produktai. 

Apdorotas popierius ir kartonas. Neskelbiamas 

mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Mažos 

vertės pirkimų aprašo 21.1.1.p.p 

85,57 Eur. Algirdo Pudinsko 

prekybos firma, kreiptasi į vieną 

tiekėją. 

85,57 Eur. Algirdo Pudinsko prekybos firma ____________ 

200. Virvelės, virvės, špagatas, tinklai.  

Viela. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų aprašo 

21.1.1.p.p 

9,09 Eur. UAB „Garfus“, kreiptasi į 

vieną tiekėją. 

9,09 Eur. UAB „Garfus“ 

 

____________ 

201. Duomenų paslaugos. Neskelbiamas mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimų 

aprašo 21.1.1.p.p 

11,89 Eur. Valstybės įmonė Registrų 

centras, kreiptasi į vieną tiekėją. 

11,89 Eur. Valstybės įmonė Registrų centras ____________ 

 

 

 

 

 


