
 

INFORMACIJA APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2020 M. 

 
Perkančiosios organizacijos pavadinimas                                                                                   Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras 

Adresas                                                                                                           Maironio g.  8a, LT-82133 Radviliškis 

Kontaktiniai duomenys                                                                 Tel. (8 422) 53492 

el. p. info@rpbspc.lt        

 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas 

Pirkimo 

objekto 

tipas 

BVPŽ kodas 
Pirkimo būdas ir jo 

pasirinkimo priežastis 

Laimėjusio 

dalyvio 

pavadinimas 

Subrangovai 

Pirkimo 

sutarties 

kaina EUR 

su PVM 

Kita 

informacija 

1  

Gamtinės dujos(01.02) Prekė 09123000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Ignitis“ - 4400,00 Sutartis raštu 

2  

Mokymai (01.02) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Mokesčių 

srautas 
- 80,00 Sutartis žodžiu 

3  

Lengvojo automobilio registravimas 

(01.03) 
Paslauga 71631200-2 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VĮ „REGITRA“ 

Šiaulių filialas 

Radviliškio grupė 

- 11,30 Sutartis žodžiu 

4  

Skalbinių priežiūros paslauga (01.07) Paslauga 98310000-9 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

UAB „ Šiaulių 

skalbykla“ 
- 45,00 Sutartis raštu 



„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

5  

Lengvojo automobilio kasko 

draudimas (01.07) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

AB „ Lietuvos 

draudimas“ 
- 43,49 Sutartis raštu 

6  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas 

 (01. 07) 

Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

AB „ Lietuvos 

draudimas“ 
- 14,44 Sutartis raštu 

7  

Komunalinės paslaugos (01.14) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 415,02 Sutartis žodiu 

8  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(01.29) 
Prekė 15800000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

B. Kybartienės per. 

įm. „JALBA 
- 100,41 Sutartis žodžiu 

9  

 

 
 

 

 

 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(01.31) 

 

Prekė 

 

15800000-6 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

 

UAB „ Baisogalos 

agroprekyba“ 

 

- 

 

83,30 

 

Sutartis žodžiu 

10  

Teisės aktų prenumerata (01.13) Paslauga 79980000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Teisės aktų 

gidas“ 
- 68,00 Sutartis žodžiu 

11  

Mokymai (01.16) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Ekonomikos 

mokymo centras“ 
- 55,00 Sutartis žodžiu 

12  

„ My Lobster“ programos palaikymas 

(01.24) 
Paslauga 72000000-5 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Sistemų 

valdymo 

konsultacijos“ 

- 5270,76 Sutartis raštu 

13  

Bilietai kultūrinėms paslaugoms Paslauga 92500000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

SIA „Biješu  

paradize“ 
- 277,00 Sutartis žodžiu 



14  

Elektros gedimo šalinimas (01.28) 
Paslauga 

 
50711000-2 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Elektros 

šviesa“ 
- 45,97 Sutartis žodžiu 

15  

Gėlės (01.31) Prekė 03121210-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Monikos Puipaitės  

INV 
- 35,00 Sutartis žodžiu 

16  

Baseino paslaugos VDC „Ąžuoliukas“ 

(02.10) 
Paslauga 92000000-1 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio plaukimo 

baseinas 
- 480,00 Sutartis raštu 

17  

Automobilių remonto, priežiūros 

paslaugos (02.06) 
Paslauga 50100000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Autoalibi“ - 14850,00 Sutartis raštu 

18  

Edukacinė programa VDC 

 „ Gandriukas“(02.07) 
Paslauga 92500000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

VĮ Radviliškio rajono 

amatininkų klubas 

 „ Trys karaliai“ 

- 340,00 Sutartis žodžiu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

19  

Multifunkcinis žaidimų stalas (02.10) Prekė 30232100-5 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Metausta“ - 219,00 Sutartis žodžiu 

20  

Komunalinės paslaugos (02.05) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Baisogalos seniūnija - 124,35 Sutartis žodžiu 

21  

Transporto priemonių remonto ir 

priežiūros paslaugos (02.05) 
Paslauga 50100000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Minauta“ - 1800,00 Sutartis raštu 

22  

Nekilnojamo turto registro išrašo 

paslauga (02.05) 
Paslauga 72512000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VĮ Registrų centras - 2,03 Sutartis žodžiu 

23  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(02.11) 
Prekė 15800000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

UAB „Smagurių 

namai“ 
- 96,37 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

24  

Transporto nuomos paslauga (02.04) 
Paslauga 

 
60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio Gražinos 

pagrindinė mokykla 
- 868,00 Sutartis žodžiu 

25  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas. 

Šeduvos PSPC   (02.06) 
Paslauga 85100000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VšĮ Šeduvos priminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

- 200,00 Sutartis raštu  

26  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas. 

Radviliškio PSPC (02.10) 
Paslauga 85100000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VšĮ Radviliškio 

rajono priminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

- 360,00 Sutartis raštu 

27  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas. 

Baisogalos PSPC (02.11) 
Paslauga 85100000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VšĮ Baisogalos 

priminės sveikatos 

priežiūros centras 

- 100,00 Sutartis raštu 

28  

Automobilių kilimėliai (02.04) Prekė 39533000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

UAB „Autoalibi“ - 180,00 Sutartis žodžiu 



aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

29  

Internetinio tinklapio, elektroninio 

pašto talpinimas serveryje paslauga 

(02.13) 

Paslauga 72212222-1 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Saugma“ 

 
- 697,00 Sutartis raštu 

30  

Automobilių kilimėliai (02.19) Prekė 39533000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Autoalibi“ - 135,00 Sutartis žodžiu 

31  

Maisto produktai VDC „Ąžuoliukas“ 

(02.19) 
Prekė 15800000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Maxima LT“ - 5194,00 Sutartis raštu 

32  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(02.20) 
Prekės 

 
15800000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Baisogalos 

agroprekyba“ 
- 3246,00 Sutartis raštu 

33  

Sporto prekės VDC „Ąžuoliukas“ 

(02.20) 
Prekė 37400000-2 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

UAB „ Regėjus“ - 9,81 Sutartis žodžiu 



d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

34  

Mokymai  (02.21) 
Paslauga 

 
80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „FACTUS 

SUM“ 
- 100,00 Sutartis žodžiu 

35  

Edukacinė programa VDC 

 „Gandriukas“(02.21) 
Paslauga 92500000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Pelėdnagių 

bendruomenės centras 
- 153,00 Sutartis žodžiu 

36  

Mokymai  (02.24) 
Paslauga 

 
80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Mokesčių 

srautas“ 
- 99,00 Sutartis žodžiu 

37  

Transporto nuomos paslauga VDC 

 „Gandriukas“(02.24) 
Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 130,20 Sutartis žodžiu 

38  Komunalinės paslaugos (02.28) Paslauga 65000000-3 Apklausa žodžiu (vadovaujantis Radviliškio rajono - 315,90 Sutartis žodžiu 



viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

39  

Fiksuoto telefono ryšio ir interneto 

paslaugos. (03.01) 
Paslauga 72400000-4 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Telia“ - 1674,07 Sutartis raštu 

40  

Virtuvės reikmenys VDC 

 „Gandriukas“(03.09) 
Prekė 39221100-8 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Valzaira“ - 63,78 Sutartis žodžiu 

41  

Transporto nuomos paslauga (03.16) Paslauga 601700000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio Gražinos 

pagrindinė mokykla 
- 744,00 Sutartis žodžiu 

42  

Mokymai (02.21) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

UAB „ Etenders 

baltija“ 
- 36,30 Sutartis žodžiu 



aprašu. 

43  

Maisto produktai VDC 

„Gandriukas“(02.28) 
Paslauga 15800000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

B. Kybartienės per. 

įm. „JALBA“ 
- 3300,00 Sutartis raštu 

44  

Pirmos pagalbos ir higienos mokymai  

(03.02) 
Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio rajono 

visuomeninis 

sveikatos biuras 

- 93,00 Sutartis žodžiu 

45  

 Tarnybinių automobilių kuras(03.02) Prekė 09000000-3 

Per CVP IS (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.4 p., 17.2.p., 18.p., 

21.1.1.p., 21.2.1.p., 21.4.3) ir 

Radviliškio parapijos 

bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu 

UAB „Apsaga“ - 45000,00 Sutartis raštu 

46  

Mokymai (03.02) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VšĮ Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras 

- 60,00 Sutartis žodžiu 

47  

Dezinfekcinis valiklis VDC 

„Ąžuoliukas“ (03.04) 
Prekė 39800000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

UAB „ Valzaira“ - 36,00 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

48  

Biuro popierius (03.02) Prekė 30192000-1 

Per CPO (vadovaujantis viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. 1S-97 patvirtintu „Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašu“ ir 

Radviliškio parapijos 

bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

Officeday, UAB - 277,09 Sutartis raštu 

49  

Spausdintuvas VDC „Ąžuoliukas“ 

(03.04) 
Prekė 30190000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Pigu LT - 403,60 Sutartis žodžiu 

50  

Sporto prekės (bėgimo takelis)VDC 

„Gandriukas“ (03.04) 
Prekė 37400000-2 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

IĮ „ Erasportas“ - 469,99 Sutartis žodžiu 

51  

Sporto prekės  (elipsinis treniruoklis) 

VDC „Gandriukas“ (03.05) 
Prekė 37400000-2 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

IĮ „ Erasportas“ - 385,10 Sutartis žodžiu 

52  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas (03.06) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

ADB „ Gjensidige“ - 45,00 Sutartis raštu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

53  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas (03.06) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

ADB „ Gjensidige“ - 45,00 Sutartis raštu 

54  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas (03.06) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

ADB „ Gjensidige“ - 45,00 Sutartis raštu 

55  

Lengvojo automobilio kasko 

draudimas (03.06) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

ADB „ Gjensidige“ - 128,00 Sutartis raštu 

56  

Higienos reikmenys  VDC 

„Ąžuoliukas“ (03.08) 
Prekė 44411000-4 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Deimena“ - 104,81 Sutartis žodžiu 

57  

Projektoriaus ekranas (03.02) Prekė 38652100-1 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

UAB „ Kesko 

Senukai Digital“ 
- 60,48 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

58  

Toneriai spalvotam spausdintuvui 

VDC „Ąžuoliukas“ (03.09) 
Prekė 30190000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Entomas“ - 200,00 Sutartis žodžiu 

59  

Švaros prekės VDC „Ąžuoliukas“   

(03.06) 
Prekė 39800000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Maxima LT“ - 71,08 Sutartis žodžiu 

60  

Rankdarbių prekės VDC 

„Ąžuoliukas“ (03.10) 
Prekės 37000000-8 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Elvinos Butavičienės  

INV 
- 87,10 Sutartis žodžiu 

61  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(03.10) 
Prekė 30192000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 68,69 Sutartis žodžiu 

62  

Dokumentų naikinimo įrenginys 

(03.02) 
Prekė 30191400-8 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

UAB „ Entomas“ - 490,00 Sutartis žodžiu 



„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

63  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(03.10) 
Prekė 30192000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Maxima LT“ - 75,06 Sutartis žodžiu 

64  

Apgyvendinimo paslauga VDC 

„Gandriukas“ (03.06) 
Paslauga 98341000-5 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Danės turtas“ - 39,00 Sutartis žodžiu 

65  

Mokymai (03.04) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VšĮ Viešųjų pirkimų 

agentūra 
- 80,00 Sutartis žodžiu 

66  

Transporto priemonės nuomos 

paslauga (03.19)  
Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

 

 

Radviliškio Viltis, 

sutrikusio intelekto 

žmonių globos centras 

 

 

 

- 

 

 

 

5100,00 

 

 

 

Sutartis raštu 

67  
Mokymai (03.20) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

VšĮ Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 
- 40,00 Sutartis žodžiu 



direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

plėtros biuras 

68  

Transporto priemonės nuomos 

paslauga (03.25) 
Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Radviliškio Gražinos 

pagrindinė mokykla 
- 9900,00 Sutartis raštu 

69  

Elektros energijos tiekimas (03.25) Prekė 09310000-5 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Ignitis“ - 100,00 Sutartis raštu 

70  

Edukacinė programa  VDC 

„Gandriukas“ (03.27) 
Paslauga 92500000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VĮ Radviliškio rajono 

amatininkų klubas „ 

Trys karaliai“ 

- 136,00 Sutartis žodžiu 

71  

Edukacinė programa  VDC 

„Gandriukas“ (03.28) 
Paslauga 92500000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VĮ Radviliškio rajono 

amatininkų klubas „ 

Trys karaliai 

- 272,00 Sutartis žodžiu 



72  

Dezinfekantas  rankoms (03.17) Prekė 33140000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Limedika“ - 101,64 Sutartis žodžiu 

73  

Spiritinė valymo priemonė (03.18) Prekė 33140000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Nabatėja“ - 29,94 Sutartis žodžiu 

74  

Medicininės kaukės (03.23) Prekė 33140000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

MB „ Programų 

sprendimai“ 
- 1959,55 Sutartis žodžiu 

75  

Spiritinė valymo priemonė (03.19) Prekė 33140000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Nabatėja“ - 54,90 Sutartis žodžiu 

76  

Lazeriuoti veido skydai (03.30) Prekė 18143000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

UAB „ Ketagras“ - 312,18 Sutartis žodžiu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

77  

Lazeriuoti veido skydai (03.30) Prekė 18143000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Ketagras“ - 154,28 Sutartis žodžiu 

78  

Komunalinės paslaugos (03.31) Paslaugos 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

Baisogalos seniūnija - 107,79 Sutartis žodžiu 

 


