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2014.01.13 Apskaitos knygos (registrai) (224) pirkimas baigtas IĮ Šilutės spaustuvė

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 95,47                      

2014.01.30 Biuro reikmenys (30192000-1; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 346,40                    -

2014.01.30 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 551,60                    

2014.02.27 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 88,00                      

2014.03.14 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Ilmina“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 26,01                      

2014.03.17 Biuro popierius (30192000-1; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 206,33                    

2014.03.28 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 222,14                    

2014.04.29 Biuro reikmenys (30192000-1; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 623,06                    

2014.05.30 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 223,03                    

2014.06.09 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 75,00                      

2014.06.30 Biuro reikmenys (30192000-1; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 263,01                    

2014.07.29 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 92,45                      

2014.08.05 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 40,00                      

2014.09.10 Apskaitos knygos (registrai) (224) pirkimas baigtas IĮ ŠILUTĖS SPAUSTUVĖ

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 16,94                      

2014.09.24 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 568,87                    

2014.09.25 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 175,08                    

2014.10.02 Biuro reikmenys (30192000-1; 30237300-2; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 500,18                    

2014.10.30 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 128,34                    
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2014.11.04 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 140,00                    

2014.11.04 Fotoaparatas (38651000-3) pirkimas baigtas UAB „TC PREKYBA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 249,00                    

2014.11.26 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 500,18                    

2014.11.28 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 342,38                    

2014.12.09 Knyga „Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20 dienų 

perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkinys“ pirkimas baigtas UAB „VR Trading“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 200,00                    

2014.12.15 Apskaitos knygos (registrai) (224) pirkimas baigtas IĮ ŠILUTĖS SPAUSTUVĖ

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 25,41                      

2014.12.17 Biuro reikmenys ( 22410000-7) pirkimas baigtas UAB „INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 67,50                      

2014.12.18 Stovai brošiūroms (30193200-0) pirkimas baigtas UAB „INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 150,48                    

2014.12.18 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 60,00                      

2014.12.23 Kompiuterių priedai (išorinis kietasis diskas) pirkimas baigtas UAB „1A.LT“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 223,05                    

2014.12.30 Biuro reikmenys (30192000-1; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 872,87                    

2014.12.30 Kompiuterių priedai pirkimas baigtas UAB „1A.LT“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 407,28                    
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2014.02.13 Žaislai (37520000-9; 37525000-4) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 70,72                      -

2014.05.14 Smėlio žaislai (37520000-9) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 58,08                      

2014.09.10 Žaislai (37520000-9) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 86,95                      

2014.10.16 Mokymo, žaidimų priemonės (39162100-6, 37524700-4) pirkimas baigtas UAB „GUDRAGALVIS“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 738,26                    

2014.11.05 Kamuolys mankštais (37529100-3) pirkimas baigtas UAB vaistinė „Hiperfarma“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 248,72                    

2014.11.13 Vaikiški švaros rinkiniai (44511340-0; 44511110-9) pirkimas baigtas UAB „ARSELIJA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 1.187,00                 

2014.12.10 Knygutės-žaidimai vaikams (39162100-6) pirkimas baigtas ALG knygynai UAB 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 78,34                      

2014.12.10 Lavinamieji žaidimai vaikams (39162100-6) pirkimas baigtas ALG knygynai UAB 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 52,00                      

2014.12.11 Kalėdiniai papuošimai (39298910-9; 31522000-1) pirkimas baigtas UAB „S. Jurkus ir partneriai“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 142,97                    

2014.12.29 Lavinamieji žaidimai vaikams - konstruktoriai (39162100-6) pirkimas baigtas UAB „Zuja“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 208,69                    
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2014.01.08 Higienos reikmenys (33761000-2; 33763000-6) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 129,66                    -

2014.01.21 Medicinos reikmenys (331) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 160,50                    

2014.02.28 Higienos reikmenys (33191000-5) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 267,76                    

2014.03.12 Higienos reikmenys (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 48,35                      

2014.03.20 Rankų dezinfekavimo priemonės (33741300-9) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 19,96                      

2014.04.09 Medicinos priemonės (med. klijuotė)  pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 35,78                      

2014.05.14 Higienos reikmenys (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

Pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 48,35                      

2014.10.01 Higienos reikmenys (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 129,66                    

2014.10.07 Medicinos priemonės (33741300-9; 33141110-4; 33190000-8) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 281,90                    

2014.11.20 Medicinos priemonės (med. klijuotė) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 193,40                    

2014.12.03 Higienos reikmenys (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 58,23                      

2014.12.29 Skalbiniai kūno priežiūrai (39514100-9) pirkimas baigtas UAB „Negalia“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 250,00                    

2014.12.29 Medicinos priemonės (33741300-9; 33141110-4; 33190000-8) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 123,80                    
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2014.01.07

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39832000-3; 

39811100-1) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 344,70                    -

2014.02.05 Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39832000-3) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 718,08                    

2014.03.06

Valymo priemonės (39832000-3; 39831220-4; 39830000-9; 

33711900-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 567,66                    

2014.04.04

Valymo priemonės (39831000-6; 19640000-4; 39811100-1; 

39831300-9) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 661,08                    

2014.05.12 Valymo priemonės (39831000-6; 19640000-4; 39832000-3) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 618,97                    

2014.06.10 Valymo priemonės (39831000-6; 39830000-9) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 518,93                    

2014.06.26

Valymo priemonės (39813000-4; balikliai, 19640000-4; 

39832000-3) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 115,74                    

2014.08.18

Valymo priemonės (39830000-9; 39813000-4, baliklis, 39831000-

6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 168,41                    

2014.09.16

Valymo priemonės (39832000-3; 39831000-6; 33711900-6; 

19640000-4; šveistukai) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 833,65                    

2014.10.29 Valymo priemonės (39831000-6, 39832000-30) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

Pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 336,74                    

2014.11.05

Valymo priemonės (39831000-6; 19640000-4; 39832000-3; 

39813000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 644,46                    

2014.12.10 Patalpų valymo priemonės (39224300-1) pirkimas baigtas UAB „ILITAS“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 111,20                    

2014.12.10

Valymo priemonės (39831000-6; 33711900-6; 39813000-4; 

39513200-3) pirkimas baigtas UAB „Litorina“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 556,02                    

2014.12.29

Valymo priemonės (39813000-4, 39832000-3; 19640000-4; 

33711900-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 173,20                    
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2014.01.27 Darbo drabužiai (181) pirkimas baigtas UAB „LIETA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 304,00                    

2014.01.22 Kontrolinės svarstyklės (429) pirkimas baigtas UAB „REIMORA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 399,30                    

2014.02.27 Buitinės prekės (315, 249) pirkimas baigtas UAB „JONAIVA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 149,80                    

2014.02.28 Buitinės prekės (323, 392, 189) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 523,00                    

2014.03.28 Buitinės prekės (392) pirkimas baigtas UAB „S.Jurkus ir partneriai“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 205,54                    

2014.03.31 Virtuviniai vandens maišytuvai (42996400-8) pirkimas baigtas UAB „Celsis“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 111,00                    

2014.04.23 Buitinės prekės (392,448,184) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 97,74                      

2014.05.07 Kitos įvairios statybinės medžiagos pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 371,49                    

2014.05.13 Kitos įvairios statybinės medžiagos (0341) pirkimas baigtas P. Stungurio IĮ „UOLA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 406,56                    

2014.05.14 Kitos įvairios statybinės medžiagos pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 196,18                    

2014.05.30 Termostatas viryklės remontui pirkimas baigtas UAB „BALTIC MASTER“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 124,63                    

2014.05.30 Buitinės prekės pirkimas baigtas UAB „JONAIVA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 138,50                    

2014.06.02 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 128,57                    

2014.06.06 Buitinės prekės (39221100-8; 39224300-1) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 176,30                    

2014.06.11 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 661,13                    

2014.06.13 Vaikiški baldeliai pirkimas baigtas UAB „Evinga“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 4.477,00                 

2014.06.18 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 310,30                    

2014.06.18 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 186,23                    
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2014.06.25 Akumuliatorinis suktuvas pirkimas baigtas UAB „Danrama“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 329,99                    

2014.06.27 Dažai remonto darbams pirkimas baigtas UAB „Statyk pats“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 107,00                    

2014.06.27 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 433,20                    

2014.07.01 Statybinės medžiagos remonto darbams (4419) pirkimas baigtas UAB „Statyk pats“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 241,41                    

2014.07.02 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 2.555,66                 

2014.07.07 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 108,04                    

2014.07.03 Unitazas vaikiškas su dangčiu pirkimas baigtas UAB „Celsis“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 600,00                    

2014.07.11 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 392,38                    

2014.07.16 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 282,24                    

2014.08.06 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 123,63                    

2014.08.06 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 86,89                      

2014.08.06 Statybinės medžiagos remonto darbams (31524120-2) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 97,28                      

2014.08.29 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 37,73                      

2014.08.27 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 237,21                    

2014.08.29 Statybinės medžiagos remonto darbams pirkimas baigtas UAB „Jonaiva 1000 Smulkmenų“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 357,75                    

2014.09.10 Šviestuvai (31524120-2) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 89,32                      

2014.10.15

Ūkinės prekės (44511340-0, 44411750-6, 44511110-9, 

42996400) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 240,89                    

2014.10.15 Ūkinės prekės (39221100-8) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 29,64                      

2014.10.15 Buitiniai prietaisai (39713430-6, 31153000-3, 39710000-2) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 275,68                    

2014.10.15 Stalo reikmenys vaikų maitinimui (39221200-9) pirkimas baigtas UAB „S.Jurkus ir partneriai“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 406,07                    

2014.10.15 Buitinės prekės (31524120-2) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 67,48                      

2014.11.05 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 92,50                      



2014.11.12 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 68,97                      

2014.11.19 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 83,10                      

2014.12.02 Virtuvinės spintelės pirkimas baigtas A. Gaidžiūno, R. Būdvyčio TŪB

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 1.200,32                 2% GPM

2014.12.16 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „Jonaiva 1000 Smulkmenų“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 190,00                    

2014.12.19 Ūkinės prekės (03411000-4) pirkimas baigtas UAB „Stamela“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 648,00                    2 % GPM 

2014.12.23 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 58,38                      



Data Pirkimo objekto apibūdinimas Pirkimo statusas Laimėjęs pirkimą dalyvis

Laimėtojo pasirinkimo 

priežastis

Pirkimo sutarties 

kaina, Lt

Informacija apie 

subtiekėjus ar 

subrangovus
2014.04.11 Kompiuterinė įranga ir reikmenys (30213300-8) nustatytas laimėtojas UAB „RCG GRUPĖ" mažiausia kaina 3.750,00                 -

2014.10.09
Kompiuterinė įranga ir reikmenys (30121100-4)

pirkimas baigtas UAB „Konica Minolta Baltia“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 36,30                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2014 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)


