
INFORMACIJA APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PRADEDAMUS PIRKIMUS 

 

Eil.  

Nr. 
Konkurso (apklausos) 

pavadinimas 
Pirkimo būdas 

Pasiūlymų pateikimo 

terminas 

Informacija apie pirkimą Pirkimo dokumentai 

2 0 2 2  m .  

1.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Statybinės medžiagos (ir 

panašūs gaminiai) ir 

įrenginiai 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2022 m. sausio 19 d. 

 9 val. 00 min. 

Statybinės medžiagos (ir panašūs gaminiai) ir įrenginiai 

Pridedama statybinių medžiagų (ir panašų gaminių) ir 

įrenginių sąrašas: Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

2.  

Viešoji įstaiga Visagino sporto 

ir rekreacijos  centras 

Sporto inventorius 

Mažos vertės 

pirkimas 

2022 m. sausio 14 d. 

 9 val. 00 min. 

Sporto inventorius: 

50mm olimpinis grifas su guoliais tinkamas mėtymui 220cm (apkrova iki 

450kg) ne mažau 3 vnt 

Svorių rinkinys 50mm  2x1,25–25kg ne mažau 3 vnt 

Rebilitacinis gimnastikos čiužinys  200x120x20cm T25 PLAWIL ne 

mažau 4 vnt 

Irklas (kanoe) ne mažau 1 vnt 

Irklas (baidarė) ne mažau 1 vnt 

Hantelių stovas  

ne mažau 3 vnt 

Universalus sulankstomas suoliukas  

ne mažau 3 vnt 

Hanteliai, 2x5kg  

ne mažau 12 kompl.(24 vnt) 

Vienpusis suoliukas su kabikla  

2000 mm ne mažau 2 vnt 

Vienpusis suoliukas su kabykla  

1500 mm ne mažau 4 vnt 

Super mobili metalinė rūbinės drabužių kabykla ne mažau 1 vnt 

Kėdė su atlenkiamu staliuku 

ne mažau 32 vnt 

 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

2 0 2 1  m .  

3.  

Viešoji įstaiga Visagino sporto 

ir rekreacijos  centras 

Guminė grindų danga 

 vidaus sporto salėms 

Mažos vertės 

pirkimas 

2021 m. gruodžio 13 d. 

9.00 val. 

SBR ir SBR + EPDM plytelės, skirtos asmeniniam sporto kambariui, 

saugo Jūsų grindis ir kūną. Paverskite šią erdvę profesionalia sporto sale. 

SVARBIOS SAVYBĖS: 

• lengva valyti 

• neslidus paviršius 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



• mažina triukšmą ir vibraciją 

• saugo grindis nuo mechaninių pažeidimų 

• tinka naudoti and cemento ir kitų paviršių 

• galima specialiai išpjauti, kad atitiktų įrangos arba neįprastą 

paviršiaus formą 

• saugus kritimo aukštis iki 180 cm 

• lengva sumontuoti ir išardyti 

• higienos sertifikatas: PZH (Nacionalinis higienos institutas) 

• atsparumas ugniai: DFL ir CFL sertifikatas 

APIMTYS (plotis x ilgis): 

• 50 x 50 cm arba 100 x 100 cm arba 100 x 50 cm 

4.  

Viešoji įstaiga Visagino sporto 

ir rekreacijos  centras 

Įvairūs maisto produktai, 

kalėdinės dovanėlės 

(saldumynai); 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2021 m. liepos 29 d.  

10 val. 00 min 

Įvairūs maisto produktai, kalėdinės dovanėlės 

(saldumynai), suvenyrai 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

5.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Kanceliarinės prekės 

Mažos vertės 

pirkimas 

2021 m. birželio 21 d. 

 10 val. 00 min. 

Kanceliarinės prekės: 

Pridedama kanceliarinių prekių sąrašas: Pirkimo sąlygų 

priedas Nr. 1 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

6.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Kuro pirkimas 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2021 m. sausio 28 d. 

 10 val. 00 min. 

Kuras: 

Benzinas A95 3000l 

Dyzelinas 4500l 

Dujos 300l 

Alyva variklinė 150l 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

7.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Statybinės medžiagos (ir 

panašūs gaminiai) ir 

įrenginiai 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2021 m. sausio 19 d. 

 10 val. 00 min. 

Statybinės medžiagos (ir panašūs gaminiai) ir įrenginiai 

Pridedama statybinių medžiagų (ir panašų gaminių) ir 

įrenginių sąrašas: Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

2 0 2 0  m .  

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


8.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Treniruokliai 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2020 m. gruodžio 21 d. 

 9 val. 00 min. 

1 Multifunkcinis treniruoklis  

2 50mm olimpinis grifas su guoliais tinkamas mėtymui  

              220cm (apkrova iki 450kg) 

3 50mm lenktas olimpinis grifas 120cm (apkrova 250kg) 

4 Keičiamo svorio hantelių ir štangos komplektas  

5 Svorių rinkinys 50mm  2x1,25–25kg 

6 Universalus sulankstomas suoliukas  

7 Pasunkintas kamuolys slam ball prove 12kg 

8 3 lygių horizantalus stovas hanteliams  

9 Stovas 50mm grifams ir svoriams 

10 Daugiafunkcis treniruočių suoliukas 

11 Stovas jėgos pratimams-štangai 

12 Slidinėjimo treniruoklis su monitorium 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

9.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Turto vertinimo paslaugos 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2020 m. gruodžio 17 d. 

 11 val. 00 min. 

Trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto vertinimo paslauga  

Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti 

perkančiajai organizacijai reikalingą paslaugą, racionaliai 

naudojant tam skirtas lėšas. 

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.  

Vertinamo turto sąrašai nurodytas prieduose 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

10.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Nusileidimo zona mini 

trampui 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2020 m. gruodžio 17 d. 

 10 val. 00 min. 

Kilimėlis tūpimui iš sviedinio (dvigubas minitrampas). Jis skirtas 

atstatyti stovinčius elementus ir apsaugo specialistą nuo sužeidimų rudenį. 

Gimnastikos kilimėlis sugeria kritimo iš aukščio jėgą, tuo pačiu išlikdamas 

pakankamai tvirtas, kad patogiai judėtų ir atliktų ant jo pratimus. 
Iškrovimo zoną sudaro 3 kilimėliai: 200 x 300 x 30 cm. 

Kiekvieno kilimėlio vidus labai kietas putplasčio kaučiuko 

gaubtas pagamintas iš tentų audinio, viduje medžiaga kaip imtinių kilimėliai. Ant 
kilimėlio yra užtrauktukas, uždengiantis tris puses, kad būtų galima pašalinti 

užpildą. 

Kiekvienas kilimėlis turi 4 nešančias rankenas. Kilimėliai yra 
sujungti „Velcro“ iš galų ir iš viršaus, kaip parodyta -1 paveiksle. Ant „Velcro“ 

kilimėlių įprasta mėlyna danga yra pagaminta iš skirtingų spalvų didelio tankio 

polivinilchlorido (PVC), sudarančio konkurencinį ženklą pagal –2 paveikslą. 
Ant bendro mėlyno viršutinio sluoksnio yra geltonas stačiakampis, 

kurio trumpasis kraštas yra greta galo. Ant geltono stačiakampio yra raudonas 

stačiakampis. -2 pav 
 

Dangos matmenys Paveikslėlis -3 

1. įprasta mėlyna danga - 300cmx600cm 
2. geltonas stačiakampis-400cmx200cm 

3. raudonas stačiakampis 100cm x 250cm 

Atstumas nuo galo iki raudono stačiakampio yra 70cm 

 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

11.  

Viešoji įstaiga Visagino 

sporto ir rekreacijos  

centras 

Baseino vandens 

Mažos vertės 

pirkimas 

2020 m. spalio 26 d. 

 9 val. 00 min. 

1. Skystas chloras: 

Baseinų vandens dezinfektantas - vandeninis natrio hipoclorido tirpalas NaOCl, 

gelsvas skystis, pH reikšmė (20 oC) 11,5-12,5, 2 tipo 02 potipio biocidas,veiklioji 

sudėtinė medžiaga: natrio hipochloritas ≥ 12,5 % aktyvaus chloro, > 0,2 % 

stabilizatorius tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose,  

išfasavimas 35 kg talpose., biocido autorizacijos liudijimas saugos duomenų lapas 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


dezinfektantai; Baseino 

įrangos remonto  

paslaugos 

 

lietuviška instrukcija katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams 3675KG 

2. Skystas pH minus: 

Baseinų vandens pH vertės reguliatorius vandeninis sieros rūgšties tirpalas, 
bespalvis skystis, koncentracija ≥37% tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo 

įrenginiuose, išfasavimas 35 - 40 kg talpose., saugos duomenų lapas 

lietuviška instrukcija katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams 1400KG 

3. Skystas flokuliantas: 

Baseinų vandens skystas koaguliantas – Aliuminio hidroksichlorido tirpalas, gelsvai 

bespalvis skystis, pH vertė (20oC) 4,0-4,6, koncentracija <=50% saugos duomenų 
lapas sertifikatas lietuviška instrukcija katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams 

2100KG 

4. Testavimo tabletės DPD Nr.1: 

skirtos matuoti chloro kiekį vandenyje momentinis fotometrinis testavimas 

išfasuota lapeliais po 10 vnt. 1000 vnt 

5. Testavimo tabletės Phenol red: 

skirtos matuoti pH lygį vandenyje momentinis fotometrinis testavimas išfasuota 
lapeliais po 10 vnt. 1000 vnt 

6. Baseino kraštų valiklis: 

Priemonė valyti baseino kraštams Šarminė medžiaga Gelis. 4 vnt 
7. Baseino įrangos remonto paslaugos 20 val. 

8. Visi reagentai turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų 

prekių gamintojo atstovas arba turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl 
prekybos siūlomomis prekėmis. Prekių pristatymas nemokamas. 

 9. Baseino įrangos remonto paslaugos: automatinio reagentų dozatoriaus, UV 

įrenginio, mechaninio valdymo ir šildymo sistemos remontas. 

 

12.  

Visagino sporto centras 

Sanitarinio mazgo remonto 

paslaugos sutvarkymui su 

pritaikymu neįgaliesiems Parko 

g. 2A, Visaginas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2020 m. liepos 9 d. 

 9 val. 00 min. 

1. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo 

19,5 m2 

2. Keraminių plytelių dangos  išardymas 0.048  (100 m2) 
3. 50 mm storio cementinių užtepų išardymas 0.048  (100 m2) 

4. Šviestuvų demontavimas 0.02 (100 vnt) 

5. Durų varčių išėmimas 2 vnt 
6. Durų staktų išėmimas 2 vnt 

7. Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių 0.048  

(100 m2) 
8. Angų užtaisymas  plytomis  0.34 m3 

9. Mūrinių vidaus paviršių geras tinkas  0.2104 (100 m2) 

10. Angų pramušimas plytų konstrukcijose 0.42 m3 
11. Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis 21.04 m2 

12. 50mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankiniu būdu. 0.048  (100 m2) 

13. Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 5mm storio 
sluoksniu0.048  (100 m2) 

14. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais 
4,8 m2 

15. Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50mm, tiesimas 2,5 m 

16. Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 15mm 3,5 m 
17. Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija 

plastikinių vamzdžių (ŽN) 1 kompl. 

18. Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai 
kanalizacija plastikinių vamzdžių (ŽN) 1 kompl. 

19. Vagų  iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose 0.015 (100 m) 

20. Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) 0.08 

(100 m) 

21. Jungiklio ir rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 0.03 (100 vnt) 

22. Šviestuvų   montavimas  0.03 (100 vnt) 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

https://www.bvpzkodai.lt/50000000-kodas/
https://www.bvpzkodai.lt/50000000-kodas/
https://www.bvpzkodai.lt/50000000-kodas/
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


23. Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių *Tvirtinant profilius 

prie lubų 0.16 (100 m) 

24. Lubų vidaus paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis 0.048  (100 m2) 
25. Plieninių sąramų  montavimas rankiniu būdu 0.009 t 

26. Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse 

sienose, kai staktos tradicinės 2,1 m2 
27. Slenksčių įrengimas 0.01 (100 m) 

28. Dekoratyvinių putplasčio elementų (juostelių) klijavimas prie paviršiaus 0.056 

(100 m) 
29. Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinamas 4 varžtais - 2kompl. 4 vnt 

30. Elektrinių rankšluosčių montavimas 1 vnt 

31. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu 1,3 t 

2 0 1 9  m .  

13.  

Visagino sporto centras 

Sporto inventoriaus pirkimas: 

1. Rėmo apsauga 

2. Batuto spyruokliu apsauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

2019 m. spalio 11 d. 

 10 val. 00 min. 

Sporto inventoriaus pirkimas 

1. Rėmo apsauga- ne mažiau 2 rinkinių pagal finansinės galimybės 

plotis 3 00cm ilgio 200cm aukštis 20 cm nuolydis 45cm ilgio 

vidus labai kietas putplasčio kaučiuko gaubtas pagamintas iš 

tentų audinio 

 

2. Batuto spyruokliu apsauga-- ne mažiau 2 rinkinių pagal 

finansinės galimybės 

susideda iš keturių dalių: dviejų  ilgų ir dviejų trumpų dydžių, 

ilgis -496 cm trumpas 211 cm, ilgos dalys suapvalintos, plotis 

50 cm, storis 2 cm, viduje medžiaga kaip imtynių kilimėliai 

3. Suteikti gaminiui ne mažiau 2 jų metų garantiją. 

4. Privalo pateikti gaminio atitikimo TS reikalavimams 

patvirtinančius dokumentus. 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

14.  
Visagino sporto centras 

Plovimo, valymo priemonės 

Mažos vertės 

pirkimas 

2019 m. vasario 25 d. 

 9 val. 00 min. 

Plovimo, valymo priemonės 

Pridedama plovimo, valymo priemonių sąrašas: Pirkimo 

sąlygų priedas Nr. 1 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

15.  

Visagino sporto centras 

Statybinės medžiagos (ir 

panašūs gaminiai) ir įrenginiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2019 m. sausio 23 d. 

 9 val. 00 min. 

Statybinės medžiagos (ir panašūs gaminiai) ir įrenginiai 

Pridedama statybinių medžiagų (ir panašų gaminių) ir 

įrenginių sąrašas: Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

16.  
Visagino sporto centras 

Kuro pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2019 m. sausio 18 d. 

 9 val. 00 min. 

Kuras: 
Benzinas A95 3000l 

Dyzelinas 4500l 

Dujos 300l 

Alyva variklinė 150l 

Pirkimo sąlygas galima gauti 

kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

2 0 1 8  m .  
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17.  

Visagino sporto centras 

Koridorių lubų remonto 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. gruodžio 17 d. 

 9 val. 00 min. 

1. Pakabinamų lubų iš plokščių “Akmigran” 

išardymas 118 m
2 

 

      2. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai       

            metalo konstrukcija ir plokštės 118 m
2
    

      3.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 2 t 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

18.  

Visagino sporto centras 

Vidaus elektros tinklų remonto 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. spalio 23 d. 

 9 val. 00 min. 

1. Demontavimo darbai:  

1.1. Šviestuvų demontavimas k=1,0
  
6 vnt 

       2. Montavimo darbai:  

       2.1. šviestuvų montavimas 8 vnt (du nauji) 

2.2. komutacinė dėžutė 1 vnt 

2.3.signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas 

150 m 

2.4. rozečių montavimas 3 vnt 

2.5.  pakopų montavimas 1 kompl. 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

19.  

Visagino sporto centras 

Gaisrinės signalizacijos 

remonto darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. spalio 23 d. 

9 val. 00 min. 

1.Demontavimo darbai:  

1.1.Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) 

komplekto demontavimas k=1,0
  
2 kompl. 

       2. Montavimo darbai:  

       2.1.Optinio spindulinio dūmų jutiklio 

 (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas 3 kompl. 

(vienas - naujas) 

2.2. adresavimo modulio montavimas 6 vnt 

2.3. aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba 

išorėje 1 vnt 

2.4. signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas 

500 m 

      2.5. sistemos derinimas 2 kompl. 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

20.  

Visagino sporto centras 

Koridorių lubų ir grindų 

remonto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. spalio 23 d. 

 9 val. 00 min. 

1. Pakabinamų lubų iš plokščių “Akmigran” 

išardymas 118 m
2 

 

      2. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai       

            metalo konstrukcija ir plokštės 118 m
2
    

3.Seno linoleumo nuėmimas 75 m
2
  

      4.Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio 

savaime išsilyginančiu skiediniu 75 m
2
 

      5.Keičiant sluoksnio storį kiekvienam milimetro 

pasikeitimui prie normatyvo N11-54-6 pridėti arba 

atimti k4=7.000 75 m
2
 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


       6.Grindų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu 75 

m
2
 

2. PVC danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų 

dangą 75 m
2
 

      8.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 4 t 

21.  
Visagino sporto centras 

Kanceliarinės prekės 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. spalio 4 d. 

 10 val. 00 min. 

Kanceliarinės prekės: 

Pridedama kanceliarinių prekių sąrašas: Pirkimo sąlygų 

priedas Nr. 1 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

22.  

Visagino sporto centras 

Sporto inventorius: 

1. Sportiniai čiužiniai su 

neslystančia apačia  

ne mažiau 4 vnt 

2. Švediška sienelė ne 

mažiau 8 vnt 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. rugsėjo 27 d. 

10 val. 00 min. 

1. Čiužinio užvalkalas  pagamintas iš tvirto tentinio audinio, 

užpildas- porolonas. 

Čiužinio apačia iš specialios neslystančios medžiagos. 

Čiužinio kraštuose yra ventiliacinės angos ir ištisinis 2 m ilgio 

užtrauktukas. Lengvam porolono įdėjimui ir išėmimui 

Matmenys: 200x100x10 cm; Spalva: mėlyna 

2. Techniniai parametrai: 

Masyvi buko mediena 

Dvigubai lakuota 

Plieniniai tvirtinimo varžtai 

Ankeriavimo komponentai (ankeriuojama į siena) 

Didelis tarpas tarp sienos ir skersinių 

Viršutiniai skersiniai tinkami įvairių komponentų tvirtinimui (pvz. 

gumos, TRX, kabėjimo batai, skersinis prisitraukimams) 

Lengvas surinkimas 

Tarpai tarp skersinių: 21,5cm 

Aukštis: 250 cm  

Plotis: 90 cm 

Skersinių diametras: 4 cm 

Gylis: 23 cm 

Maksimalus naudotojo svoris: 130 kg 

Varžtai ir ankeriavimo komponentai įeina į komplektaciją 

 

Suteikti gaminiams ne mažiau 2 jų metų garantiją 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

23.  
Visagino sporto centras 

Elektros matavimai (elektros 

varžų matavimo). 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. rugpjūčio 24 

d. 9 val. 00 min. 

Taikos pr. 23, Kosmoso g. 28A, Parko g. 2A, Visaginas  

1. Žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė 

nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos 

neutralės tinklosė. 194tašk. 

2.Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos 
izoliacijos varžos matavimas megommetru. 179 matav. 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


3. Žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė-

nulis pilnosios tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės 

tinklosė. 114matav. 

4. Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui. 1 matav. 

 

Visi darbai ir paslaugos turi būti atliktos iki 2018-09-01 

Pateikti Atestatą išduotą Valstybinės Energetikos 

Inspekcijos eksploatuoti elektros įrenginius 

24.  
Visagino sporto centras 

Zenitinių stoglangių 

pakeitimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. liepos 31 d. 9 

val. 00 min. 

1. Zenitinių stoglangių demontavimas 100m
2 
x 0,135 

2. Mūrinių sienų išardymas m
3  

0,32 

3. Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), 

pervežant betoną karučiais m
3  

0,41 

4. Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai 

mūrotūris vienoje vietoje iki 5m
3
,
 
kai angos ne stačiak. 

Formos m
3  

0,48 

5. Naujų zenitinių stoglangių ant plieninių ir 

gelžbetoninių dangų montavimas100m
2 
x 0,154 

6. Medžiagų(neparankių ir reikalaujančių atsargumo) 

panešimas 10 m atstumu t 1,4 

7. Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 

10 m t 1,4 

8. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu t 1,2 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

25.  
Visagino sporto centras 

Stogo ir parapeto remonto 

darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. liepos 31 d. 9 

val. 00 min. 

1.Plokščių stogų ritininių dangų ardymas 100m
2 
x0,12 

2.Plieninių konstrukcijų ardymas t 0,036 

3.Monolitinių gelžbetoninių išardymas m
3  

0,48 

4.Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant 

betoną karučiais m
3  

0,84 

5.Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr, o 

skylės D iki 160 mm 100vnt x0,02 

6.Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalimas nuo ritininės (ruloninės) 

dangos, nukeliant šiukšles žemyn m
2 
25 

7.Drėgno stogo pagrindo džiovinimas mechanizuotu būdu m
2 
25,0 

8.“Pūslių” remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, 

išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu m
2 
59 

9.Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles m
2 
92 

10.Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kaistogo 

danga bituminė vnt 2,0 

11.Lietaus rinktuvo(įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu 

audiniu, demontuojant viršutinę įlajos dalį vnt 2,0 

12.Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


prilydant) 100m
2
 x0,6 

13.Neventiliuojamų stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos 

įrengimas, naudojant mineralinės vatos plokštės (plokštė 150 mm 

storio ir papildomai klojant 20 mm storio plokštės) 100m
2
 x0,2 

14.Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno 

sluoksnio ritinine danga (bituminė danga, prilydant) 100m
2 
0,81 

15.Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai 

tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras100m
2
 x

 
0,12 

16.Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 

10 m atstumu t 1,5 

17.Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie 

normatyvo R23-73 pridėti k4=2,000 t 1,5 

18.Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 32 mm 

kiekvieniems 10 mm pridėti 100vnt x 0,08 

19.Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lietvamzdžių 

montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių m
 
8,0 

20.Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose 

montavimas nuo kopėčių 100m
2
 x

 
0,09 

21.Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant 

prie sienos vnt 1,0 

22. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-

savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu t 2,4 

26.  
Visagino sporto centras 

Kiliminė danga (sportinė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. liepos 4 d.  

9 val. 00 min 

Kiliminės dangos (sportinės) pirkimas 

 
1. Matmenys: 12x14 m

2 

2. Pagrindas: guminė danga 1cm storio, vidutinio 

kietumo 

3. Viršus: kilpinė danga 

4. Raštas: struktūrinis 

5. Suteikti gaminiui ne mažiau 2 jų metų garantiją. 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

 

27.  
Visagino sporto centras 

Zenitinių stoglangių ir 

parapeto remonto darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. liepos 5 d.  

9 val. 00 min 

1. Zenitinių stoglangių demontavimas 

2. Mūrinių sienų išardymas 

3. Betono pagrindas po pamatais (mažoms 

apimtims)pervežant betoną karučiais 

4. Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai 

mūrotūris vienoje vietoje iki 5m
3
,
 
kai angos ne stačiak. Formos 

5. “Pūslių” remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, 

džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (2m
2 
užlop. Ploto) 

6. Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšies 

7. Plokščių stogų parapetų ir defomacinių siūlių aptaisymas 

vieno sluoksnio ritinine danga (bituminė danga, prilydant) 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

pirkimų procedurų 

nutraukimas. 

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com
mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


8. Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, 

kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras. 

9. Neventiliuojamų stogų daugiasluoksnės šiltinamosios 

izoliacijos įrengimas, naudojant mineralinės vatos plokštes 

10. Zenitinių stoglangių ant plieninių ir gelžbetoninių dangų 

montavimas 

11. Medžiagų(neparankių ir reikalaujančių atsargumo) 

panešimas 10 m atstumu 

12. Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m 

13. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 

28.  
Visagino sporto centras 

Stogo ir parapeto remonto 

darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. liepos 5 d.  

9 val. 00 min 

1.Plokščių stogų ritininių dangų ardymas 

2. Plieninių konstrukcijų ardymas 
 3.Monolitinių gelžbetoninių išardymas 

 4.Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais 

 5.Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr, o skylės D iki 160 
mm 

  6.Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalimas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant 

šiukšles žemyn 
 7.Drėgno stogo pagrindo džiovinimas mechanizuotu būdu 

 8.“Pūslių” remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir 

priklijuojant) karštu būdu 
 9.Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles 

10.Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kaistogo danga bituminė  

11.Lietaus rinktuvo(įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu audiniu, 
demontuojant viršutinę įlajos dalį 

 12.Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant  

13.Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio 
ritinine danga (bituminė danga, prilydant) 

 14.Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo  

pagrindas betonas arba mūras 
 15. Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu 

16.Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo      R23-
73 pridėti k4=2,000 

 17.Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 32 mm kiekvieniems 10 mm 

pridėti 
 18.Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo 

kopėčių arba kilnojamų pastolių 

 19.Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo 
kopėčių 

 20.Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos 

  21.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

pirkimų procedurų 

nutraukimas. 

29.  
Visagino sporto centras 

Sportinės vienvietės kanojos – 

6 vnt 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. liepos 4 d.  

10 val. 00 min 

Sportinių vienviečių kanojų pirkimas 

 

Sportinės vienvietės kanojos – 6 vnt 

Kanojos turi pilnai atitikti tarptautinės kanojų 

irklavimo federacijos (ICF) reikalavimus. Su šiomis 

valtimis turi būti įmanoma startuoti tarptautinėse 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

mailto:vsc.kleshiova@gmail.com


aukščiausio rango varžybose. Kanojos turi būti 

visiškai naujos ir pagamintos 2018 metais. 

Kanojos svoris ne didesnė kaip 14 kg. Ir ne ilgesnė 

kaip 520 cm. 

Suteikti gaminiui ne mažiau 2 jų metų garantiją. 

 

30.  
Visagino sporto centras 

Sportinės baidarės – 2 vnt 
Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. birželio 12 d.  

10 val. 00 min 

Sportinių baidarių pirkimas 

Sportinės baidarės – 2 vnt 

Baidarės turi pilnai atitikti tarptautinės baidarių 

irklavimo federacijos (ICF) reikalavimus. Su šiomis 

valtimis turi būti įmanoma startuoti tarptautinėse 

aukščiausio rango varžybose. Baidarės turi būti 

visiškai naujos ir pagamintos 2018 metais. 

Baidarės svoris ne didesnė kaip 12 kg. Ir ne ilgesnė 

kaip 520 cm. 

Suteikti gaminiui ne mažiau 2 jų metų garantiją. 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

31.  
Visagino sporto centras  

Double-Minitramp batutas 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. balandžio 23 d.  

10 val. 00 min 

Double-Minitramp batuto pirkimas 

1. Double-Minitramp batutas tuti atitikti FIG 

standartans 

2. Tinklo akies dydis 6x6 mm 

3. Tiklo dydis ne mažiau 292x 92 cm. 

4. Rėmas 350x190x70 cm. (+/- 5 cm.) 

5. Ritininiai stendai; 

6. 102 spyruoklės; 

7. FIG-sertifikatas 

8. Privalomo pateikti siūlomo gaminio 

vizualizaciją(brėžinius, nuotraukas ir pan.) 

9. Suteikti gaminiui ne mažiau 3 jų metų garantiją. 

10. Privalo pateikti gaminio atitikimo TS reikalavimams 

patvirtinančius dokumentus. 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

32.  

Visagino sporto centras  

Įvairūs maisto produktai, 

kalėdinės dovanėlės 

(saldumynai), suvenyrai; 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 23 d.  

9 val. 00 min 

Įvairūs maisto produktai, kalėdinės dovanėlės 

(saldumynai), suvenyrai 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



33.  
Visagino sporto centras  

Fiksoto ryšio paslaugų teikimo 

pirkimas; 3 (trys) numeriai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 21 d.  

9 val. 00 min 

Fiksuoto ryšio paslaugų pirkimas 

Sutartys bus sudaromos 24 mėn 

Visagino sporto centras turi  toki numeriai: 8 386 31642 

           8 386 61206 

           8 386 72701 

Norime palikti juos. Visagino sporto centrui reikia 3 

(trys) telefonai. Norėtume neribotų paslaugų apimčių 

per 1 mėn.:  

Skaitmeninis telefono ryšys  3vnt 

Pokalbiai į kitus fiksuoto ryšio tinklus 

Sujungimo mokestis 

Pokalbiai į mobiliojo ryšio tinklus 

Tarptautiniai pokalbiai į užsienį fiksuoto ir mobiliaus 

ryšio tinklus 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

34.  

Visagino sporto centras  

Elektroninių ryšių ( balso 

telefonijos, trumpujų žinučių 

siuntimo (SMS), duomenų 

perdavimo ir kitas) paslaugų 

teikimo pirkimas; 5 (penki) 

numeriai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 21 d.  

9 val. 00 min 

Sutartys bus sudaromos 24 mėn 

Visagino sporto centras turi  toki numeriai: 8 630 

00101, 8 652 88229, 8 652 88616, 8 652 88912, 8 655 

06766; Norime palikti juos. Visagino sporto centrui 

reikia 5 (penki) mobilieji telefonai – prašome. Keturi 

telefono numeriai:      8 652 88229,      8 652 88616,  8 

652 88912,      8 655 06766 – 500 min. nemokamų 

pokalbių Lietuvos Respublikoje į visus tinklus.  Vienas 

telefono numeris:      8 630 00101 – neriboti pokalbiai ir 

SMS Lietuvos Respublikoje į visus tinklus.  Į perkamų 

paslaugų apimtį į eina ir 5 (penkiu) mobilio ryšio 

telefono įsigijimas po 1(vienas) Eur. Telefono techninės 

charakteristikos: minimalus 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

35.  

Visagino sporto centras  

Interneto ir kabelinės 

televizijos paslaugos teikimo 

pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 21 d.  

9 val. 00 min 

1. Interneto paslaugos teikimas 

Parko g. 2A 

Greitoveika ne mažiau 100 MB/S 

www.vsc.sugardas.lt 

2. Kabelinės televizijos paslaugos teikimas 

Parko g. 2A  vienas televizorius 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

http://www.vsc.sugardas.lt/


Taikos pr. 23 vienas televizorius 

 

36.  Visagino sporto centras  

Elektros energijos pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. vasario 14 d.  

10 val. 00 min 

Elektros energijos pirkimas iš nepriklausomo tiekėjo VSC 

objektams adresai: Parko g. 2A, Parko g. 2C, Taikos pr. 23, 

Kosmoso g. 28A 

Parko g. 2A – 37000 kW 

Parko g. 2C – 95000 kW 

Taikos pr. 23 – 50000Kw 

Kosmoso g. 28A – 9000kW 

Pirkimas vykdomas per 

CPO 

Paskelbtas konkursas 

CPO 107949 

37.  

Visagino sporto centras  

Statybiniai darbai: evakuacinės 

laiptinės vedančios iš rūsio į 

lauką remontas VSC objekte 

Kosmoso g. 28A, Visaginas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. vasario 7 d.  

9 val. 00 min 

1. atlikti evakuacinės laiptinės vedančios iš rūsio į lauką 

remonto darbus objekte Visagino sporto centras, adresu 

Kosmoso g. 28A, Visaginas. 

1.1.Esamą pagrindinę evakuacininės laiptinės dalį 

apskardinti 

1.2. Įrengti likusiai evakuacinės laiptinės daliai metalinį 

karkasą ir jį apskardinti. 

1.3 Įrengti išėjimo iš rūsio į laiptinę ir lauką naujas 

duris (du vienetai). 

1.4. Vieną objekto langą išmontuoti ir kiaurymę 

užmūryti ar uždengti iš nedegamos ir kaitrai atsparios 

medžiagos plokštiemis 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

38.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

projektavimas ir įrengimas 

VSC objekte Kosmoso g. 28A, 

Visaginas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. vasario 7 d.  

9 val. 00 min 

Visoms patalpoms suprojektuoti gaisrinę signalizaciją. 

Projektiniai sprendiniai turi atitikti norminus teisės aktų 

reikalavimus. 

Numatomas atlikti Visagino sporto centro pastate, 

esančiame Kosmoso g. 28A priešgaisrinės apsaugos 

sistemos įrengimas: 

a. Pastato bendras plotas – 932,52 kv. m. 

b. Aukštų skaičius 2 ir rūsys 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

39.  
Visagino sporto centras  

Statybinės medžiagos ir 

panašūs gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. sausio 4 d.  

16 val. 00 min 
Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



2 0 1 7  m .  

40.  Visagino sporto centras  

Kuras 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. lapkričio 24 d.  

16 val. 00 min 

Degalų įsigijimas automobiliams: 

BenzinasA95 

Dyzelinis kuras 

Tepalas 

Dujos(automobilinės) 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

41.  

Visagino sporto centras  

Remonto ir priežiūros 

paslaugos, susijusios su 

pastatais 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. lapkričio 23 d.  

16 val. 00 min 

Ginklų kambario apsauga (elektroninė) 

Tarybų g. 23, Visaginas 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

42.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

įrengimo darbai 

Taikos pr. 23 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. rugpjūčio 17 

d.  

10 val. 00 min. 

VSC objektui adresu Taikos pr. 23, Visaginas atlikti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo 

darbai pagal  

PROJEKTO DALĮ NR. 17-01/GS 

Pirkimas vykdomas per 

CPO 

Paskelbtas konkursas 

CPO041292 

43.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

įrengimo darbai 

Taikos pr. 23 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. liepos 26 d.  

10 val. 00 min. 

VSC objektui adresu Taikos pr. 23, Visaginas atlikti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo 

darbai pagal  

PROJEKTO DALĮ NR. 17-01/GS 

Pirkimas vykdomas per 

CPO 

Paskelbtas konkursas 

CPO040559 

44.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. gegužės 17 d.  

9 val. 00 min. 

VSC objektui adresu Taikos pr. 23, Visaginas atlikti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo 

darbai pagal šiai sistemai keliamus 

 reikalavimus 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



projektavimo darbai 

45.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. gegužės 11 d.  

9 val. 00 min. 

Visaginas – Jonava-Visaginas 

2017-05-21 20 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

46.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. gegužės 02 d.  

9 val. 00 min. 

Visaginas -Riga- Visaginas 

2017-05-12-14 8 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

47.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. balandžio 20 

d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Riga- Visaginas 

2017-04-21-22 8 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

48.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. balandžio 18 

d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Vilnius- Visaginas 

2017-04-23 8 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

49.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. balandžio 07 

d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Mogiliovas- Visaginas 

2017-04-11-15 7 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

50.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. kovo 10 d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Mogiliovas- Visaginas 

2017-03-12-15 12 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

 


