
SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

Skelbimo 

data

Pirkimo 

numeris

Pirkimo objektas  Suma (EUR) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo vykdytojas

2020-05-04 100 Maitinimo paslauga 118,80                 Gitanos Dapševičienės įmonė Pirkimų organizatorius

2020-05-04 101 Įvairūs maisto produktai 723,87                 UAB “Egmina” Pirkimų organizatorius

2020-05-04 102 Psichologo užsiėmimai ir konsultacijos 234,00                 Ilona Norgėlienė Pirkimų organizatorius

2020-05-04 103 Pašto paslaugos 11,02                   AB “Lietuvos paštas” Pirkimų organizatorius

2020-05-04 103A Automobilio techninė apžiūra (Škoda Octavia 

ARF409)

18,25                   UAB “Traskona” Pirkimų organizatorius

2020-05-08 104 Įmonių turto draudimas 36,90                   
BTA Draudimas Pirkimų organizatorius

2020-05-08 105 Įvairios prekės (dažai raudonmedžio spalvos, 

juosta dvipusė, teptukas, žiedas metalinis su 

kabliuku, vonelė dažams) 

32,52                   UAB "Statyk pats" Pirkimų organizatorius

2020-05-08 106 Maisto krovinių sutvarkymo paslauga

                    25,15    

Labdaros ir paramos fondas 

“Maisto bankas”

Pirkimų organizatorius

2020-05-12 107 Automobilio remonto ir priežiūros paslaugos  

Škoda Octavia ARF409 (priekinio žibinto 

apiplovimas, žibintų keitimas, spynos remontas, 

elektros instaliacijos remontas)

175,00                 UAB "Romulda" Pirkimų organizatorius

2020-05-18 108 Įvairios prekės (dėžė šiukšlėms, dozatorius 

skysto muilo, laikiklis popierinio rankšluosčio, 

popierinis rankšluostis) .      

108,53                 UAB "Statyk pats" Pirkimų organizatorius

2020-05-18 109 Termometras bekontaktis                   116,16    UAB "Analizė" Pirkimų organizatorius

2020-05-20 110 Indaplovės remontas  
72,00                   

Romo Jazbučio induviduali veikla Pirkimų organizatorius

2020-05-21 111 Įvairios prekės (tonerio kasetė, mikroschema 

kasetei, metaliniai spaustukai)

141,80                 UAB "Charlot LT" Pirkimų organizatorius

2020-05-21 112 Įrangos valdymo paslauga (putų mašinos nuoma)   217,80                 MB „Namtakas“ Pirkimų organizatorius

2020-05-21 113 Pramoginės paslaugos (batutų nuoma)   340,00                 Laimono Šikšniaus IĮ Pirkimų organizatorius

2020-05-25 114 Įvairios prekės (hidroizoliacija, dažai medienai) . 45,57                   UAB "Statyk pats" Pirkimų organizatorius

2020-05-26 115 Įvairios prekės (daiktadėžė, kibiras maistui, 

dėžutė maistui ) .        

69,21                   UAB "Litorina" Pirkimų organizatorius

2020-05-26 116 Prenumeratos paslaugos 72,60                   UAB “Teisės aktų gidas” Pirkimų organizatorius

2020-05-27 118 Įvairios prekės (suoliukas batams, stalo žaidimas, 

raketės badmintono) .  
88,02                   

UAB "Litorina"



2020-05-27 119 Įvairios prekės (lėkštė, vazonas, vandens 

šautuvas, plėvelė lipni, konstruktorius, stalo 

žaidimas, dėlionė, daiktadėžė su dangčiu, 

dviratis) .        

326,03                 UAB "Litorina" Pirkimų organizatorius

2020-05-27 120 Skalbimo mašina 235,00                 UAB “Avitelos prekyba” Pirkimų organizatorius

2020-05-27 121 Kiliminė danga        134,85                 UAB "Statyk pats" Pirkimų organizatorius

2020-05-27 122 Geriamas vanduo 10,89                   UAB "Gelsva" Pirkimų organizatorius

2020-05-27 123 Įvairios prekės (strėlės ir lanko rinkinys, stalo 

žaidimas, stalo teniso rinkinys su stalu, šviesos 

kardas).        

173,48                 UAB „Eurolista“ Pirkimų organizatorius

2020-05-28 124 Automobilio remonto ir priežiūros paslaugos  

Škoda Octavia BFV411(kompiuterinė 

diagnostika, variklio alyvos keitimas, alyvos 

filtro keitimas, oro filtro keitimas)

79,00                   UAB "Romulda" Pirkimų organizatorius

2020-05-29 125 Maisto užsakymo paslauga 78,40                   UAB “Kulinarai” Pirkimų organizatorius

2020-06-01 126 Įvairūs maisto produktai (sviestas, batonas, 

duona, servelatas, daktariška dešra, uogienė, 

kakava, pienas, pieniškos dešrelės, jogurtas, 

bananai, arbūras, bandelės,  sūrio lazdalės, sausi 

pusryčiai,  sausainiai, kefyras, kečupas, dešrelės, 

arbata)

364,09                 UAB “Egmina” Pirkimų organizatorius

2020-06-01 127 Maitinimo paslauga 504,00                 Gitanos Dapševičienės įmonė Pirkimų organizatorius

2020-06-01 128 Pašto išlaidos 7,87                     AB "Lietuvos paštas" Pirkimų organizatorius

2020-06-01 129 Geriamas vanduo 113,01                 UAB "Gelsva" Pirkimų organizatorius

2020-06-03 130 Spaudos gaminys 60x90 cm. 67,70                   UAB “Reklamos priedai” Pirkimų organizatorius

2020-06-03 131 Informacijos išspauzdinimas laikrašytje “Vaikų 

dienos centre - namų šiluma ir rėmėjų dovanos” 

50,00                   UAB “Šilutės leidyba” Pirkimų organizatorius

2020-06-10 132 Įvairios prekės (planšetinis kompiuteris, 

laikmenos mokestis, USB raktas 32,64 GB, 

mikrobangų krosnelė, kompiuteriniai žaidimai) .        

739,39                 UAB “Topo Grupė” Pirkimų organizatorius

2020-06-12 133
Spausdintuvas 

325,00                 UAB "Charlot LT" Pirkimų organizatorius

2020-06-15 134 Šluota grindų su kotu, stovas gėlėms        46,63                   UAB "Litorina" Pirkimų organizatorius

2020-06-15 135 Psichologo užsiėmimai ir konsultacijos 52,00                   Ilona Norgėlienė Pirkimų organizatorius

2020-06-15 136
Spausdintuvas 

325,00                 UAB "Charlot LT" Pirkimų organizatorius



2020-06-17 137 Įvairios prekės (roundap, trąšos rožėms, trąšos 

vario, trąšos nuo ligų, trąšos grybinėms ir 

bakterinėms ligoms, herbicidas, dirvos priedai 

apsaugantys nuo gyvūnų) 

46,29                   UAB "Statyk pats" Pirkimų organizatorius

2020-06-17 138 Įvairios prekės (modifikatorius rūdžių, dažai 

metalui, sekatorius, valymo komplektas, indų 

ploviklis, dažai, šluostė dulkėms, kempinė 

melanino, teptukas, maišai šiukšlėms, kempinė 

indams, šluostė mikropluošto, rankšluostis 

mikropluošto, teptukas, šlifuoklis, lemputė, 

inspekticidas, lazdelės klijų, maišeliai pirkinių su 

rankena

142,47                 UAB "Statyk pats" Pirkimų organizatorius

2020-06-17 139 Įvairios prekės (tonerio kasetė, elementas AA, 

rašalo kapsulės, permanentinis žymeklis, 

plastikiniai žymekliai,popieriniai žymekliai, 

sąsiuvinis 12 lapų, įmautės, mikroschema 

kasetei, būgnas kasetei, segtuvėliai, pakavimo 

juosta, segiklis) 

135,81                 UAB "Charlot LT" Pirkimų organizatorius

2020-06-17 140 Ledai 24,56                   UAB “Egmina” Pirkimų organizatorius

2020-06-25 141 Įvairios prekės (šlepetės, pirkinių maišelis, 

skalbinių dėžė plastikinė, kepimo skarda, kardas 

muilo burbulų, vandens  balionai, maža muilo 

burbulų pūtimo forma, skraidanti lėkštė)

136,31                 UAB “Pepco Lithuania” Pirkimų organizatorius

2020-06-29 142 Įvairios prekės (aplankalas vokas, guašas, 

vaškinės kreidelės, lipnūs lapeliai, plastikiniai 

žymekliai, klijų lazdelės, teptukų rinkinys, 

korektūros juostelė, kempinė magnetinei lentai, 

modelinas, flomasteriai, segiklis, metaliniai 

spaustukai, skylamuša, pakavimo juosta, 

drožtukas, teksto žymeklis, liniuotė, rašiklis, 

rašalo kapsulės, metaliniai spaustukai, pirštų 

drėkinimo kempinėlė, tonerio kasetė)

207,33                 UAB "Charlot LT" Pirkimų organizatorius

2020-06-29 143 Įvairios prekės (popierius spalvotas, plastilinas, 

pieštukas) 

65,44                   UAB "Šilutės Info-tec" Pirkimų organizatorius



2020-06-29 144 Įvairios prekės (popierius spalvotas, plastelininiai 

klijai, guašas, akvarelė, geliniai rašikliai, 

popierius spalvotas dvipusis, sąsiuvinis piešimo, 

spalvoti pieštukai, flomasteriai, klijai 

pieštukiniai, pakavimo juosta, lipni juosta, 

skylamušis dekoratyvinis, tušinukas) 

135,46                 UAB "Šilutės Info-tec" Pirkimų organizatorius

2020-06-30 145 Dulkių valymas ir termopastos keitimas, virusų 

šalinimas

50,00                   UAB "Šilutės Info-tec" Pirkimų organizatorius

2020-06-30 146 Maitinimo paslauga 782,50                 UAB "Agsira" Pirkimų organizatorius


