
 

Pirkimo objektas Laimėjusio 

dalyvio 

pavadinimas, 

įmonės kodas 

(jei fizinis asmuo 

- vardas, 

pavardė) 

Bendra 

galutinė 

pirkimo 

sutarties(laimėj

usio 

pasiūlymo)kain

a eurais su 

PVM  

Data Pirkimo pavadinimas 
Trumpas pirkimo 

objekto apibūdinimas 

2020-01-03 Mokymų paslauga Perkama mokymų paslauga 

siekiant stiprinti klasės 

sutelktumą, suvienijant 

kolektyvą į bendrą 

komandą 

UAB „Kai reikia“. 50,00 

Eur/ val. 

2020-01-10 Mikroutobuso nuoma su vairuotoju maršrutu 

Kaunas – Vilnius 2020.01.27 ir Vilnius – 

Kaunas 2020.02.02 mokiniams ir juos 

lydintiems mokytojams iš projekto 

ERASMUS+ lėšų. 

Perkama paslauga 

„Mikroautobuso nuoma su 

vairuotoju maršrutu 

Kaunas – Vilnius 

2020.01.27 ir Vilnius – 

Kaunas 2020.02.02“. Vyks 

3 mokytojai ir 4 mokiniai. 

MB „Kolumbo 

turas“ 

150,00 

2020-02-13 Perkami kietieji baldai Kietieji baldai – 1 spinta 

dokumentams 

(1850x800x340, bukas), 1 

spinta rūbams 

(1850x440x340, bukas), 1 

kampinis stalas (150x130, 

klevas), 1 stalčių blokas su 

4 stalčiais (560x410x450, 

klevas), 1 spintelė 

spausdintuvui 

(750x610x600, bukas), 1 

spintelė kriauklei 

(750x945x550, šviesus 

beržas), 1 komoda 

(1538x589x440, bukas), 1 

stalas-recepsija su 

metaliniu rėmu ir 

veidrodžiu 470x640 

(bukas), 1 stalčių blokas su 

4 stalčiais (560x410x450, 

bukas). 

UAB „Eigida“ 1299,00 

2020-02-13 Mokymų paslauga 4 ak. val. praktiniai 

užsiėmimai „Mokinių 

tarpusavio santykių 

žemėlapio sudarymas bei 

pagarbių santykių 

stiprinimo pratybos“ 6 

klasės mokiniams ir 4 ak. 

val. praktiniai užsiėmimai 

mokytojams ir mokinių 

lektorė Asta Blandė 600,00 



tėvams „Šeimos ir 

mokyklos partnerystė, 

stiprinant vaiko 

psichologinį atsparumą ir 

kuriant pagarbius santykius 

su bendraamžiais bei 

suaugusiais“ 

2020-02-17 „Mokinių ir mokytojų kelionė maršrutu Ryga – 

Malta – Ryga 2020.05.17 – 05.24 dienomis“ iš 

„ERASMUS+“ programos projekto „MELT“ 

lėšų. 

Perkama paslauga 

„Mokinių ir mokytojų 

kelionė maršrutu Ryga – 

Malta – Ryga 2020.05.17 – 

05.24 dienomis“. Vyks 3 

mokytojai ir 2 mokiniai. 

UAB „Turrisa“  1030,00 

2020-02-21 2 klasių sienų remonto darbai Sienų glaistymas – 11 m2, 

sienų dažymas 2 kartus – 

198 m2 

Nerijus Juzėnas, verslo 

liudijimas 

Nr.CD437665-1 

600,00 

2020-02-24 Stiklinių pertvarų dekoravimas „šerkšno“ 

plėvele 

Perkama paslauga - 

dekoravimo maketavimo 

darbai ir 16,80 m stiklinių 

pertvarų dekoravimas 

„šerkšno“ plėvele. 

UAB „Reklamos 

ir dizaino centras“ 

644,20 

2020-04-21 Lauko durų restauravimo ir bibliotekos durų 

atkūrimo darbai 

Atlikti lauko durų 

restauravimo 7,8 m2 ir 

bibliotekos durų atkūrimo 

2,5 m2  darbus. 

UAB „Statybos 

valdymo 

paslaugos“ 

4206,44 

2020-05-25 Mokslo paskirties pastato 1C3p, (unikalus Nr. 

1993-8035-4014) esančio Nemuno g. 12, 

Kaune, kiemo lietaus kanalizacijos 

atnaujinimo techninio darbo projekto 

parengimas 

Kiemo lietaus kanalizacijos 

atnaujinimo techninio 

darbo projekto parengimas 

ir suderinimas su 

valstybinėmis 

institucijomis. Numatoma 

apie 30 m seno vamzdyno 

pakeisti nauju ir numatyti 

naujo stovo įrengimą prie 

ūkinio pastato nuo kurio 

pakloti 8,5 m naują 

vamzdyną iki bendros 

lietaus vandens surinkimo 

sistemos. 

UAB „Nebrau“ 2178,00 

2020-06-10 Perkami 48 komplektai vienviečių mokyklinių 

suolų su kėdėmis. 

Perkama 48 komplektai 

vienviečių mokyklinių stalų 

su kėdėmis. Stalai turi būti 

reguliuojamo aukščio ir 

šiuolaikiško dizaino, 

reguliacija 3-5 (pradinėms 

klasėms), stalviršio spalva - 

Klevas, metalinės dalys - 

oranžinės spalvos. 

 

UAB „Ugdymo ir 

vystymo grupė“. 

3642,72 

 

 

2020-06-16 Perkamos 4 persirengimo spintelės 6 vietų. Perkamos 4 metalinės, 6 

skyrių, 90x50x180h 

išmatavimų, pilkos spalvos 

(RAL 7035) 

UAB „GUIDO 

group“ 

857,41 



2020-06-30 Perkami kietieji baldai iš LMDP Perkamos 3 spintelės 

900x430x900 klevo 

spalvos, 2 

komodos(spintelės), 

kuriose telpa 12 didelių 

dėžių, visos dėžės 

oranžinės spalvos, darbo 

stalas 1500x1500x750 

klevo spalvos, darbo stalas 

1500x1200x750 buko 

spalvos, 1 stalčių blokas 4 

stalčių klevo spalvos, 1 

stalčių blokas 4 stalčių 

buko spalvos, 1 lentyna 

klaviatūrai klevo spalvos, 1 

lentyna klaviatūrai buko 

spalvos, durelių 

komplektas klevo spalvos. 

UAB „Eigida“ 1013,00 

2020-07-29 Perkami 1 klasės remonto darbai Senų paviršių skutimas ir 

gruntavimas kontaktiniu 

gruntu – 150 m2, sienų 

tinko remontas cemento – 

kalkių skiediniu – 50 m2, 

sienų glaistymas 3 kartus – 

100 m2, sienų dažymas 2 

kartus – 100 m2, sienos 

paviršiaus aptaisymas 

glazūruotomis plytelėmis – 

2 m2, lubų glaistymas 3 

kartus – 50 m2, lubų 

dažymas 2 kartus – 50 m2, 

4 radiatorių nuvalymas ir 

dažymas 

Tomas Naujalis 

(nuolatinio 

Lietuvos 

gyventojo 

individualios 

veiklos vykdymo 

pažymą 

Nr.815969) 

2200,00 

2020-09-04 Perkama aktyvioji elektros energija Perkama 45000 kWh per 

metus 

UAB „Ignitis“ 2722,50 

2020-10-20 Perkama 1 klasės ir logopedės grindų remonto 

paslauga 

Pagrindo gruntavimas, 

užliejimas lyginamuoju 

mišiniu – 44 m2, šlifavimas 

– 44 m2, PVC grindų 

dangos įrengimas su 

lenkimu ant sienos 10 cm – 

62 m2. 

UAB „BENART 

PROJEKTAI“ 

1391,00 

2020-10-22 HD raiškos su integruotu mikrofonu Web 

kamerų pirkimas. 

Perkama 30 vnt. Web 

kamerų HD raiškos su 

integruotu mikrofonu 

UAB „Inida“ 1052,70 

2020-10-22 Perkama „EDUKA klasė“ metinė licencija 

mokiniui 

Perkama 570 vnt. 

„EDUKA klasė“ metinių 

licencijų mokiniui. 

UAB „ Šviesa“ 10830,0

0 

2020-10-23 Perkama stiklinės pertvaros su durimis 

įrengimo paslauga bibliotekoje 

1300x2600 mm su durimis 

ir 950x2600 mm stiklinės 

pertvaros įrengimo 

MB „Leneva“ 1994,47 



paslauga bibliotekoje  

2020-10-26 Mokymų paslauga Perkama autorinė mokymų 

paslauga suteikiant 60 

mokytojų prisijungimą 

nuotoliniu būdu prie 

mokymo „Fasilitavimo ir 

moderavimo įrankiai 

pamokoje“ su 3 

nuotolinėmis programomis. 

VšĮ „Mokymosi 

mokykla“ 

1290,00 

2020-11-03 

 
Baltų magnetinių lentų pirkimas Perkama sekančių 

išmatavimų baltos 

magnetinės lentos:1 vnt. 

1000 x 2000;1 vnt. 1200 x 

2000;2 vnt. 1200 x 2500. 

UAB „Eigida“ 455,00 

2020-12-04 Perkamas oro dezinfekavimo prietaisas Perkamas oro 

dezinfekavimo prietaisas 

naikinantis virusus ir 

bakterijas 

UAB „Ozono 

centras“ 

605,00 

2020-12-07 Perkami kietieji baldai pagaminti iš LMDP WC spintelė 

7300x650x400, WC 

spintelė 7300x650x400, 

WC spintelė 

7300x650x400, WC 

spintelė 7300x650x400, 

WC spintelė 

7300x650x400, WC 

spintelė 7300x650x400,  

rūbinės kabykla, rūbinės 

batų dėžė/suolas, spinta, 

slankiųjų durų sistema, 

rūbinės baldų komplektas, 

pastatoma spintelė 

1900x800x480, pastatoma 

spintelė 1550x800x480, 

pastatoma spintelė 

1150x1050x480, pastatoma 

spintelė 1000x570x400, 

papildomos detalės 

esamiems baldams. 

 

Gintautas 

Rinkevičius, 

(nuolatinio 

Lietuvos 

gyventojo 

individualios 

veiklos vykdymo 

pažyma 

Nr.703910). 

6500,00 

2020-12-07 Perkamas „Gratnells“ vežimėlis su 3 įkrovimo 

dėžėmis 

Perkamas Gratnells 

vežimėlis su 3 įkrovimo 

dėžėmis skirtas įkrauti 30 

planšetinių kompiuterių. 

UAB „Biznio 

mašinų 

kompanija“ 

1199,00 

2020-12-15 Perkamas biuro popierius Perkama 25 pokai C klasės 

biuro popieriaus, A4 

UAB „Novakopa“ 57,17 

2020-12-16 Perkama 2 išmanūs projektoriai su 

sumontavimo paslauga 

Perkami 2 išmanūs 

projektoriai su 

sumontavimo paslauga 

skirti interaktyviam 

pamokų vedimui. 

UAB „EECO“ 4626,27 



 


