
 

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 žodžiu 

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 pr. 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  

Komunalinės paslaugos (01.31) 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 

- 197,36 Sutartis žodžiu 

16  

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 

17  

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 

18  

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 

UAB „ Autoalibi“ - 14850,00 Sutartis raštu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

19  

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 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

VĮ Radviliškio rajono 

amatininkų klubas 

 „ Trys karaliai“ 

- 340,00 Sutartis žodžiu 

20  

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 

21  

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 

22  

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 

23  

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 

VĮ Registrų centras - 2,03 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

24  

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 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „Smagurių 

namai“ 
- 96,37 Sutartis žodžiu 

25  

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 

26  

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  

27  

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 

28  

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 

VšĮ Baisogalos 

priminės sveikatos 

priežiūros centras 

- 100,00 Sutartis raštu 



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  

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 

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“ - 180,00 Sutartis žodžiu 

30  

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 

31  

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 

32  

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 

33  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(02.20) 

Prekės 

 
15800000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

UAB „Baisogalos 

agroprekyba“ 
- 3246,00 Sutartis raštu 



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  

Sporto prekės VDC „Ąžuoliukas“ (02.20) 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. 

UAB „ Regėjus“ - 9,81 Sutartis žodžiu 

35  

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 

36  

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 

37  

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 

38  Transporto nuomos paslauga VDC Paslauga 60170000-0 Apklausa žodžiu (vadovaujantis Radviliškio rajono - 130,20 Sutartis žodžiu 



 „Gandriukas“(02.24) 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  

Komunalinės paslaugos (02.28) 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 

- 315,90 Sutartis žodžiu 

40  

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 

41  

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 

42  

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 

Radviliškio Gražinos 

pagrindinė mokykla 
- 744,00 Sutartis žodžiu 



aprašu. 

43  

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 „ Etenders 

baltija“ 
- 36,30 Sutartis žodžiu 

44  

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 

45  

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 

46  

 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 

47  

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 

VšĮ Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras 

- 60,00 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

48  

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 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Valzaira“ - 36,00 Sutartis žodžiu 

49  

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 

50  

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 

51  

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 

52  

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 

IĮ „ Erasportas“ - 385,10 Sutartis žodžiu 



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 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 

56  

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 

57  

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., 

UAB „ Deimena“ - 104,81 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

58  

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., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

UAB „ Kesko 

Senukai Digital“ 
- 60,48 Sutartis žodžiu 

59  

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 

60  

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 

61  

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 

62  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(03.10) 
Prekė 30192000-1 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 68,69 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  

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 

„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“ - 490,00 Sutartis žodžiu 

64  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(03.10) 
Prekė 30192000-1 

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 „ Maxima LT“ - 75,06 Sutartis žodžiu 

65  

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 

66  

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 

67  
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 

68  

Mokymai (03.20) 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 programų  išteklių 

stebėsenos ir plėtros 

biuras 

- 40,00 Sutartis žodžiu 

69  

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 

70  

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 

71  

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 



72  

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 

73  

Dezinfekantas  rankoms (03.17) 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 „ Limedika“ - 101,64 Sutartis žodžiu 

74  

Spiritinė valymo priemonė (03.18) 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 „ Nabatėja“ - 29,94 Sutartis žodžiu 

75  

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 

76  

Dezinfekantas  rankoms (03.25) 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 „ Limedika“ - 134,31 Sutartis žodžiu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

77  

Spiritinė valymo priemonė (03.19) 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 „ Nabatėja“ - 54,90 Sutartis žodžiu 

78  

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“ - 312,18 Sutartis žodžiu 

79  

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 

80  

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 

81  

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 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 265,12 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

82  

Dezinfekcinis skystis rankoms (04.01) 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 „ Limedika“ - 55,08 Sutartis žodžiu 

83  

Respiratoriai FFP2 (04.01) 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. 

IĮ „ InSpe“ - 358,70 Sutartis žodžiu 

84  

Mokymai (04.09) 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 

85  

Elektros energijos tiekimas (04.15) Prekė 09310000-5 

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. 

UAB „ Ignitis“ - 1359,70 Sutartis raštu 

86  

Kompiuterių priežiūra ir remontas (04.16) Paslauga 72590000-7 

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 

UAB „ Entomas“ - 5000,00 Sutartis raštu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu. 

87  

Pirštinės nitrilinės (04.16) 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 „ Limedika“ - 144,96 Sutartis žodžiu 

88  

Kaukės VDC „Ąžuoliukas“ (04.20) 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 „ Euro vaistinė“ - 70,00 Sutartis žodžiu 

89  

Kaukės, pirštinės nitrilinės (04.23) 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 „ Limedika“ - 243,11 Sutartis žodžiu 

90  

Kaukės VDC „Ąžuoliukas“ (04.20) 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 „ Maxima LT“ - 208,04 Sutartis žodžiu 

91  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(04.27)  
Prekė 30192000-1 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 270,79 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. 

92  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(04.27)  
Prekė 30192000-1 

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. 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 395,51 Sutartis žodžiu 

93  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(04.27)  
Prekė 30192000-1 

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. 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 118,93 Sutartis žodžiu 

94  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(04.27) 
Prekė 30192000-1 

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. 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 35,16 Sutartis žodžiu 

95  

Komunalinės paslaugos (04.30) 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 

- 146,19 Sutartis žodžiu 

96  
Antivirusinė programa ( 05.04) Prekė 48761000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

UAB „ Entomas“ - 2160,01 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. 

97  

Indaplovės remontas VDC „Ąžuoliukas“ 

(05.07) 
Paslauga 45259000-7 

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 „ Tuvalu LT“ - 94,00 Sutartis žodžiu 

98  

Bekontaktis infraraudonųjų spindulių 

termometras  VDC „Ąžuoliukas“ (05.07) 
Prekė 38412000-6 

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 „ Sentions“ - 71,99 Sutartis žodžiu 

99  

Apskaitos politika (05.08) Paslauga 79211000-6 

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“ - 560,00 Sutartis raštu 

100  

Mokymai (05.14) 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“ 
- 60,50 Sutartis žodžiu 

101  Komunalinės paslaugos (05.20) Paslauga 65000000-3 Apklausa žodžiu (vadovaujantis Baisogalos seniūnija - 68,87 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. 

102  

Bekontaktis infraraudonųjų spindulių 

termometras  VDC „Gandriukas“ (05.21) 
Prekė 38412000-6 

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 „ DORIS 

Group“ 
- 65,00 Sutartis žodžiu 

103  

3 Lengvųjų automobilių kasko draudimai 

(05.21) 
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“ - 288,45 Sutartis raštu 

104  

Automobilio techninė apžiūra (05.25) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 18,25 Sutartis žodžiu 

105  

Elektros montavimo darbai (05.25) 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 

UAB „Elektros 

šviesa“ 
- 44,66 Sutartis žodžiu 



aprašu. 

106  

Indaplovė ir skalbimo mašina VDC 

„Gandriukas“  (05.25) 
Prekė 39710000 

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 „ Pigu“ - 813,92 Sutartis žodžiu 

107  

Supervizija (05.27) 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. 

MB „ Development 

Crew“ 
- 8400,00 Sutartis raštu 

108  

Gėlės (05.28) 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 
- 70,00 Sutartis žodžiu 

109  

Automobilio techninė apžiūra (05.25) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 8,98 Sutartis žodžiu 

110  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(05.28) 
Prekė 30192000-1 

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 

UAB „ Maxima LT“ - 115,93 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

111  

Švaros prekės VDC „Ąžuoliukas“ (05.28) 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“ - 85,46 Sutartis žodžiu 

112  

Mokymai (05.29) 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 

- 4325,00 Sutartis raštu 

113  

Komunalinės paslaugos(05.31) 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 

- 82,81 Sutartis žodžiu 

114  

Apgyvendinimo paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (06.01) 
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 

Genovaitė Gaidelienė  

 Dirbanti su verslo 

liud. 

- 200,00 Sutartis žodžiu 

115  

Kaukės, pirštinės (06.01) 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., 

UAB „ Limedika“ - 435,52 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

116  

Mokymai (06.02) 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 

- 75,00 Sutartis žodžiu 

117  

Sporto prekės VDC „Ąžuoliukas“ (06.02) Prekės 37400000-0 

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 „ Varlė“ - 296,32 Sutartis žodžiu 

118  

Kompiuterių prekės, spausdintuvų kasetės 

(06.03) 
Prekės 

30237300-2 

30237310-5 

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 „ Entomas“ - 5800,00 Sutartis raštu 

119  

Dviratis (06.10) Prekė 34430000-0 

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 „ Vasarė“ - 299,00 Sutartis žodžiu 

120  

Komunalinės paslaugos (06.17) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

Baisogalos seniūnija - 30,34 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 

121  

Įrangos nuoma VDC „Ąžuoliukas“ 

(06.18) 
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 

IĮ „ Autoežeruona“ - 160,00 Sutartis žodžiu 

122  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (06.18) 
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 

- 192,90 Sutartis žodžiu 

123  

Pastatomas ventiliatorius (06.18) Prekė 39717100-2 

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 „ Techasas 

Trade“ 
- 185,00 Sutartis žodžiu 

124  

Transporto priemonės remontas (06.18) 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 „ Transalda“ - 113,81 Sutartis žodžiu 

125  
Įmonių turto draudimas (06.22) Paslauga 66510000-8 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 
ADB „ Gjensidige“ - 129,00 Sutartis raštu 



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 

126  

Elektros montavimo darbai Darbai 45310000-3 

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 „Elektros 

šviesa“ 
- 38,43 Sutartis žodžiu 

127  

Lankytinas objektas Vilniuje, VDC 

„Gandriukas“ (06.23) 
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 

Giedrė Valtaitė, 

INDV 
- 90,00 Sutartis žodžiu 

128  

 

Lankytinas objektas Vilniuje, VDC 

„Gandriukas“ (06.23) 

 

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 

 

AB „ Lietuvos radijo 

ir televizijos centras“- 

 

- 

 

 

153,00 

 

 

Sutartis žodžiu 

129  

Lankytinas objektas Vilniuje, VDC 

„Gandriukas“ (06.23) 

 

 

 

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 

Lietuvos nacionalinis 

muziejus 
- 34,00 Sutartis žodžiu 



aprašu 

130  

Lankytinas objektas Vilniuje, VDC 

„Gandriukas“ (06.23) 
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 

Lietuvos nacionalinis 

muziejus 
- 27,00 Sutartis žodžiu 

131  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Gandriukas“ (06.23) 
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 

- 272,56 Sutartis žodžiu 

132  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(06.24) 
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 

Zitos Šimkevičienės 

ind. įm. 
- 149,40 Sutartis žodžiu 

133  

Edukacinė veikla VDC „Ąžuoliukas“ 

(06.26) 
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 

MB „ Vinetų kaimas“ - 128,00 Sutartis žodžiu 

134  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (06.26) 
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 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 287,86 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

135  

Maitinimo paslauga VDC „Gandriukas“ 

(06.29) 
Paslauga 55511000-5 

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 

MB „ Šventosios 

spektras“ 
- 400,00 Sutartis žodžiu 

136  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Gandriukas“ (06.29) 
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 

- 498,00 Sutartis žodžiu 

137  

Komunalinės paslaugos (06.30) 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 

- 62,85 Sutartis žodžiu 

138  

Apgyvendinimo paslauga VDC 

„Gandriukas“ (07.01) 
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 

Marija Rita 

Špakovska 

dirba verslo liudijimu 

- 525,00 Sutartis žodžiu 

139  

Pirmos pagalbos ir higienos mokymai  

(07.01) 
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., 

Radviliškio rajono 

visuomeninis 

sveikatos biuras 

- 125,00 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

140  

Biuro reikmenys, socializacijos projektas 

(07.01) 
Prekė 30192000-1 

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 „ KESKO 

SENUKAI 

LITHUNIA“ 

- 57.02 Sutartis žodžiu 

141  

Putų polistirolas, socializacijos projektas 

(07.01) 
Prekė 44111510-9 

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 „ KESKO 

SENUKAI 

LITHUNIA“ 

- 14,25 Sutartis žodžiu 

142  

Veido dažai, socializacijos projektas 

(07.01) 
Prekė 44812000-5 

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 „ KESKO 

SENUKAI 

LITHUNIA“ 

- 12,74 Sutartis žodžiu 

143  

Mediniai vėrimo karoliukai, socializacijos 

projektas (07.01) 
Prekė 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 

UAB „ Gabilė“ - 25,98 Sutartis žodžiu 

144  

Muilo burbulų lazdelės, socializacijos 

projektas (07.01) 
Prekė 37000000-8 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

UAB „ Kotryna 

Group“ 
- 19,98 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 

145  

Muilo burbulai, socializacijos projektas 

(07.01) 
Prekė 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 

UAB „ Pepco 

Lithunia“ 
- 21,90 Sutartis žodžiu 

146  

Biuro baldai (07.02) Prekė 39100000-3 

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 „ Baldai 1“ - 630,00 Sutartis žodžiu 

147  

Šaltkrepšiai (07.03) Prekė 39220000-0 

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 „ Techasas 

Trade“ 
- 308,00 Sutartis žodžiu 

148  

Medicininės kaukės (07.03) 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“ - 257,16 Sutartis žodžiu 

149  
Transporto nuomos paslauga VDC 

„Gandriukas“ (07.07) 
Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 
- 249,00 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 

ir sporto paslaugų 

centras 

150  

Cukraus vatos aparato nuoma, 

socializacijos projektas (07.09) 
Paslauga 98300000-6 

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 

Tomas Sprainaitis 

INV 
- 45,00 Sutartis raštu 

151  

Batutų nuoma,  socializacijos projektas 

(07.09) 
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 

MB „Pramogų 

karaliai“ 
- 180,00 Sutartis žodžiu 

152  

Maisto prekės (07.10) 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 „ Smagurių 

namai“ 
- 140,00 Sutartis žodžiu 

153  

Stovyklavietės „Arimaitis“ paslaugos, 

socializacijos projektas (07.10) 
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 

Viešoji įstaiga „ 

Arimaičiai LT“ 
- 350,00 Sutartis žodžiu 



154  

Raktų gamyba (07.14) Prekė 44522200-7 

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 

Gintaras Daulys, 

individuali veikla 
- 33,00 Sutartis žodžiu 

155  

Automobilio techninė apžiūra (07.15) 
 

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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 18,25 Sutartis žodžiu 

156  

Komunalinės paslaugos (07.16) 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 - 30,34 Sutartis žodžiu 

157  

Automobilio techninė apžiūra (07.20) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 3,77 Sutartis žodžiu 

158  

Apgyvendinimo paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (07.22) 
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 

Genovaitė Gaidelienė 

Verlso liud. 
- 785,00 Sutartis žodžiu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

159  

Maitinimo paslauga VDC „Ąžuoliukas“ 

(07.22) 
Paslauga 55511000-5 

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 

Genovaitės 

Gaidelienės 

įmonė 

- 640,01 Sutartis žodžiu 

160  

Edukacinė programa  VDC „Ąžuoliukas“ 

(07.22) 
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 

Aukštaitijos 

nacionalinio parko ir 

Labanoro regioninio 

parko direkcija 

- 84,00 Sutartis žodžiu 

161  

 

 

 

 

 

3 Lengvųjų automobilių kasko draudimai 

(05.21)   07.23/08.01 

 

 

 

 

 

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“ -  

 

 

 

 

710,62 

 

 

 

 

 

     Sutartis raštu 

162  

Žaliuzės (07.23) Prekė 39515400-9 

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 „ Termosrovė“ - 1543,00 Sutartis žodžiu 

163  

Automobilio remonto paslauga (07.23) Paslauga 50112000-3 

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 

UAB „ Dekida“ - 132,00 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

164  

Edukacinė programa  VDC „Gandriukas“ 

(07.24 ) 
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 

165  

Maitinimo paslauga VDC „Ąžuoliukas“ 

(07.26) 
Paslauga 55511000-5 

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 

MB „ Naujoji Pasaga“ - 110,00 Sutartis žodžiu 

166  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(07.27) 
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 

Zitos Šimkevičienės 

ind. įm 
- 239,10 Sutartis žodžiu 

167  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (07.27) 
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 

- 314,96 Sutartis žodžiu 

168  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (07.27) 
Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 310,10 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 

169  

Biuro baldai (07.27) Prekė 39100000-3 

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 „ Dariaus 

baldai“ 
- 4202,00 Sutartis raštu 

170  

Automobilio techninė apžiūra (07.27) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 14,48 Sutartis žodžiu 

171  

Biuro baldai (07.27) Prekė 39100000-3 

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 „ Baldai1“ - 316,00 Sutartis žodžiu 

172  

Leidimas nuvykti į automobilio techninę 

apžiūrą (07.29) 
Prekė 22456000-1 

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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras 

- 3,50 Sutartis žodžiu 

173  

Ekskursija Kamanų valstybinio gamtinio 

rezervato mokomuoju taku VDC 

„Gandriukas“ (07.30 ) 

Paslauga 92500000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

Kamanų valstybinio 

gamtinio rezervato 

direkcija 

- 40,00 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 

174  

Maitinimo paslauga VDC „Gandriukas“ 

(07.30) 
Paslauga 55511000-5 

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 

Raimondo Grotuzo 

kavinė 
- 57,00 Sutartis žodžiu 

175  

Biuro reikmenys (07.30) Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 166,98 Sutartis žodžiu 

176  

Gėlės (07.30) 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 
- 15,00 Sutartis žodžiu 

177  

Biuro reikmenys (07.30) Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 75,42 Sutartis žodžiu 

178  Transporto nuomos paslauga VDC Paslauga 60170000-0 Apklausa žodžiu (vadovaujantis Radviliškio rajono - 207,60 Sutartis žodžiu 



„Gandriukas“ (07.31) 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 

179  

A-5  formato knygos (07.31) Prekė 18530000-3 

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 

Zita Pečiūnaitienė 

dirba su verslo 

liudijimu 

- 228,00 Sutartis žodžiu 

180  

Komunalinės paslaugos (07.31) 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 

- 70,89 Sutartis žodžiu 

181  

Automobilio techninė apžiūra (07.31) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 14,48 Sutartis žodžiu 

182  

Rėmeliai (08.03) Prekė 39298100-8 

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 

UAB “ Vaikų sala“ - 29,50 Sutartis žodžiu 



aprašu 

183  

Raktų gamyba (08.04) Prekė 44522200-7 

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 

Gintaras Daulys, 

individuali veikla 
- 50,50 Sutartis žodžiu 

184  

Maitinimo paslauga VDC „Ąžuoliukas“ 

(08.06) 
Paslauga 55511000-5 

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 „ Vestmarė“ - 154,70 Sutartis žodžiu 

185  

Edukacinė programa  VDC „Ąžuoliukas“ 

(08.06) 
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 

Vita Aušrienė 

INDV 
- 165,00 Sutartis žodžiu 

186  

Automobilio techninė apžiūra (08.06) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 14,48 Sutartis žodžiu 

187  

Automobilio techninė apžiūra (08.06) 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 

UAB „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras“ 

- 14,48 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

188  

Stalčiaus bėgeliai (08.06) Prekė 39150000-8 

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 „ Kęsgvytis“ - 1,94 Sutartis žodžiu 

189  

Maitinimo paslauga VDC „Ąžuoliukas“ 

(08.06) 
Paslauga 55511000-5 

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 „ Vestmarė“ - 154,70 Sutartis žodžiu 

190  

Dino parko lankymas VDC „Ąžuoliukas“ 

(08.06) 
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 

Vita Aušrienė 

 INDV 
- 165,00 Sutartis žodžiu 

191  

Mikrobiologiniai tyrimai (08.07) Paslauga 73110000-6 

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 

Nacionalinė 

visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorija 

- 30,42 Sutartis žodžiu 

192  

Edukacija, socializacijos projektas 

(08.07) 
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., 

Apolonija 

Vaitkevičienė, 

INDV 

- 238,00 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

193  

Alyva dokumentų naikikliams (08.11) Prekė 09211000-1 

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 „Green Deal 

LT“ 
- 21,78 Sutartis žodžiu 

194  

Apsauginės kaukės, pirštinės (08.11) 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 „Limedika“ - 710,03 Sutartis žodžiu 

195  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (08. 11) 
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  

196  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (08. 11) 
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 

197  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (08. 11) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

ADB „ Gjensidige“ - 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 

198  

Lietvamzdžių valymo paslauga (08.13) Paslauga 90910000-9 

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 

Albertas Šidlauskas  

individuali veikla 
- 300,00 Sutartis žodžiu 

199  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(08.14) 
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 

Zitos Šimkevičienės 

ind. įmonė 
- 239,60 Sutartis žodžiu 

200  

Biuro popierius (08.14) 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. 

UAB „ Trading 

Group“  
- 238,37 Sutartis raštu 

201  

Stogo valymo paslauga (08.17 ) Paslauga 90910000-9 

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 

Albertas Šidlauskas  

individuali veikla 
- 900,00 Sutartis žodžiu 

202  

Transporto nuomos paslauga VDC 

„Gandriukas“ (08.18) 
Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 261,76 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 

203  

Transporto nuomos paslauga, 

socializacijos projektas (08.18) 
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 

- 72,60 Sutartis žodžiu 

204  

Dezinfekantas  rankoms, pirštinės 

nitrilinės ( 08.18) 
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 „ Limedika“ - 397,12 Sutartis žodžiu 

205  

Lengvojo automobilio kasko draudimas  

(08. 18) 
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“ - 138,97 Sutartis raštu 

206  

Maisto produktai, socializacijos projektas 

(08.19) 
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“ - 19,34 Sutartis žodžiu 

207  
Supervizija (08.19) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

MB „ Development 

Crew“ 
- 450,00 Sutartis raštu 



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 

208  

Akumuliatorius (08.19) Prekė 31400000-0 

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 „Ertona“ - 200,00 Sutartis žodžiu 

209  

  Maitinimo paslauga VDC „Gandriukas“ 

(08.20) 

 

 Paslauga 
55511000-5 

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 „ Indritus“ - 70,40 Sutartis žodžiu 

210  

 Edukacinė programa  VDC „Gandriukas“ 

(08.20) 
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 

UAB „ Dinozaurų 

slėnis“ 
- 55,00 Sutartis žodžiu 

211  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(08.20) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 103,10 Sutartis žodžiu 



212  

Edukacinė programa  VDC „Gandriukas“ 

(08.20) 
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 

VŠĮ Raubonių parkas - 78,50 Sutartis žodžiu 

213  

Incekticidas „ Margus Vapo Gun“ (08.21) Prekė 33691000-0 

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 

ĮI „ Santovita“ - 465,61 Sutartis žodžiu 

214  

Edukacinė programa  VDC „Gandriukas“ 

(08.24) 
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 

215  

Langų valymo paslaugos (08.24) Paslauga 90911000-6 

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 

Albertas Šidlauskas  

individuali veikla 
- 200,00 Sutartis žodžiu 

216  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(08.25) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 30,77 Sutartis žodžiu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

217  

Higienos reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(08.25) 
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 „ Kęsgvytis“ - 204,58 Sutartis žodžiu 

218  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(08.25) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 133,99 Sutartis žodžiu 

219  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(08.26) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 24,30 Sutartis žodžiu 

220  

Biuro reikmenys, socializacijos projektas 

(08.26) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 16,09 Sutartis žodžiu 

221  

Biuro reikmenys (08.26) Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 366,69 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

222  

Transporto nuomos paslauga VDC 

 „Gandriukas“(08.27) 
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 

- 128,50 Sutartis žodžiu 

223  

Baldai  VDC „Ąžuoliukas“ (08.28) Prekė 39100000-3 

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 „ Gintaro 

Baldai“ 
- 1290,00 Sutartis žodžiu 

224  

Pirštinės lateksinės (08.28) 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 „ Limedika“ - 197,47 Sutartis žodžiu 

225  

Gėlės (08.31) 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 
- 78,00 Sutartis žodžiu 

226  

Komunalinės paslaugos (08.31) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų 

centras 

- 63,22 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 

227  

Biuro kėdės VDC 

 „Gandriukas“ (09.03) 
Prekė 39100000-3 

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 „Visterus“ - 458,71 Sutartis žodžiu 

228  

Veido kaukės VDC „Ąžuoliukas“  

(09.03) 
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 „ITBS“ - 29,97 Sutartis žodžiu 

229  

Mokymai (09.04) 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 

UAB „ Verslo 

Aljansas“ 
- 60,00 Sutartis žodžiu 

230  

Mokymai  VDC 

 „Gandriukas“ (09.04) 
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 

MB „ Konsultantas“ - 129,00 Sutartis žodžiu 

231  
Mokymai (09.07) Paslauga 80590000-6 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

UAB „ Žinių centras“ - 75,00 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 

232  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas (09.04) 
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 

233  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas (09.04) 
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 

234  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas (09.04) 
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 

235  

Mokymai (09.08) 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 
- 90,00 Sutartis žodžiu 

236  2 lengvųjų automobilių kasko draudimai Paslauga 66514100-7 Apklausa žodžiu (vadovaujantis ADB „ Gjensidige“ - 166,02 Sutartis raštu 



(09.09) 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 

237  

Mokymai  VDC 

 „Gandriukas“ (09.09) 
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“ 
- 190,00 Sutartis žodžiu 

238  

Higienos reikmenys VDC „Ąžuoliukas“  

(09.10) 
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 „ Maxima LT“ - 77,64 Sutartis žodžiu 

239  

Pastato inžinerinių sistemų priežiūra 

(09.11) 
Paslauga 50700000-2 

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 „ Kalistara“ - 1219,53 Sutartis raštu 

240  

Mokymai  VDC 

 „Gandriukas“ (09.14) 
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 

VšĮ Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras 

- 40,00 Sutartis žodžiu 



aprašu 

241  

Kurjerio pristatymo paslauga VDC 

„Ąžuoliukas“ (09.15) 
Paslauga) 64120000-3 

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 „ Pigu“ - 1,99 Sutartis žodžiu 

242  

Mokymai (09.16) 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 

Kristina Rūdytė 

INDV 
- 1440,00 Sutartis raštu 

243  

Duomenų apsaugos pareigūno paslauga 

(09.24) 
Paslauga 72300000-8 

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 „ Veritas Bona“ - 8712,00 Sutartis raštu 

244  

Amatų edukacija VDC 

 „Gandriukas“ (09.25) 
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 

Radviliškio rajono 

savivaldybės etninės 

kultūros ir amatų 

centras 

- 136,00 Sutartis žodžiu 

245  

Gamtinės dujos(09.28) 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 

UAB „ Ignitis“ - 4400,00 Sutartis raštu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

246  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(09.29) 
Prekės  30192000-1 

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 „ Jurasta“ - 289,08 Sutartis žodžiu 

247  

Apsaugos priemonės (09.29) Prekės 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 „ Limedika“ - 4000,00 Sutartis raštu 

248  

Teisės aktų gido elektroninė prenumerata 

(09.29) 
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 

UAB |“ Teisės gidas“ - 72,60 Sutartis žodžiu 

249  

Gėlės (09.30) 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 
_ 26,00 Sutartis žodžiu 

250  

Komunalinės paslaugos (09.30) 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 

Baisogalos seniūnija - 58,78 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

251  

Komunalinės paslaugos (09.30) 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 

- 71,80 Sutartis žodžiu 

252  

El. Knyga VDC 

 „Gandriukas“ (10.01) 
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 

MB „ Konsultantas“ - 20,00 Sutartis žodžiu 

253  

Įmonių turto draudimas (10.01) Paslauga 66510000-8 

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 

AB „ Lietuvos 

draudimas“ 
- 228,00 Sutartis raštu 

254  

Apsaugos programinės įrangos paketai 

(10.02) 
Prekė 48730000-4 

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 „ Saugma“ - 4999,00 Sutartis raštu 

255  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas 

 (10. 02) 

Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

ADB „ Gjensidige“ - 45,00 Sutartis raštu 



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 

256  

Lengvojo automobilio kasko draudimas 

(10.05) 
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“ - 145,90 Sutartis raštu 

257  

Mokymai (10.06) 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 

Mykolo Riomerio 

universitetas 
- 240,00 Sutartis žodžiu 

258  

Telefono stoties remontas (10.06) Paslauga 50300000-8 

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 „EIT 

Sprendimai“ 
- 108,90 Sutartis žodžiu 

259  

Mokymai  VDC 

 „Ąžuoliukas“ (10.07) 
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  Darnūs namai - 300,00 Sutartis žodžiu 

260  

Lengvojo automobilio kasko draudimas 

(10.13) 
Paslauga 66514100-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

ADB „ Gjensidige“ - 50,82 Sutartis raštu 



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 

261  

Transporto paslauga (10.14) Paslauga 60181000-0 

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 

Šeduvos šilas - 459,80 Sutartis žodžiu 

262  

Darbo kalendoriai ( 10.14) Prekė 30192000-1 

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 „Biuro gidas“ - 841,72 Sutartis žodžiu 

263  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas 

 (10. 14) 

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“ - 48,45 Sutartis raštu 

264  

Biuro reikmenys (10.16) Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 375,85 Sutartis žodžiu 

265  Elektros montavimas (10.19) Paslauga 50711000-2 Apklausa žodžiu (vadovaujantis UAB „ Elektros - 39,98 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 

šviesa“ 

266  

Profesinės rizikos vertinimo paslauga 

(10.19) 
Paslauga 90711100-5 

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 „ Veritas bona“ - 363,00 Sutartis raštu 

267  

Mobilieji telefonai (10.19) Prekė 32250000-0 

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 „ Bitė Lietuva“ - 7260,00 Sutartis raštu 

268  

Krepšiai dokumentams (10.21) Prekė  

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 „ Mako 

reklama“ 
- 236,87 Sutartis žodžiu 

269  

Logotipo gamyba (10.21) Paslauga  

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 „ Biuro gidas“ - 36,30 Sutartis žodžiu 



aprašu 

270  

Automobilių remonto, priežiūros 

paslaugos (10.27) 
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 “ Transalda“ - 280,30 Sutartis žodžiu 

271  

Biuro popierius (10.27) 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. 

UAB „ Trading 

Group“ 
- 235,95 Sutartis raštu 

272  

Biuro kėdės (10.28) Prekė 39100000-3 

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 „ Keslita“ - 280,00 Sutartis žodžiu 

273  

Gėlės (10.28) 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 
- 15,00 Sutartis žodžiu 

274  

Mokymai (10.28) 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 

MB „ Development 

Crew 
- 3600,00 Sutartis raštu 



aprašu 

275  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(10,29) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 45,75 Sutartis žodžiu 

276  

Multifunkcinis spausdint uvas (10.29) 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 „ Entomas“ - 620,00 Sutartis žodžiu 

277  

Komunalinės paslaugos (10.30) 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 

- 173,97 Sutartis žodžiu 

278  

Pirštų drėkinimo kempinėlė (11.04) Prekė 30192000-1 

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 „ Vaikų sala“ - 18,80 Sutartis žodžiu 

279  

Sieninai kalendoriai (11.04) Prekė 30192000-1 

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 

UAB „ Vaikų sala“ - 103,75 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

280  

Telefono diagnostika ir konfigūravimas 

(11.04) 
Paslauga 50300000-8 

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 „EIT 

Sprendimai 
- 72,60 Sutartis žodžiu 

281  

Vėdinimo sistemos priežiūros paslauga 

(11.05) 
Paslauga 50700000-2 

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 „ Yglė pastatų 

valdymas“ 
- 1848,00 Sutartis raštu 

282  

Mokymai  VDC 

 „Gandriukas“ (11.06) 
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 

- 120,00 Sutartis žodžiu 

283  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(11.09) 
Prekė 30192000-1 

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 „ D&G 

Kompiuteriai“ 
- 680,77 Sutartis žodžiu 

284  

Biuro baldai VDC 

 „Gandriukas“ (11.09) 
Prekė 39100000-3 

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., 

UAB „ ARTOM“ - 230,00 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

285  

Biuro baldai VDC 

 „Gandriukas“ (11.09) 
Prekė 39100000-3 

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 „RDTS“ - 37,80 Sutartis žodžiu 

286  

Automobilių remonto, priežiūros 

paslaugos (11.10) 
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 “ Transalda“ - 45,00 Sutartis žodžiu 

287  

Virtuvės reikmenys VDC 

 „Gandriukas“(11.10) 
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 „Vaikų sala“ - 528,76 Sutartis žodžiu 

288  

Kompiuteriai (11.10) Prekė 30213300-8 

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 „ Kilobaitas“ - 5600,00 Sutartis raštu 

289  

Juridinio asmens steigimo dokumento 

registravimas (11.10) 
Paslauga 72512000-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

VĮ Registrų centras - 25,50 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 

290  

Automobilio techninė apžiūra (11.11) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras 

- 14,48 Sutartis žodžiu 

291  

Apsaugos skydas (11.11) Prekė 44212329-1 

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 

Arūno Muliūno 

Individuali įmonė 
- 150,04 Sutartis žodžiu 

292  

Mokymai  VDC 

 „Gandriukas“ (11.12) 
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 

- 25,00 Sutartis žodžiu 

293  

VDC „ Gandriukas „ dalinis remontas 

(11.13) 
Darbai 45453000-7 

Apklausa u (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“ Radviliškio 

pilnytis“ 
- 

7000,00 

 
Sutartis raštu 

294  
Gaisrų gesinimo įrenginių patikra (11.13) Paslauga 50413200-5 

Apklausa u (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 
UAB „Ugnivita“ - 44,26 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 

295  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(11.17) 
Prekė 30192000-1 

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 „ Ermitažas“ - 304,76 Sutartis žodžiu 

296  

 Sporto prekės VDC „Ąžuoliukas“ 

(11.17) 
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 

UAB „ Ermitažas“ - 142,11 Sutartis žodžiu 

297  

Komunalinės paslaugos (11.17) 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 - 66,30 Sutartis žodžiu 

298  

Virtuvės reikmenys VDC 

 „Gandriukas“(11.17) 
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 „ Arkietė“ - 23,65 Sutartis žodžiu 



299  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (11. 18) 
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 

300  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (11. 18) 
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 

301  

 2 lengvųjų automobilių kasko  draudimai 

(11. 18) 
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“ - 162,85 Sutartis raštu 

302  

Transporto priemonės nuomos paslauga 

(11.23) 
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 

VšĮ Radviliškio 

ligoninė 
- 2000,00 Sutartis raštu 

303  

Žaidimai VDC „Ąžuoliukas“ (11.25) Prekė 37500000-3 

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 „ Maxima LT“ - 287,19 Sutartis žodžiu 



pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

304  

Žaidimai VDC „Gandriukas“ (11.25) Prekė 37500000-3 

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 

Darius Anužis  

INDV 
- 84,09 Sutartis žodžiu 

305  

Mokymai  VDC 

 „Ąžuoliukas“ (11.25) 
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 

- 100,00 Sutartis žodžiu 

306  

Mokymai (11.25) 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 žinių laboratorija 

„Empatija: 
- 10,00 Sutartis žodžiu 

307  

Led. girlianda (11.25) Prekė 

 

31522000-1 

 

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 

MB „ Mėja“ - 15,00 Sutartis žodžiu 

308  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(11.26) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 201,77 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

309  

Biuro reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(11.26) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 98,41 Sutartis žodžiu 

310  

Švaros prekės VDC „Gandriukas“ (11.26) 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 „ Kęsgvytis“ - 104,23 Sutartis žodžiu 

311  

Mokymai (11.26) 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 žinių laboratorija 

„Empatija: 
- 25,00 Sutartis žodžiu 

312  

Baldai  VDC „Ąžuoliukas“ (11.30) Prekė 39100000-3 

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 „ Komeksimas“ - 28,13 Sutartis žodžiu 

313  

Komunalinės paslaugos (11.30) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

Baisogalos seniūnija - 50,68 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 

314  

Komunalinės paslaugos (11.30) 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 

- 224,57 Sutartis žodžiu 

315  

Planšetinis kompiuteris VDC 

„Ąžuoliukas“ (12.01) 
Prekė 30213200-7 

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 „ Techasas 

Trade“  
- 293,99 Sutartis žodžiu 

316  

Popieriniai maišeliai (12.02) Prekė 18937000-6 

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 „ Vaikų sala“ - 15,00 Sutartis žodžiu 

317  

Automobilio techninė apžiūra (12.04) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras 

- 14,48 Sutartis žodžiu 

318  

Virtuvės reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(12.08) 
Prekė 39221100-8 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

Maxima,LT UAB - 143,19 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 

319  

Roletų gaminiai VDC „Gandriukas“ 

(12.09) 
Prekė 39500000-7 

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 „ Regėjus“ - 600,00 Sutartis žodžiu 

320  

Virtuvės reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(12.10) 
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 „Ugninta“ - 27,15 Sutartis žodžiu 

321  

Burbulai (12.10) Prekė 18530000-3 

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 „ Kesgvytis“ - 134,43 Sutartis žodžiu 

322  

Biuro reikmenys (12.10) Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 380,24 Sutartis žodžiu 

323  Automobilio  pak. techninė apžiūra Paslauga 50100000-6 Apklausa žodžiu (vadovaujantis UAB „ Šiaulių - 3,77 Sutartis žodžiu 



(12.11) 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 

techninių apžiūrų 

centras 

324  

Maisto produktai (12.10) 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 „ Citma“ - 240,00 Sutartis žodžiu 

325  

Įžeminimo  grandinės tarp įžeminimo 

magistralės ir elektros įrengimų 

matavimas 

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“ 
- 222,86 Sutartis žodžiu 

326  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (12.14) 
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 

327  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (12.14) 
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 

ADB „ Gjensidige“ - 45,00 Sutartis raštu 



aprašu 

328  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas  (12.14) 
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 

329  

Biuro reikmenys VDC „Ąžuoliukas“ 

(12.14) 
Prekė 30192000-1 

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 

Kęstučio Geležėlės 

prekybos ir paslaugų 

įmonė 

- 29,33 Sutartis žodžiu 

330  

Rankdarbių prekės VDC „Ąžuoliukas“ 

(12.14) 
Prekė 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 
- 113,91 Sutartis žodžiu 

331  

Rankdarbių prekės VDC „Gandriukas“ 

(12.14) 
Prekė 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 

Darius Anužis  

INV 
- 41,60 Sutartis žodžiu 

332  

Baldai (Batų lentyna ) (VDC 

„Gandriukas“ (12.14) 
Prekė 39100000-3 

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 

UAB „Pigu“  - 41,48 Sutartis žodžiu 



socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

333  

Gėlės (12.14) 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 
- 24,00 Sutartis žodžiu 

334  

Darbuotojų nelaimingų atsitikimų 

draudimas (12.15) 
Paslauga 66510000-8 

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 

ADB „ Gjensidige“ - 529,61 Sutartis raštu 

335  

Magnetinė lenta VDC „Gandriukas“ 

(12.15) 
Prekė 39100000-3 

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 „ Artom“ - 20,92 Sutartis žodžiu 

336  

Sporto prekė (didelės pėdos) VDC 

„Gandriukas“ (12.15) 
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 

UAB „ Artom“ - 58,46 Sutartis žodžiu 

337  

Virtuvės reikmenys VDC „Gandriukas“ 

(12.16) 
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., 

UAB „Pigu“ - 22,38 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašu 

338  

Sporto prekė (balansavimo lenta) VDC 

„Gandriukas“ (12.16) 
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 

Tomo Žutauto firma - 49,50 Sutartis žodžiu 

339  

Mokymai (12.17) 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 

340  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(12.18) 
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“ - 359,10 Sutartis žodžiu 

341  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(12.18) 
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“ - 19,95 Sutartis žodžiu 

342  

Žaidimai VDC „Gandriukas“ (12.18) Prekė 30232100-5 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

UAB „ Pigu“ - 55,46 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 

343  

Žaidimai VDC „Gandriukas“ (12.18) 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 „ UZU“ - 32,74 Sutartis žodžiu 

344  

 Buitinė technika (Gartraukis) VDC 

„Gandriukas“ (12.18) 
Prekė 39710000-2 

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 

MB „ Radviliškio 

pilnytis“ 
- 360,00 Sutartis žodžiu 

345  

Žaidimai VDC „Gandriukas“ (12.22) 

 

 

 

 

 

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 „ Pigu“ - 55,99 Sutartis žodžiu 

346  

Maisto produktai VDC „Gandriukas“ 

(12.23) 
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“ - 209,25 Sutartis žodžiu 

347  
Plančetinis kompiuteris  VDC 

„Gandriukas“ (12.29) 
Prekė 30213200-7 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 
UAB „ Entomas“ - 588,46 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 

 


