
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS INFORMACIJA APIE 2017 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 

Eil. 

Nr. 

Informacija apie pradedamą pirkimą 

(pirkimo objektas, pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastis) 
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir 

ketinamą sudaryti pirkimo sutartį 

(numatoma pirkimo sutarties kaina, 

laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo 

pasirinkimo priežastis) 

Informacija apie 

sudarytą pirkimo sutartį  

(pirkimo sutarties kaina, 

laimėjusio dalyvio) 

1.  Spausdintuvo kasetės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

19,00 Eur, UAB „Servea“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

19,00 Eur, UAB „Servea“ 

 

2.  Patalpų remonto darbai 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

6407,31 Eur, UAB „Atela“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

6407,31 Eur, UAB „Atela“ 

 

3.  Dovanų kortelių pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

30,00 Eur, UAB ALG knygynai 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

30,00 Eur, UAB ALG 

knygynai 

 

4.  Baldų pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

1400,00 Eur, Saulius Jokūbauskas 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

1400,00 Eur, Saulius 

Jokūbauskas 

 

5.  Tonerių perdirbimo paslaugos (utilizavimas) 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

261,07 Eur, UAB „EMP recycling“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

261,07 Eur, UAB „EMP 

recycling“ 

 

6.  Knygų pirkimas 10,40 Eur, Dalia Kurauskaitė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

10,40 Eur, Dalia Kurauskaitė 

 



Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

7.  Patalpos interjero projektavimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

400,00 Eur, Jurgita Buinevičienė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

400,00 Eur, Jurgita 

Buinevičienė 

 

8.  Roletų pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

341,98 Eur, Eglė Kovaliūnienė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

341,98 Eur, Eglė 

Kovaliūnienė 

 

9.  Seminaro mokestis 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

75,00 Eur, UAB „Žinių centras“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

75,00 Eur, UAB „Žinių 

centras“ 

 

10.  Seminaro mokestis 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

75,00 Eur, UAB „Žinių centras“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

75,00 Eur, UAB „Žinių 

centras“ 

 

11.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

61,97 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

61,97 Eur, UAB „Takada“ 

 

12.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

10,50 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

10,50 Eur, UAB „Takada“ 

 



13.  Spausdintuvo kasetės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

65,34 Eur, UAB „Servea“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

65,34 Eur, UAB „Servea“ 

 

14.  Bendrasis civilinės atsakomybės draudimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

104,30 Eur, ERGO Insurance SE 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

104,30 Eur, ERGO Insurance 

SE 

 

 

15.  Siuvimo paslauga 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

162,04 Eur, UAB „Meduma“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

162,04 Eur, UAB „Meduma“ 

 

 

16.  Seminaro mokestis 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

16,00 Eur, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

16,00 Eur, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

17.  Transporto nuoma 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

145,20 Eur, E.Liužino įmonė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

145,20 Eur, E.Liužino įmonė 

 

 

18.  Seminaro mokestis 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

75,00 Eur, MB Buhalterių mokymai 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

75,00 Eur, MB Buhalterių 

mokymai 

 

 

19.  Gėlių pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

54,40 Eur, Ingridos Dovidienės ind.įmonė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

54,40 Eur, Ingridos 

Dovidienės ind.įmonė 

 



supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

 

 

20.  Gėlių pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

9,00 Eur, Gražina Juodaugienė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

9,00 Eur, Gražina 

Juodaugienė 

 

 

 

 

21.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

9,12 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

9,12 Eur, UAB „Takada“ 

 

22.  Transporto nuoma 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

180,00 Eur, Romo Skorupsko įmonė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

180,00 Eur, Romo 

Skorupsko įmonė 

 

 

 

23.  Dažų lazeriniams spausdintuvams pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

97,77 Eur, UAB „Akvaja“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

97,77 Eur, UAB „Akvaja“ 

 

 

 

 

24.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

2,59 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

2,59 Eur, UAB „Takada“ 

 

25.  Transporto nuoma 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

180,00 Eur, Romo Skorupsko įmonė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

180,00 Eur, Romo 

Skorupsko įmonė 

 

 

 

26.  Seminaro mokestis 20,00 Eur, UAB „Verslo Aljansas“ 20,00 Eur, UAB „Verslo 



Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

Aljansas“ 

 

 

 

27.  Spausdintuvo kasetės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

140,70 Eur, UAB „Servea“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

140,70 Eur, UAB „Servea“ 

 

28.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

6,70 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

6,70 Eur, UAB „Takada“ 

 

29.  Sėklų pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

6,71 Eur, UAB agrofirma „Sėklos“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

6,71 Eur, UAB agrofirma 

„Sėklos“ 

 

30.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

15,70 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

15,70 Eur, UAB „Takada“ 

 

31.  Dovanų kortelių pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

50,00 Eur, UAB ALG knygynai 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

50,00 Eur, UAB ALG 

knygynai 

 

32.  Mokykliniai vadovėliai 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

162,80 Eur, UAB „Homo sapiens“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

162,80 Eur, UAB „Homo 

sapiens“ 

 



33.  Gėlių pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

88,30 Eur, Ingridos Dovidienės ind.įmonė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

88,30 Eur, Ingridos 

Dovidienės ind.įmonė 

 

 

 

34.  Santechnikos įrangos pirkimas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

36,10 Eur, UAB „Ateities AKVEDUKAS“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

36,10 Eur, UAB „Ateities 

AKVEDUKAS“ 

 

 

 

 

35.  Transporto nuoma 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

170,00 Eur, Romo Skorupsko įmonė 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

170,00 Eur, Romo 

Skorupsko įmonė 

 

 

 

36.  Informacinis stendas 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

36,30 Eur, UAB „Spaudvita“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

36,30 Eur, UAB „Spaudvita“ 

 

 

 

37.  Ūkio prekės 

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas žodinės apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p.,  KM 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 95.1 p 

72,26 Eur, UAB „Takada“ 

Kreiptasi į vieną konkretų tiekėją, 

vadovaujantis  Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 95.1 p., pasiūlyta kaina perkančiajai 

organizacijai priimtina 

72,26 Eur, UAB „Takada“ 

 

 


