
 

INFORMACIJA APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2021 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  

Kvalifikuoto elektroninio parašo 

sertifikato išdavimas (01.04) 
Paslauga 79132100-9 

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 

VĮ Registrų centras - 34,49 Sutartis žodžiu 

2  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/01 

 (01. 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“ - 45,00 Sutartis raštu 

3  

Lengvojo automobilio kasko 

draudimas, TS 21/02 (01.05) 
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“ - 63,87 Sutartis raštu 

4  

Transporto priemonių priežiūros, 

remonto paslaugos (01.11) 
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 

UAB "Sovli"  92,87 Sutartis žodžiu 



parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu 

5  

Skalbinių priežiūros paslauga,  TS 

21/03 (01.14) 
Paslauga 98310000-9 

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 „ Šiaulių 

skalbykla“ 
- 45,00 Sutartis raštu 

6  

Mokymai (01.15) 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. 

Žinių laboratorija 

„Empatija“ Všį 
- 15,00 Sutartis žodžiu 

7  

Komunalinės paslaugos (01.15) 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 

- 268,28 Sutartis žodžiu 

8  

Mokymai (01.18) 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“ 
- 152,00 Sutartis žodžiu 

9  

Mokymai (01.18) 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 
- 320,00 Sutartis žodžiu 



10  

Mokymai (01.18) 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“ 
- 152,00 Sutartis žodžiu 

11  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

(01.22) 
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. 

Medicinos namai 

šeimai, UAB 
- 9,00 Sutartis žodžiu 

12  

Gaisrų gesinimo įrenginių patikra 

(01.28) 
Paslauga 50413200-5 

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 „Nirlita“ - 3,00 Sutartis žodžiu 

13  

Kraujospūdžio matuoklis (01.29) Prekė 33123100-9 

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. 

Norfos vaistinė, UAB - 190,47 Sutartis žodžiu 

14  

Mokymai (01.29) 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. 

Mokesčių srautas, 

UAB 
- 85,00 Sutartis žodžiu 

15  
Komunalinės paslaugos (01.31) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 
- 479,40 Sutartis žodžiu 



įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.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 

16  

 

 

 

 

 

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. 

Baisogalos seniūnija - 121,74 Sutartis žodžiu 

17  

Durų rankena (02.01) Prekė 44221000-5 

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. 

Kęsgvytis, UAB - 3,49 Sutartis žodžiu 

18  

 Kvalifikuoto elektroninio parašo 

sertifikato išdavimas (02.02) 
Paslauga 79132100-9 

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. 

VĮ Registrų centras - 34,49 Sutartis žodžiu 

19  

Sniego verstuvas (02.03) Prekė 43313100-1 

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. 

G. Dzindulio IN.Į - 440,00 Sutartis žodžiu 

20  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

(02.04)    
Paslauga 85100000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

Lyros šeimos centras, 

UAB 
- 15.23 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. 

21  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

(02.05)    
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 : Šiaulių centro 

poliklinika“ 
- 7,30 Sutartis žodžiu 

22  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

(02.05) 
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. 

UAB „ MediCa 

klinika“ 
- 171,20 Sutartis žodžiu 

23  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

(02.08) 
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. 

UAB „ MediCa 

klinika“ 
- 30,00 Sutartis žodžiu 

24  

Komunalinės paslaugos (02.08) 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 - 21,74 Sutartis žodžiu 

25  

Radviliškio PBSPC 10 metų 

viešinimas TS-21/04 (02.08) 
Paslauga 92312000-1 

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 

Rasa Stoškuvienė 

INDV 
- 2000,00 Sutartis raštu 



parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

26  

2 Lengvųjų automobilių kasko 

draudimai, TS 21/05 (02.10) 
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“ 

 

 

- 

48,88 Sutartis raštu 

27  

Mokymai (02.18) 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“ 
- 80,00 Sutartis žodžiu 

28  

Judrusis ryšys TS 21/06 (02.19) Paslauga 64210000-1 

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. 

Telia Lietuva, AB - 1.263,24 Sutartis raštu 

29  

Knygos (02.18) Paslauga 22110000-4 

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. 

Patogu pirkti, UAB - 15,77 Sutartis žodžiu 

30  

Maisto produktai,  TS 21-07 (02.21) 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. 

MAXIMA LT, UAB - 4000,00 Sutartis raštu 



31  

17 Lengvųjų automobilių kasko  

draudimai TS 21/08 (02.22) 
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“ - 2.954,00 Sutartis raštu 

32  

Transporto priemonių priežiūros, 

remonto paslaugos (02.24) 
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. 

Ertona, UAB - 162,64 Sutartis žodžiu 

33  

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 

- 395,77 Sutartis žodžiu 

34  

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. 

Baisogalos seniūnija - 62,45 Sutartis žodžiu 

35  

Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

(03.01) 
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. 

UAB „ MediCa 

klinika“ 
- 40,00 Sutartis žodžiu 

36  

Kvalifikuoto elektroninio parašo 

sertifikato išdavimas (03.02) 
Paslauga 79132100-9 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

VĮ Registrų centras - 34,49 Sutartis žodžiu 



įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

37  

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. 

Ūla Dusevičiūtė 

INDV 
- 12,50 Sutartis žodžiu 

38  

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. 

Ekonominės 

konsultacijos ir 

tyrimai, UAB 

- 897,00 Sutartis žodžiu 

39  

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. 

Ekonominės 

konsultacijos ir 

tyrimai, UAB 

- 69,00 Sutartis žodžiu 

40  

Automobilio techninė apžiūra (03.05) 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 „ Šiaulių 

techninių apžiūrų 

centras 

- 14,48 Sutartis žodžiu 

41  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/09 

 (03. 08) 

 

 

 

 

 

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., 

ADB „ Gjensidige“ - 39,00 Sutartis raštu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

42  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/10 

 (03. 08) 

 

 

 

 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

43  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/11 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

44  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/12  

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

45  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/13 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

46  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/14 

 (03. 08) 

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 

ADB „ Gjensidige“ - 39,00 Sutartis raštu 



paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

47  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/15 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

48  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/16 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

49  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/17 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

50  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/18 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

51  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/19 

 (03. 08) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 



52  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/20 

 (03. 09) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

53  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/21 

 (03. 09) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

54  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/22 

 (03. 09) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

55  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/23 

 (03. 09) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

56  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/24 

 (03. 09) 

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“ - 39,00 Sutartis raštu 

57  

Lengvojo automobilio privalomasis 

draudimas,  TS 21/25 

 (03. 09) 

Paslauga 66514100-7 Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 
ADB „ Gjensidige“ - 39,00 Sutartis raštu 



įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

58  

Dezinfekavimo ir naikinimo 

paslaugos, TS-21/26 (03.10) 
Paslauga 90921000-9 

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 „ Dezinfa“ - 1.368,00 Sutartis raštu 

59  

Garažo nuoma, TS-21/27 (03.12) Paslauga 98390000-3 

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 „ Eurobilis“ - 4993,20 Sutartis raštu 

60  

Biuro popierius, TS-21/28 (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“ 
- 114,35 Sutartis raštu 

61  

Transporto priemonės nuomos 

paslauga, TS-21/29 

 (03.24) 

Paslauga 60170000-0 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos 

bendrija „Radviliškio 

Viltis“ 

- 5100,00 Sutartis raštu 

62  

Mokymai, TS-21/30 

 (03.24) 
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 

VšĮ Socialinių 

inovacijų studija 
- 1200,00 Sutartis raštu 



parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

63  

Transporto priemonės nuomos 

paslauga, TS-21/31 (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 

64  

Mokymai (03.25) 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. 

Mokesčių srautas, 

UAB 
- 99,00 Sutartis žodžiu 

65  

Automobilio techninė apžiūra (03.29) 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 

- 19,60 Sutartis žodžiu 

66  

Automobilio techninė apžiūra (03.30) 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 

- 7,00 Sutartis žodžiu 

67  

Komunalinės paslaugos (03.31) 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 

Baisogalos seniūnija - 65,34 Sutartis žodžiu 



paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

68  

Antivirusinė programa ( 04.02) Paslauga 48761000-0 

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 „ Entomas“ -- 2160,00 Sutartis žodžiu 

69  

Kilimėlių nuomos paslauga (04.04) 
TS-21/32 

Paslauga 98390000-3 

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 „Lindstrom“ - 1.841,22 Sutartis raštu 

70  

Ūkinės prekės (04.13) TS-21/33 Prekės 03110000-5 

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 „Regejus“ - 9.800,00 Sutartis raštu 

71  

Transporto priemonės remontas 

(04.13) 
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“ - 283,95 Sutartis žodžiu 

72  

Darbo sauga  (04.14) TS-21/35 Paslauga 80560000-7 

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. 

Fizinis asmuo 

dirbantis pagal INDV 
- 1200,00 Sutartis raštu 



73  

Kompiuterių priežiūra ir remontas 

(04.16) TS-21/34 
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 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

UAB „ Entomas“ - 5.000,00 Sutartis žodžiu 

74  

Staliniai kompiuteriai (04.20) TS-

21/36 
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 „ Entomas“ - 3900,00 Sutartis raštu 

75  

Mokymai (04.26) 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. 

UAB „Mokesčių 

srautas 
- 121,00 Sutartis žodžiu 

76  

Mokymai (04.28) 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 aprašu. 

UAB „ Ekonomikos 

mokymo centras“ 
- 180,00 Sutartis žodžiu 

77  

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. 

Baisogalos seniūnija - 51,17 Sutartis žodžiu 

78  
Komunalinės paslaugos (04.30) Paslauga 65000000-3 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo 
- 245,93 Sutartis žodžiu 



įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.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 

79  

Plovimo paslauga (04.30) TS-21/37 Paslauga 50112300-6 

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 

UAB „ AMP 

Projektai“ 
- 2000,00 Sutartis raštu 

80  

Supervizija (05.05) TS-21/38 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 

MB „ Development 

Crew“ 
- 6000,00 Sutartis raštu 

81  

Dovanos (05.10) 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 „ Naujas 

Veidas“ 
- 423,50 Sutartis žodžiu 

82  

Kuprinės (05.10) Prekė 18931100-5 

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 „ Naujas 

Veidas“ 
- 2178,00 Sutartis žodžiu 

83  

Tentas (05.12) Prekė  44115710-9 

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., 

UAB „ Branduolinis“ - 82,04 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

84  

Projektoriai (05.14) 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 ‚Daily Print“ - 1285,02 Sutartis žodžiu 

85  

Pastato inžinerinių sistemų priežiūra 

(05.17) TS 21/39 
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 „ Mimata“ - 2000,00 Sutartis raštu 

86  

Transporto nuomos paslauga (Covid 

19 ) ( 05.21) TS 21/40 
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. 

VĮ Radviliškio 

ligoninė 
- 1000,00 Sutartis raštu 

87  

Biuro reikmenys (05.24) 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 

- 358,02 Sutartis žodžiu 

88  

Pastato apsaugos paslauga ( 05.24) 

TS 21/41 
Paslauga 79710000-4 

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 

UAB „ Norgauda“ - 11,50 Sutartis raštu 



paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

89  

Gintaro dulkės (05.25) Prekė 24600000-0 

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 „ Bombikė“ - 23,80 Sutartis žodžiu 

90  

Spalvoti dūmai (05.26) Prekė 24600000-0 

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 „ Sergita“ - 43,40 Sutartis žodžiu 

91  

Kompiuterių reikmenys ( 05.27) TS 

21/ 42 
Prekė 30237000-9 

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 „ Entomas“ - 3000,00 Sutartis raštu 

92  

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 

- 
146,82 

 
Sutartis žodžiu 

93  

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. 

Baisogalos seniūnija - 34,64 Sutartis žodžiu 



94  

Elektros montavimas (06.01) 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 
- 76,13 Sutartis žodžiu 

95  

Virtuvės reikmenys (06.01) 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 „ Sanitex“ - 122,00 Sutartis žodžiu 

96  

Pirmos pagalbos ir higienos 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. 

Radviliškio rajono 

visuomeninis 

sveikatos biuras 

- 240,00 Sutartis žodžiu 

97  

Maisto produktai (06.03) 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 „ Reketukas“ - 252,02 Sutartis žodžiu 

98  

Lankstinukai GC (06.03) Prekė 22100000-1 

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 „ Vudu idėjos“ - 310,00 Sutartis žodžiu 

99  
Maitinimo paslauga (06.04) Prekė 55511000-5 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

UAB „Šeduvos 

kepykla“ 
- 800,00 Sutartis žodžiu 



įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

100  

Maitinimo paslauga (06.04) 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. 

Fizinis asmuo 

dirbantis su INDV 
- 830,00 Sutartis žodžiu 

101  

Radviliškio PBSPC 10 metų 

viešinimas (06.04) 
Paslauga 92312000-1 

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. 

Fizinis asmuo 

dirbantis su VL 
- 300,00 Sutartis žodžiu 

102  

Radviliškio PBSPC 10 metų 

viešinimas (06.07) 
Paslauga 92312000-1 

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. 

VĮ „Arimaičiai LT“ - 400,00 Sutartis žodžiu 

103  

Girlianda (06.07) 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 „ Technilita“ - 268,97 Sutartis žodžiu 

104  

Fotografijos paslauga (06.07) Paslauga 79961300-1 

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., 

Fizinis asmuo 

dirbantis su INDV 
- 100,00 Sutartis žodžiu 



21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

105  

Biuro popierius,  ( 06.07) TS-21/43  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  „Novakopa“ - 221,43 Sutartis raštu 

106  

Pastato apsaugos paslauga ( 06.07) 

TS 21/44 
Paslauga 79710000-4 

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. 

UAN „ Norgauda“ - 232,32 Sutartis raštu 

107  

Biuro reikmenys (06.08) 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 „ Drožtukas“ - 214,34 Sutartis žodžiu 

108  

Užsiėmimai vaikams „ savęs 

pažinimo dirbtuvės“ GC (06.09) 
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 Juoda avis - 150,00 Sutartis žodžiu 

109  

Lankytini objektai VDC „ 

Ąžuoliukas“ (06.11) 
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. 

Kurtuvėnų regioninio 

parko direkcija 
- 90,00 Sutartis žodžiu 



110  

Maitinimo paslauga VDC „ 

Ąžuoliukas“ (06.11) 
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. 

Zosės Kalnikienės 

įmonė 
- 108,00 Sutartis žodžiu 

111  

Vejapjovė (06.14) Prekė 16311100-9 

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. 

G. Dzindulio 

individuali įmonė 
- 149,00 Sutartis žodžiu 

112  

Muilo burbulai, GC (06.16) 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. 

Pepco Lithunia, UAB - 15,08 Sutartis žodžiu 

113  

Ūkinės prekės, GC (06.16) Prekės 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 „ Kesko senukai 

Lithunia“ 
- 30,55 Sutartis žodžiu 

114  

Maisto produktai  GC (06.16) 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 „ Thomas 

Philips Baltex“ 
- 23,08 Sutartis žodžiu 

115  
Elektros montavimas (06.16) Paslauga 50711000-2 

Apklausa žodžiu (vadovaujantis 

viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

UAB „ Elektros 

šviesa 
- 111,26 Sutartis žodžiu 



įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu 

„Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“ (4.2 p., 17.1.p., 18.p., 

21.1.2.p., 21.2.1.p.) ir Radviliškio 

parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu. 

116  

Transporto priemonės nuomos 

paslauga, VDC „ Ąžuoliukas“ (06.21) 
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 

- 86,80 Sutartis žodžiu 

117  

Maitinimo ir apgyvendinimo 

paslauga, VDC „ Gandriukas“ (06.21) 
Paslauga 

55511000-5 

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. 

Fizinis asmuo 

dirbantis su INDV 
- 1326,00 Sutartis žodžiu 

118  

Įmonių turto draudimas (06.21) TS 

21/45 
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. 

ABD" Compensa 

Vienna Insurance 

Group" 

- 128,00 Sutartis raštu 

119  

Kaklaskarės su logotipu (06.28) Prekė 18422000-3 

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 „ Vudu idėjos“ - 400,00 Sutartis žodžiu 

 


