
 

Pirkimo objektas Laimėjusio dalyvio 

pavadinimas, įmonės 

kodas 

(jei fizinis asmuo - 

vardas, pavardė) 

Bendra galutinė 

pirkimo 

sutarties(laimėjusio 

pasiūlymo)kaina eurais 

su PVM  

Įsipareigojimų dalis, 

kuriai pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/subteikėjai 

(jei žinoma) 
Data 

Pirkimo 

pavadinimas 

Trumpas pirkimo 

objekto 

apibūdinimas 
2021-01-21 Perkama 

„Matematika 

5,6,7,8 kl. EMA 

e. vadovėlio 

komplektas 

vieneriems 

metams 

licencija 

mokiniui, 

pirkimas iš 

skaitmeninio 

ugdymo plėtrai 

iš valstybės 

pasiskolintų 

lėšų (4102). 

Perkama 71 vnt. 

„Matematika 5 kl. 

EMA e. vadovėlio 

komplektas 

vieneriems 

metams“, 80 vnt. 

„Matematika 6 kl. 

EMA e. vadovėlio 

komplektas 

vieneriems 

metams“, 72 vnt. 

„Matematika 7 kl. 

EMA e. vadovėlio 

komplektas 

vieneriems 

metams“, 24 vnt. 

„Matematika 8 kl. 

EMA e. vadovėlio 

komplektas 

vieneriems 

metams“. 

UAB „E.mokykla“. 1235,00  

2021-03-01 Priešgaisrinės 

ir apsauginės 

signalizacijos 

sistemos 

techninė 

priežiūra, 

perkama iš 

savivaldybės 

lėšų (5101).. 

Perkama 

priešgaisrines ir 

apsaugines 

signalizacijos 

sistemos nuolatine 

priežiūra vykdant 

periodinius jos 

tikrinimus, šalinant 

jos gedimus, 

keičiant 

priešgaisrinės ir 

apsauginės 

signalizacijos 

prietaisus ir (arba) 

įranga. 

UAB „Gato“ 120,00  

2021-04-28 Įvadinio 

elektros 

paskirstymo 

skydo remonto 

ir įžeminimo 

kontūro 

įrengimo darbų 

pirkimas iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama įvadinio 

elektros 

paskirstymo skydo 

remonto ir 

įžeminimo kontūro 

įrengimo darbai. 

UAB „Elektros era“ 2649,17  

2021-04-28 Perkama 

nuotolinio 

mokymo(si) 

interneto 

svetainėje 

www.pedagoga

s.lt vieneriems 

metams 

paslauga, 

pirkimas iš 

mokymo lėšų 

(41). 

Perkama grupinė 

VIP narystė interneto 

svetainėje 

www.pedagogas.lt 

vieneriems metams“. 

VšĮ „Gyvenimo 

universitetas“  

660,00  



2021-05-05 Perkama pastato 

vidaus patalpų 

interjero kūrimo 

paslauga iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama pastato 

vidaus patalpų 

interjero kūrimo 

paslauga, paprašant 

parengti -Pastato 

vidaus patalpų 

interjero koncepcijas 

– 3 variantus; 

Sandra Barišauskienė, 

ind. Veiklos pažyma 

Nr.775362 

4500,00  

2021-05-10 Perkama lauko 

lietaus nuotekų 

sistemos 

rekonstravimo 

darbai pagal 

parengtą 

projektą NEB-

20-18-TDP-VN, 

pirkimas iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama lauko 

lietaus nuotekų 

sistemos 

rekonstravimo 

darbai pagal 

parengtą projektą 

NEB-20-18-TDP-

VN. 

UAB „Dengsta“ 5982,99  

2021-05-13 Perkama 

prisijungimo 

licencija prie 

programos eTest, 

iš skaitmeninio 

ugdymo plėtrai iš 

valstybės 

pasiskolintų lėšų 

(4102). 

Perkama 

prisijungimo 

licencija prie 

programos eTest, 

leidžiančios 

mokytojams kurti 

testus mokiniams. 

UAB „Alenota“ 150,00  

2021-05-14 Perkami 

ERASMUS+ 

MELT projekto 

viešinimui 

suvenyrai 

„Pelėdžiukai“ su 

ERASMUS+ 

simbolika iš 

ERASMUS + 

MELT projekto 

lėšų. 

Perkama 60 vnt. 

autoriaus rankų 

darbo suvenyrų 

„Pelėdžiukai“ su 

ERASMUS+ 

simbolika. 

Audronė Andrulevičienė, 

verslo liudijimas 

XH760178-1 

600,00  

2021-05-25 Perkama 

mokymų 

programa 

„Programa 

„Zipio 

draugai“ 

specialiuosius 

ugdymo 

poreikius 

turintiems 

vaikams“, 

perkama iš 

mokymo lėšų 

(4101). 

Perkama mokymų 

programa 3 

pedagogams 

VšĮ „Vaiko labui“ 240,00  

2021-05-31 Perkama 

mokymų 

programa 

„Įveikiame 

kartu“, 

perkama iš 

mokymo lėšų 

(4101). 

Perkama mokymų 

programa 4 

pedagogams 

VšĮ „Vaiko labui“ 144,00  

2021-06-14 Perkami 

ERASMUS+ 

MELT 

projekto 

viešinimui 

suvenyrai 

Perkama 100 vnt. 

„skarelių“ su 

ERASMUS+ 

simbolika 

UAB „Adikopas group“ 1004,30  



„skarelės“ su 

ERASMUS+ 

simbolika iš 

ERASMUS + 

MELT 

projekto lėšų. 

2021-06-29 Perkama 

grafinės 

planšetės 

medžiagos 

perteikimui 

nuotoliniu 

būdu, perkama 

iš mokymo 

lėšų (4101). 

Perkama 5 grafinės 

planšetės 

UAB „EECO“ 1350,00  

2021-07-01 Perkami 

kondicionavim

o sistemos 

įrengimo 

darbai palėpės 

klasėse iš 

1,2%GPM 

lėšų(63) 

Perkama oro 

kondicionavimo 

sistemos 5 klasėse 

įrengimo darbai 

UAB Inžinieriai“ 11736,52  

2021-07-08 Perkama 

stiklinės 

pertvaros 

įrengimo 

mokyklos 

budėtojos 

darbo vietoje 

darbai iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama skaidraus, 

grūdinto, 10 mm 

storio berėmės 

stiklo pertvaros 

1700x3210 mm- be 

durų, 2100x3210 

mm  - be durų, su 

stumdomu langeliu, 

1700x3210 mm – 

su varstomomis 

durimis. 

UAB „Ars vitri“ 2205,83  

2021-08-06 Perkama 

baltos 

magnetinės 

lentos 

keramikiniu 

paviršiumi 

tinkamu 

projektuoti 

vaizdą, 

perkama iš 

mokymo lėšų 

(4101). 

Perkama 4 baltos 

magnetinės 

keramikinės  

240x120 lentos ir 1 

balta magnetinė 

lenta 60x90 cm. 

UAB „Oficce system“ 986,76  

2021-08-20 Perkami 

klasės grindų 

remonto 

darbai iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama klasės 

(patalpa 3-7, 50,44 

m2) su rūbinėle 

(patalpa 3-8, 4,41 

m2)grindų remonto 

darbai, reikia 

demontuoti senas 

grindis, išlieti 

išlyginamąjį grindų 

sluoksnį ir įrengti 

heterogeninę PVC 

grindų dangą. 

UAB „Nelsta“ 6229,12  

2021-09-08 Perkama EMA 

e. vadovėlių 

komplektai 

vieneriems 

metams 

licencija 

mokiniui, 

pirkimas iš 

skaitmeninio 

Perkama 580 

metinių 

prisijungimo 

komplektų 

mokiniams prie 

www.emapamokos.

lt 

UAB „Ateities 

pamoka“ 

4640,00  



ugdymo 

plėtrai iš 

valstybės 

pasiskolintų 

lėšų (4102). 

2021-09-08 Perkama 

prisijungimo 

prie „EDUKA 

klasė“ skaitme

ninės 

mokymosi 

aplinkos 

metinės 

licencijos iš 

skaitmeninio 

ugdymo 

plėtrai iš 

valstybės 

pasiskolintų 

lėšų (4102). 

Perkama 24 

mokytojo ir 587 

mokinio licencijos 

UAB „Ateities 

pamoka“ 

11513,00  

2021-09-23 Perkama 

pažintinė 

edukacinė 

programa iš 

mokymo lėšų 

(4101). 

Perkama edukacija 

Trakuose 30 

mokytojų. 

UAB „Bondrida“ 280,00  

2021-11-15 Perkama 2 

išmanūs 

projektoriai su 

sumontavimo 

paslauga 

Perkami 2 išmanūs 

projektoriai su 

sumontavimo 

paslauga skirti 

interaktyviam 

pamokų vedimui. 

UAB „Zorvidas“ 4626,27  

2021-11-19 

 

Perkama 

stiklinės 

pertvaros 

perkėlimo 

darbai iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama stiklinės 

pertvaros perkėlimo 

į kitą kabinetą 

darbai. 

UAB „Ars vitri“ 859,10  

2021-11-24 Perkama 

stiklinių 

pertvarų 

dekoravimas 

„šerkšno“ 

plėvele 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkama stiklinių 

pertvarų 

bibliotekoje ir 

budėtojos darbo 

vietoje dekoravimo 

„šerkšno“ plėvele 

darbai 

UAB „Reklamos ir 

dizaino centras“ 

234,,74  

2021-12-06 Perkama 

videokonferen

cinė įranga 

skirta pamokų 

vedimui 

hibridiniu 

būdu iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

Perkami 5 

komplektai 

videokonferencinės 

įrangos hibridinio 

mokymo 

įgyvendinimui. 

UAB „EECO“ 3000,00  

2021-12-09 Perkamas 

biuro 

popierius 

Perkama 50 pokų B 

klasės biuro 

popieriaus, A4 

UAB „Novakopa“ 139,15  

2021-12-14 Perkami 

darbai – 

kabinamųjų 

lubų su 

įmontuotu 

LED 

apšvietimu 

130,56 m2 

kabinamųjų lubų su 

įmontuotu LED 

apšvietimu įrengimas 

aktų salėje. 

UAB „Prodectus“ 5737,68  



įrengimas aktų 

salėje iš 

savivaldybės 

lėšų (5101). 

 


