
Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą 

sudaryti sutartį Informacija apie sudarytą sutartį 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo 

būdo 

pasirinkimo 

priežastys 

Sutarties 

kaina, 

Eur su 

PVM Laimėtojas 

Laimėtojo 

pasirinkimo 

priežastys 

Pirkimo 

sutarties 

įsipareigojimų 

dalis, kuriai 

laimėtojas 

ketina 

pasitelkti 

subrangovus, 

subtiekėjus ar 

subteikėjus 

Sutarties 

kaina, 

Eur su 

PVM Laimėtojas 

Laimėtojo 

pasirinkimo 

priežastys 

Pirkimo 

sutarties 

įsipareig

ojimų 

dalis, 

kuriai 

laimėtoj

as ketina 

pasitelkt

i 

subrang

ovus, 

subtiekė

jus ar 

subteikė

jus 

Lietuvos pristatymo 

tarptautinėse turizmo 

parodose ITB, MAP, 

OTDYCH ir Leipcigo knygų 

mugėje 2017 m. 

organizavimo paslaugos 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p. 133.668,08 

UAB 

“Expoera”  

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 133.668,08 UAB “Expoera”  

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Lietuvos gamtos ir kultūros 

paveldo objektų (išteklių) 

pristatymo renginių 

Baltarusijoje, Lenkijoje ir 

Ukrainoje organizavimo 

paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p. 29.403,00 

UAB 

„Konsultacijos 

verslui“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama     

mažiausia 

kaina   

Įvaizdinio filmo kūrimo ir 

gamybos paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p.                 

Tarnybinio automobilio 

Toyota Corola Verso CA 

draudimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 116,14 

AB „Lietuvos 

draudimas“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 116,14 

AB „Lietuvos 

draudimas“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Tarnybinio automobilio 

Toyota Corola Verso 

KASKO draudimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 203,51 

ERGO 

Insurance SE 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 203,51 

ERGO 

Insurance SE 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 



Geriamojo vandens 

paruošimo įrangos nuoma su 

geriamojo vandens 

pardavimu įrangai 

pritaikytoje taroje 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. ~2000,0 

UAB „Eden 

Springs 

Lietuva“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama ~2000,0 

UAB „Eden 

Springs 

Lietuva“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Kavos aparato nuoma ir 

kavos pupelių bei sauso 

pieno miltelių tiekimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. ~3000,0 

UAB 

„Pardavimo 

automatai“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama ~3000,0 

UAB 

„Pardavimo 

automatai“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Informacinio straipsnio, 

pristatančio turistinius 

maršrutus, paruošimo ir 

leidybos paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 12.100,00 

UAB „Lietuvos 

rytas“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 12.100,00 

UAB „Lietuvos 

rytas“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

El. parašo sertifikatai (USB 

raktai) 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 303,31 

VĮ „Registrų 

centras“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 303,31 

VĮ „Registrų 

centras“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Automobilio VW 

Transporter KASKO 

draudimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 124,00 

UAB „Baltijas 

Marketinga 

Sistema“ 

filialas  

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 124,00 

UAB „Baltijas 

Marketinga 

Sistema“ filialas  

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Maisto prekės svečių 

vaišinimui 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 10,09 UAB "Maxima" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 10,09 UAB "Maxima" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Maisto prekės svečių 

vaišinimui 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 15,45 UAB "Magnes" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 15,45 UAB "Magnes" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Fotografijos pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 70,00 

UAB "Verslo 

žinios" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 70,00 

UAB "Verslo 

žinios" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Sveikinimo aplankai 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 9,44 UAB "Elfima" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 9,44 UAB "Elfima" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Automobilio VW 

Transporter CA draudimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 47,00 

UAB „Baltijas 

Marketinga 

Sistema“ 

filialas  

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 47,00 

UAB „Baltijas 

Marketinga 

Sistema“ filialas  

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Seminaras finansininkams 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.11 

p. 92,15 

UAB 

"Mokesčių 

srautas" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 92,15 

UAB 

"Mokesčių 

srautas" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Gėlės 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 20,00 

UAB "Gėlės 

studija" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 20,00 

UAB "Gėlės 

studija" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 



Seminaras finansininkams 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.11 

p. 92,15 

UAB 

"Mokesčių 

srautas" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 92,15 

UAB 

"Mokesčių 

srautas" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Leidinių, sąlyginiais 

pavadinimais „Lietuvos 

gamtos išteklių objektų 

žemėlapis“, „Lietuvos 

kultūrinio turizmo objektų 

žemėlapis“, „Lietuvos 

maršrutų neįgaliesiems 

žemėlapis“ kūrimo ir 

spausdinimo paslaugos  

Atviras 

konkursas 

VPĮ 84 str. 1 

d.                 

Dokumentų archyvavimo 

paslauga 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 2.000,00 

UAB 

"Archyvita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama         

Dokumentų naikinimo 

paslauga 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 400,00 

UAB 

"Archyvita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama         

Draudimo paslaugos 

(mob.telefonų) 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 127,27 

IF P&C 

Insurance AS 

draudimas 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 127,27 

IF P&C 

Insurance AS 

draudimas 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Registrų centro tvarkomi 

Juridinių asmenų registro 

duomenys 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 2.000,00 

VĮ Registrų 

centras 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama         

Domenai 

www.lithuania.travel ir  

www.worldamberroad.travel  

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 240,20 EnCirca 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 240,20 EnCirca 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaro Lietuvos turizmo 

informacijos centrų 

darbuotojams organizavimas  

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 2.100,00 

Lietuvos 

turizmo 

informacijos 

centrų 

asociacija 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 2.100,00 

Lietuvos 

turizmo 

informacijos 

centrų 

asociacija 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Dalyvavimas tarptautinėje 

turizmo parodoje ITB China 

2017 Kinijoje 16+1 

(CEEC‘s) formatu  

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 4.050,00 

UAB 

„Vestekspress 

Groups & 

Events“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 4.050,00 

UAB 

„Vestekspress 

Groups & 

Events“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Vizitinės kortelės 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 55,89 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 55,89 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Kietasis išorinis diskas 

Mažos vertės 

pirkimų 

SPT 14.1.16 

p. 140,36 UAB "Aseta" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 140,36 UAB "Aseta" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 



apklausa 

Svetainės talpinimas ir 

el.paštas 

(lietuvosmarsrutai.eu) 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 86,97 

UAB "Interneto 

vizija" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 86,97 

UAB "Interneto 

vizija" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Dažų kasetės spausdintuvui 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 82,76 

UAB "Konica 

Minolta Baltia" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 82,76 

UAB "Konica 

Minolta Baltia" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Apgyvendinimo paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 45,00 

Vera 

Šinkūnienė 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 45,00 

Vera 

Šinkūnienė 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Fotografijos pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 21,00 

UAB "Verslo 

žinios" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 21,00 

UAB "Verslo 

žinios" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Domeno pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 9,67 

UAB "Interneto 

vizija" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 9,67 

UAB "Interneto 

vizija" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Tourism.lt svetainės 

tvarkymas 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 60,50 

UAB "Dizaino 

kryptis" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 60,50 

UAB "Dizaino 

kryptis" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Vizitinės kortelės 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 40,83 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 40,83 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Viešųjų pirkimų 

konsultacijos 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 3.000,00 UAB „Legista“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama         

Padangos tarnybiniam 

automobiliui VW 

Transporter 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 344,00 

UAB „E-

marketas“ 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 344,00 

UAB „E-

marketas“ 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Interneto svetainės 

(Lithuania.travel) sukūrimo 

paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p.                 

Lietuvos gamtos ir kultūros 

paveldo objektų (išteklių) 

pristatymo renginių 

S.Peterburge ir Maskvoje 

organizavimo paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p.                 

Vietinio turizmo reklaminės 

rubrikos sukūrimo paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p.                 



Turizmo renginio Kinijoje 

organizavimo paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas SPT 10.2 p.                 

Kurjerio paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 69,09 

UAB "DHL 

Lietuva" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 69,09 

UAB "DHL 

Lietuva" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Vizitinės kortelės 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 18,79 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 18,79 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Kurjerio paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 11,99 

UAB "DHL 

Lietuva" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 11,99 

UAB "DHL 

Lietuva" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Maisto prekės 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa SPT 14.1.6 p. 143,96 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 143,96 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Mokymai 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.11 

p. 120,00 

VšĮ "Lietuvos 

viešojo 

administravimo 

institutas" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 120,00 

VšĮ "Lietuvos 

viešojo 

administravimo 

institutas" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

Tekstinė plokštelė ir 

datatorius 

Mažos vertės 

pirkimų 

apklausa 

SPT 14.1.16 

p. 10,12 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina nepasitelkiama 10,12 UAB "Reavita" 

mažiausia 

kaina 

nepasitel

kiama 

 


