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Prekės, 

paslaugos ar 

darbų kodas 

pagal Bendrąjį 

viešųjų pirkimų 

žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ar darbų 

pavadinimas

 Planuojama 

viešojo pirkimo 

vertė  

 Pirkimo BVPŽ 

kodo suma ir 

paslaugų 

kategorijų suma 

Pirkimo būdas

Numato

ma 

pirkimo 

procedūr

ų 

pradžia 

(ketvirtis

)

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais)

Asmuo atsakingas už 

sutarties vykdymą 
Pirkimo iniciatorius (padalinys)

1 2 4 5 6 7 8 9

1 03313000-6

Geriamojo vandens, vienkartinių 

puodelių ir geriamojo vandens aparatų 

nuomos pirkimas sąvartynui ir 

administracijai 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

IV 24 mėn. I. Latvėnė

2 09122110-4
Suskystintos dujos pakrovėjui 

TOYOTA Geneo10

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 36 mėn. 
V.Stankevičius, D. 

Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

3 09133000-0
Suskystintos dujos patalpų šildymui 

Kazokiškių sąvartyne 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

III-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

4 09211820-5

Tepalai, alyvos, aušinimo, langų, 

stabdžių skysčiai, karbamido tirpalas 

mechanizmams: T-170, B-10, T-130, 

DT-75, KAMAZ-6520, Belarus-820, 

BOMAG BC 671 RB, BOMAG BC 

972 RB-2, CASE 821 C, IVECO

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-II

12 mėn.su 

galimybe 

pratęsti 6 mėn.

V.Stankevičius; 

D.Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

PREKĖS 

UAB "VAATC" 2016 M. PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

PATVIRTINTA

2016 m. kovo   15        d.

įsakymu Nr. 5.1-23

PRITARTA  

UAB "VAATC" valdybos

2016 m. vasario 22 d. protokolu Nr. V-6-96



5 09300000-2
Šilumos energija išgaunama iš 

atsinaujunančių neiškastinių išteklių 

Suparastintas 

pirkimas 

(neskelbiamos 

derybos VPĮ 92 str. 

6p.) 

II-III 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

6 09310000-5

Elektros energijos sąvartyno 

Kazokiškėse, DGASA, ŽAKA ir 

administracijos poreikiams tenkinti 

pirkimas

Supaprastintas 

atviras konkursas 

(per CPO katalogą) 

III 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

7 14212000-0

Smulkinta statybinio laužo skalda, 

žvirgždo skalda, granitinė skalda su 

pristatymu į Kazokiškių sąvartyną.

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas) 

II-III 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

8 16810000-6

Atsarginės dalys ir remonto darbai.

Mechanizmų:

BOMAG BC 671 RB,

BOMAG BC 972 RB-2  

CASE 821 C

Supaprastintas 

atviras konkursas   
II-III 24 mėn. 

V.Stankevičius, D. 

Juocevičius, H. Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

9 16810000-6

Atsarginės dalys ir remonto darbai 

mechanizmams: Frontalinis krautuvas 

XCMG ZL50G,

Žaliųjų atliekų smulkintuvai: 

KOMPTECH JOKER, KOMPTECH 

CRAMBO5000, 

WILLIBALD

Supaprastintas 

atviras konkursas   
I-IV 24 mėn. 

V.Stankevičius, D. 

Juocevičius, H. Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

10 18130000-9 Darbo drabužių nuoma

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas) 

II-III

24 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

D.Juocevičius; 

A.Kriaučiūnas 
Gamybos proceso tarnyba

11 18130000-9 Darbo avalynė, drabužiai, pirštinės

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. D.Juocevičius Sąvartyno eksploatacijos skyrius

12 22110000-4 Teisinė literatūra

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. A. Jonkutė Teisės tarnyba

13 24000000-4
Įv. cheminės medžiagos AO įrenginiui 

(plovikliai, tepalai, tirpalas, šarmas)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

III-IV 12 mėn. A.Burinskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius



14 24111000-5
Argonas, inertinės dujos, deguonis 

(metalo virinimui, pjovimui)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 36 mėn. 
V.Stankevičius; D. 

Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

15 24311411-1 Sieros rūgštis

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

III-IV 12 mėn. A.Burinskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

16 24613100-5 Garsiniai užtaisai paukščių baidymui.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

17 24950000-8 DGASA aikštelėms sorbentai, šarmai.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

18

30125000-0

Multifunkcinių ir lazerinių spausdintuvų 

kasečių pildymo, atnaujinimo arba 

analoginių ir/ar originalių kasečių 

keitimo pirkimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)

III-IV 36 mėn. I. Latvėnė

19 30192000-1 Kanceliarinės prekės

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

I-IV 12 mėn. I. Latvėnė

20 30197630-1 Biuro popierius

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

III-IV 12 mėn. I. Latvėnė

21 30122200-2
Kopijuoklio spausdintuvo nuomos 

paslaugų pirkimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I

12 mėn su 

galimybe 

pratęsti du kartus 

po 12 mėn

I. Latvėnė



22 30200000-1
IT įranga (PC, spausdintuvai, pelės, 

klaviatūros ir kt)

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

I-IV 12 mėn. R. Žemkauskas; D. Palšis Projektų vadovai

23 31210000-1 Elektros prekės

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

 I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

24 31400000-0

Akumuliatoriai mechanizmams:

T-170, B-10, T-130, DT-75,

KAMAZ-6520, Belarus-820,

BOMAG BC 671 RB,

BOMAG BC 972 RB-2  

CASE 821  C, IVECO

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 I-IV 12 mėn. V.Stankevičius Sąvartyno eksploatacijos skyrius

25 33695000-8
Kvapus slopinančios priemonės 

(probiotikai )

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

 II-IV 36 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

26 33770000-8
Higieninis popierius (popieriniai 

rankšluosčiai ir tualetinis popierius)

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

I-IV 12 mėn. I. Latvėnė

27 34100000-8 Lengvojo automobilio nuoma 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

II 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

28 34100000-8
Dviejų naudotų, lengvųjų  automobilių 

pirkimas 

Supaprastintas 

atviras konkursas   
I-II 12 mėn J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

28 
1 34100000-8

Dviejų naujų lengvųjų automobilių 

pirkimas

Supaprastintas 

atviras konkursas
I 3 mėn J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

29 34100000-8
Krovininis automobilis iki 3,5 t. 

bendrosios masės.

Supaprastintas 

atviras konkursas 
I-IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius



30 34224200-5

Atsarginės dalys ir remonto darbai 

automobiliams: Peugeot 406, Peugeot 

Boxer, TOYOTA RAV 4 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas; 

D.Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

31 34350000-5
Lengvųjų ir sunkiųjų transporto 

priemonių padangos.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

 I-IV 12 mėn.

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

31 
1 34330000-9

Savivarčio Kamaz-6520 remonto ir 

atsaginių dalių pirkimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV 12 mėn.

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

32 34927100-2 Techninė druska.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

 III-IV 24 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

33 34922100-7
Transporto ir pėsčiųjų judėjimo schemų 

ženklinimas ant kelio dangos.  

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 II-IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

34 39100000-3 Baldai

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 I-IV 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

35 39133000-3 Informacinių stendų įrengimas 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

 I-IV 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

36 429560000-8

Padargai mechanizmams:

BELARUS-820, ZIL-130

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV 12 mėn. V.Stankevičius Sąvartyno eksploatacijos skyrius

37 39294100-0 Reprezentacinės prekės

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. I. Latvėnė

38 39533000-7 Kilimėlių nuoma su pakeitimu

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

I. Latvėnė



39 39830000-9 Buities ir elektros prekės

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

I-IV 12 mėn. I. Latvėnė

40 39830000-9 Švaros priemonės

Mažos vertės 

pirkimas iš  CPO 

katalogo

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

O. Markevičius Gamybos proceso tarnyba

41 42913000-9

Filtrai mechanizmams BOMAG BC 

671 RB,

BOMAG BC 972 RB-2  

CASE 821 C, KAMAZ-6520

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Stankevičius 

D.Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

42 42912350-0
Atvirkštinės osmozės įrenginiui  

atsarginės dalys.

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas) 

I-IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

43 43200000-5

Atsarginės dalys mechanizmams:

 T-170, B-10, T-130, DT-75 
Supaprastintas 

atviras konkursas 
II-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Stankevičius 

D.Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

44 43211000-5
Vikšrinis buldozeris naujas, bendra 

masė 23 t. 
Atviras konkursas I - IV 12 mėn H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

45 43250000-0
Frontalinis krautuvas naujas bendra 

masė  23 t.  
Atviras konkursas I - IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

46 44114250-9
Kelio plokštės, šulinių elementai kiti 

gelžbetonio gaminiai.

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas)  

I-IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

47 44316400-2
Metalai ir jo dirbiniai mechanizmų 

remontui ir techniniam aptarnavimui

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

D.Juocevičius, H. 

Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius



48 44480000-8
Ugnies gesintuvai, priešgaisriniai 

skydai, žarnos.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

49 44810000-1
Dažai, gruntai mechanizmų remontui ir 

techniniam aptarnavimui

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas; 

D.Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

50 44510000-8

Įrankiai ir įrenginiai  (nuotekų siurbliai, 

el. gręžtuvai, šlifuokliai, raktai, 

atsuktuvai ir kt.)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV 12 mėn. O. Markevičius Gamybos proceso tarnyba

51 44523200-4
Tvirtinimo elementai mechanizmų 

remontui ir techniniam aptarnavimui

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas; 

D.Juocevičius
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

52 44613800-8

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ maisto atliekų 

konteinerių įsigijimas ir pristatymas

Atviras konkursas I-IV

3-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

R. Pajarskienė; D. Palšis; 

D. Radvila
Projektų vadovai

53 44613800-8

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ konteinerių 

didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėms pirkimas ir pristatymas

Atviras konkursas II-IV

2-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

R. Pajarskienė; D. Palšis; 

D. Radvila
Projektų vadovai

54 48218000-9

Kompiuterinės programinės įrangos 

nuomos paslaugų pirkimas visiems 

darbuotojams (MS Office, el. paštas, 

antivirusinė) 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I R. Žemkauskas; D. Palšis Projektų vadovai

55 48218000-9

Kompiuterinės programinės įrangos 

nuoma aikštelėms, Kazokiškių 

sąvartynui (MS Office)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn

R. Žemkauskas; D. Palšis Projektų vadovai

56 48761000-0
Antivirusinės programinės įrangos 

paketai (nuoma) visoms darbo vietoms

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn

R. Žemkauskas; D. Palšis Projektų vadovai



57  48442000-8 
Finansinių sistemų programinės įrangos 

paketai

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

II 12 mėn T. Kirejeva Finansų tarnyba

58
50100000-6 1 

kat.

Hidraulinio konteinerių keltuvo Palift 

T22A/M12TB, priekabos Hueffermann 

HKA1870, hidraulinio manipuliatoriaus 

EPSILON M120Z79TR techninės 

priežiūros, remonto ir atsarginių dalių 

pirkimas.

Suparastintas 

pirkimas 

(neskelbiamos 

derybos VPĮ 92 str. 

6p.) 

I 36 mėn.

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

59
50100000-6 1 

kat.

Savivarčio Kamaz-6520 remonto ir 

atsarginių dalių pirkimas

Supaprastintas 

atviras konkursas 
 I-IV 12 mėn. 

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

60
50100000-6 1 

kat.

Automobilio su asenizacine puspriekabe 

techninės priežiūros, remonto ir 

atsarginių dalių pirkimas.

Suparastintas 

pirkimas 

(neskelbiamos 

derybos VPĮ 92 str. 

6p.) 

II-III 36 mėn.

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

61
50100000-6 1 

kat. 

Automobilio „IVECO“ v. n. HOK 908 

techninės priežiūros, remonto paslaugas 

ir atsargines dalis 

Suparastintas 

pirkimas 

(neskelbiamos 

derybos VPĮ 92 str. 

6p.) 

I 36 mėn.

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

62
50100000-6 

1kat. 

Kuro apskaitos techninė priežiūra, 

remontas, kuro kontrolės skaitikliai ir 

atsarginės dalys.

Supaprastintas 

atviras konkursas 
II-III 36 mėn. R.Matonis Sąvartyno eksploatacijos skyrius

63
50324200-4 1 

kat. 

Atvirkštinės osmozės įrenginio 

techninio aptarnavimo paslaugos

Supaprastintas 

atviras konkursas 
IV 12 mėn. A.Burinskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

64
50411000-9 1 

kat. 

Svarstyklių remontas, techninis 

aptarnavimas, ir atsarginės dalys

Supaprastintas 

atviras konkursas 
II

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

65
50413200-5 1 

kat.

Gaisro gesinimo įrenginių ir 

signalizavimo sistemų techninio 

aptarnavimo paslauga.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-II

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

PASLAUGOS 



66
50531000-6 1 

kat.

Suspausto oro sistemos techninis 

aptarnavimas ir remontas 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

67
50532300-6 1 

kat. 

Generatorių, starterių remontas 

mechanizmams:

T-170, B-10, T-130, DT-75,

KAMAZ-6520, Belarus-820,

BOMAG BC 671 RB,

BOMAG BC 972 RB-2  

CASE 821 C

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Stankevičius, D. 

Juocevičius, H. Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

68
50532300-6 1 

kat. 

Hidraulikos žarnų ir komponentu 

gamyba, remontas mechanizmams:

T-170, B-10, T-130, DT-75,

KAMAZ-6520, Belarus-820,

BOMAG BC 671 RB,

BOMAG BC 972 RB-2  

CASE 821 C

Supaprastintas 

atviras konkursas 
 I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Stankevičius, D. 

Juocevičius, H. Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

69
50532300-6 1 

kat. 

Krautuvo TOYOTA Geneo10 techninis 

aptarnavimas ir atsarginės dalys.

Supaprastintas 

atviras konkursas 
 I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Stankevičius, D. 

Juocevičius, H. Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

70
50532300-6 1 

kat. 

Turbokompresorių, kuro siurblių ir 

purkštukų remontas mechanizmams:

T-170, B-10, T-130, DT-75,

BELARUS-820

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 I-IV 12 mėn.
V.Stankevičius, D. 

Juocevičius, H. Petrauskas
Sąvartyno eksploatacijos skyrius

71
50711000-2 1 

kat. 

Elektros įrangos aptarnavimo ir 

remonto paslauga

Supaprastintas 

atviras konkursas 
 I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

72
50720000-8 1 

kat.

Kazokiškių sąvartyno šildymo sistemos 

(katilinės) techninio aptarnavimo ir 

remonto paslauga. 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

73
50800000-3 1 

kat.

Kazokiškių sąvartyno teritorijos 

automatinių vartų techninio 

aptarnavimo ir remonto paslauga.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

 I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius



74
64216120-0 5 

kat. 

Elektroninio pašto paslauga (nuoma) 

visoms darbo vietoms 
I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn

R. Žemkauskas; D. Palšis Projektų vadovai

75
64212000-5 5 

kat.

Viešojo judriojo telefono ryšio 

paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas)  

III

12 mėn (su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.)

T. Syrnickienė Finansų tarnyba

76
66510000-8 6 

kat.

Transporto priemonių draudimo 

paslaugos (Kasko draudimas)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

III 12 mėn. T. Syrnickienė Finansų tarnyba

77
66510000-8 6 

kat.

Privalomas vairuotojų civilinės 

atsakomybės draudimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

III 12 mėn.  T. Syrnickienė Finansų tarnyba

78
66510000-8 6 

kat.
Ilgalaikio, trumpalaikio turto draudimas 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

III 12 mėn.  T. Syrnickienė Finansų tarnyba

79
66510000-8 6 

kat. 

UAB "VAATC" valdybos narių 

civilinės atsakomybės draudimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

  I -II

12 mėn (su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.)

D. Sandaitė Teisės tarnyba

80
66510000-8 6 

kat.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 

iki 73 darbuotojų

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

III 12 mėn. T. Syrnickienė Finansų tarnyba

81
50312000-5 7 

kat.

Kompiuterinės įrangos, stacionarių bei 

nuotolinių darbo vietų, serverių ir kitos 

periferinės įrangos priežiūros, techninio 

aptarnavimo pirkimas

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn

R. Žemkauskas; D. Palšis Projektų vadovai

82

72200000-7 7 

kat.      

72263000-6 

80590000-6

Įmonės finansų valdymo bei apskaitos 

informacinė sistema ir jos diegimo, bei 

priežiūros paslaugos

Atviras konkursas I 24 mėn. T. Kirejeva Finansų tarnyba



83

72200000-7 7 

kat.      

72263000-6 

80590000-6

Įmonės dolumentų valdymo sistemos 

jos diegimo, bei priežiūros paslaugos

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
II 24 mėn D. Sandaitė Teisės tarnyba

84
72212219-7 7 

kat.

Atliekų apskaitos programos priežiūra ir 

atnaujinimas Vilniaus regiono atliekų 

surinkimo aikštelėms paslaugos  

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
II-III

6 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 6 mėn.

M. Banaitis

85
72512000-7 7 

kat. 

Dokumentų archyvavimo ir tvarkymo 

paslaugos

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
II-III 24 mėn. D. Sandaitė Teisės tarnyba

86
7231555-6 (7 

kat.) 

Svetainės dizaino ir funkcijų 

koregavimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I 12 mėn. R. Janutienienė Projektų vadovė

87
72315000-6 7 

kat. 

Svetainės talpinimo ir domeno 

aptarnavimo paslauga

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I 36 mėn D. Palšis 

88
73100000-3 8 

kat. 

Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno ir Kariotiškių sąvartyno 

monitoringo paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas)  

I

12 mėnesių su 

galimybe 

pratęsti 60 dienų

M. Banaitis

89
73110000-6 8 

kat.

Regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno plėtros poveikio aplinkai 

vertinimas

Supaprastintas 

atviras konkursas
I 9 mėn. M. Banaitis

90
73110000-6 8 

kat.

Atrankos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo parengimo ir poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo 

paslaugas žemės sklype, unikalus Nr. 

4400-2034-8647 V.A.Graičiūno g. 36 

D Vilniuje, Vilniaus miesto didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelei 

įrengti pagal priemonę Nr. 05.2.1-

APVA-R-008 „Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“  

pirkimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I 5 mėn. D. Radvila Projektų vadovas



91
73110000-6 8 

kat. 

Uždarytų sąvartynų aplinkos 

monitoringo vykdymas

Mažos vertės 

pirkimas 

(skelbiamas)  

I 12 mėnesių M. Banaitis

92
79212000-3 9 

kat.

Finansinio  nepriklausomo audito 

paslaugos  

Supaprastintas 

atviras konkursas
III 24 mėn T. Kirejeva Finansų tarnyba

93
79311400-1 10 

kat. 

Įdiegtos kokybės, aplinkosaugos ir 

darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 

sistemos, atitinkančios tarptautinių 

standartų ISO 9001, ISO 14001, OHAS 

18001 reikalavimus, konsultavimo 

paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

IV 12 mėn. R. Janutėnienė Projektų vadovai

93 
1 79314000-8 10 

kat.

Papildomų paslaugų pirkimas prie 2016 

m. sausio 20 d. sutarties Nr. 4. 

“Investicinio projekto bei paraiškos 

finansavimui gauti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, pagal priemonę Nr. 

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

parengimo paslaugos”.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

II

2 mėn., bet 

neilgau kaip iki 

rugpjūčio 10 d.

D. Radvila, Palšis; R. 

Janutėnienė
Projektų vadovai

94
79340000-9 10 

kat. 

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ pagal veiklą 11.5 

"Visuomenės informavimas atliekų 

prevencijos ir tvarkymo klausimais"  

viešinimo paslaugų pagal viešinimo 

priemonių planą paslaugos pirkimas ir  

informavimo apie projektą pagal kitas 

veiklas privalomų viešinimo priemonių 

pirkimas

Atviras konkursas I-IV

2-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

R. Pajarskienė; D. Palšis; 

R. Janutėnienė
Projektų vadovai

95
79410000-1 11 

kat. 

2020-2014 m. pagal priemonę Nr. 

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

paraiškos rengimo paslaugos 

 Supaprastintas 

atviras  
 III-IV 

1 metai (iki 

2016.12.31 

(priklausomai 

nuo Kvietimo 

termino )  

2017.06.30)

R. Pajarskienė; D. Palšis Projektų vadovai



96
73220000-0 11 

kat. 

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ Projekto veiklų 

administravimo paslaugų  pirkimas

 Atviras konkursas I-II

3-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

 D. Palšis Projektų vadovai

97
73220000-0 11 

kat. 

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ projektinio 

pasiūlymo ir investicinio (-ių) projekto (-

ų) rengimo paslaugos  ir viešinimo 

priemonių plano parengimo paslaugos

 Atviras konkursas I-IV

1 -2  metai (iki 

2016.12.31 iki 

2017.12.31)

R. Pajarskienė; D. Palšis Projektų vadovai

98

71310000-4 12 

kat.  
Ekspertinio vertinimo (Konsultacinės 

inžinerijos ir statybos paslaugos) 

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)   

I 12 mėn D. Radvila Projektų vadovai

99
71000000-8 12 

kat. 

6 DGASA žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo, geodezinių matavimų 

paslaugų pirkimas 

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
I-II 12 mėn D. Radvila Projektų vadovai

100
71630000-3 12 

kat.

Techninio inspektavimo ir tikrinimo, 

metrologinio tikrinimo paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

101
71000000-8 12 

kat. 

Žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų rengimo paslaugų 

pirkimas

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
III 6 mėn. O. Markevičius Gamybos proceso tarnyba 

102
71000000-8 12 

kat. 

Nuotekų tinklų atskyrimas 

(modernizacija) Vilniaus regioniniame 

nepavojingų atliekų sąvartyne 

(projektavimas)

Supaprastintas 

atviras konkursas
I 12 mėn. M. Banaitis

103
71220000-6 12 

kat.

Regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno plėtros techninio projekto, 

įskaitant pirkimo dokumentus, rengimas

 Atviras konkursas III 10 mėn. M. Banaitis



104
71600000-4 12 

kat. 

Regiono nepavojingų atliekų sąvartyno 

oro taršos šaltinių inventorizacija 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I 3 mėn.  M. Banaitis

105
71313400-9 12 

kat.

Regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno plėtros  poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
II 9 mėn. M. Banaitis

106
71313400-9 12 

kat.

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“  PAV  (atranka, 

arba pilnas) poveikio aplinkai vertinimo  

arba atrankos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo procedūros (jei taikoma);  

PVSV (poveikio visuomenei sveikatai 

vertinimas),   sanitarinės apsaugos 

zonos ribų ūkinei veiklai nustatymo ir 

dokumentų parengimo ir įrašymo į 

Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą  (jei 

taikoma);     

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
III-IV

1 -2 metai (iki 

2016.12.31 iki 

2017.12.31)

 D. Palšis Projektų vadovai

107
71000000-8 12 

kat. 

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ Techninės 

priežiūros pirkimo paslaugos,  statybos 

darbų priežiūra pagal FIDIC "Geltona 

knyga" 

 Atviras konkursas III-IV

2-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

 D. Palšis Projektų vadovai

108
71000000-8 12 

kat. 

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ Techninių 

projektų ekspertizės paslaugos 

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
III-IV

1-2 metai (iki 

2017.12.31 
 D. Palšis Projektų vadovai

108 
1 71318000-0 12 

kat.

Projekto „Biologinių atliekų

konteinerių ir (arba) kompostavimo

priemonių individualioms valdoms

plėtra Vilniaus regione “ viešojo 

pirkimo techninės specifikacijos

rengimo paslaugos. Priemonė Nr.

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Supaprastintas 

atviras konkursas 
II-III

2 mėn., bet 

neilgau kaip iki 

rugpjūčio 10 d.

D. Radvila, Palšis; R. 

Janutėnienė
Projektų vadovai



108 
2 71310000-4 12 

kat.

Projekto „Didelių gabaritų atliekų

surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus 

mieste (7 vnt.) ir Šalčininkų rajone  (1 

vnt.) viešojo pirkimo techninės 

specifikacijos rengimo paslaugos.

Priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008

„Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“.

Supaprastintas 

atviras konkursas
II-III

2 mėn., bet 

neilgau kaip iki 

rugpjūčio 10 d.

D. Radvila, Palšis; R. 

Janutėnienė
Projektų vadovai

108 
3 71318000-0 12 

kat.

Projekto „Didelių gabaritų atliekų  

surinkimo aikštelių (18 vnt.) 

atnaujinimas ir jų pritaikymas atliekų 

paruošimui naudoti pakartotinai 

Vilniaus regione “  pirkimo techninės 

specifikacijos rengimo paslaugos. 

Priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008 

„Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“

Supaprastintas 

atviras konkursas
II-III

2 mėn., bet 

neilgau kaip iki 

rugpjūčio 10 d.

D. Radvila, Palšis; R. 

Janutėnienė
Projektų vadovai

109
79340000-9 13 

kat. 

Ryšių su visuomene, viešinimo 

paslaugų ir priemonių pirkimas. 

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)   

I-IV  12 mėn. R. Pajarskienė Projektų vadovai

109 
1 79341400-0 13 

kat. 

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ pagal veiklą 11.5 

"Visuomenės informavimas atliekų 

prevencijos ir tvarkymo klausimais"  

viešinimo paslaugų pagal viešinimo 

priemonių planą paslaugos pirkimas ir  

informavimo apie projektą pagal kitas 

veiklas privalomų viešinimo priemonių 

pirkimas

Atviras konkursas I-IV

2-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

D. Radvila, Palšis; R. 

Janutėnienė
Projektų vadovai



109 
2 79341100-7 13 

kat.

Projekto „Visuomenės informavimas

atliekų prevencijos ir tvarkymo

klausimais Vilniaus regione “. 

Visuomenės informavimo priemonių

plano ir viešojo pirkimo techninės

specifikacijos rengimo paslaugos.

Priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008

„Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“.

Supaprastintas 

atviras konkursas
II

2 mėn., bet 

neilgau kaip iki 

rugpjūčio 10 d.

D. Radvila, Palšis; R. 

Janutėnienė
Projektų vadovai

110
90921000-9 14 

kat. 

Kenkėjų (graužikų,vabzdžių) kontrolė 

Kazokiškių sąvartyne.

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)   

II  24 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

111
90410000-4 16 

kat. 

Buitinių nuotekų išvežimo iš didelių 

gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelių 

paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

112
90510000-5 16 

kat.

Atliekų pridavimas perdirbimui iš 

DGASA aikštelių paslaugų pirkimas

Supaprastintas 

atviras konkursas
I-IV 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

112 
1 90500000-2 16 

kat.

Komunalinių atliekų rūšiavimo 

paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)

II 1 mėn. D. Sandaitė Teisės tarnyba

113
90512000-9 16 

kat.

Netinkamų naudoti lengvųjų 

automobilių padangų pridavimas 

perdirbimui iš DGASA aikštelių 

paslaugų pirkimas

Supaprastintas 

atviras konkursas
II 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius



113 
1 90512000-9 16 

kat.

Netinkamų naudoti lengvųjų 

automobilių padangų pridavimas 

perdirbimui iš DGASA aikštelių 

paslaugų pirkimas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn. 

J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

114
90620000-9 16 

kat. 

Kelių techninės priežiūros privalomi 

darbai šaltuoju metu laiku (kelio Vievis-

Paparčiai-Žąsliai atkarpos nuo 2,49 km 

iki 3,37 km ( 880 m))

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

I-IV 12 mėn. H. Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

115
90620000-9 16 

kat. 

Sniego valymo nuo kelio dangos bei 

kelio barstymo druska paslaugos.

Supaprastintas 

atviras konkursas 
I-IV  12 mėn. H. Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

116
90900000-6 16 

kat. 
Automobilių valymo  paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I  12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

117
90731200-2 16 

kat. 

Regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimo rengimas

Supaprastintas 

atviras konkursas 
III

5 mėn. (su 

galimybe 

pratęsti 2 mėn.)

M. Banaitis

118
55110000-4 17 

kat. 

Konferencijų salės nuomos, maitinimo 

bei 21 kambario nuomos paslaugų 

pirkimas 

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

I 1 mėn. R. Janutiennienė Projektų vadovas

118 
1 55110000-4 17 

kat. 
Apgyvendinimo paslaugos

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu) 

II 1 mėn. D. Sandaitė Teisės tarnyba



119
79100000-5 21 

kat.
Teisinės paslaugos 

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

I-IV 12 mėn. D. Sandaitė Teisės tarnyba

120
79100000-5 21 

kat.

Ekspertų paslaugos (viešųjų pirkimų 

klausimais)

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

I-IV 12 mėn. D. Sandaitė Teisės tarnyba

121
79710000-4 23 

kat. 

Fizinės apsaugos paslaugos Kazokiškių 

sąvartynui ir teritorijos apsaugos ir 

video stebėjimo sistemų techninio 

aptarnavimo ir remonto paslaugų 

pirkimas  (Kazokiškių sąvartynas)

Supaprastintas 

atviras konkursas
I-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

H.Petrauskas; V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

122
79710000-4 23 

kat. 

UAB „VAATC” ofiso apsaugos 

sistemos signalų stebėjimo ir reagavimo 

į signalizacijos sistemos suveikimo 

signalus paslaugų pirkimas, ir apsaugos 

sistemos techninė priežiūra ir 

aptarnavimas

 Supaprastintas 

atviras pirkimas 

vykdomas iš CPO 

katalogo  

I

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

D. Palšis Projektų vadovai

123
79710000-4 23 

kat.

Vilniaus regiono komunalinių atliekų 

sąvartyne, Vidugirių k., Vievio sen., 

Elektrėnų sav., esančios apsaugos 

sistemos ekspertinis vertinimas  bei 

rekomendacijų teikimas dėl apsaugos 

sistemos tobulinimo bei, atsižvelgiant į 

pateiktas rekomendacijas ir suderinus su 

perkančiąja organizacija, techninės 

specifikacijos dėl fizinės apsaugos 

pirkimo parengimas jų pateikimas 

perkančiajai organizacijai

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

I 1 mėn. O. Markevičius Gamybos proceso tarnyba 

124
79710000-4 23 

kat. 

UAB „VAATC” objektų (aikštelės) 

apsaugos sistemų signalų stebėjimo ir 

reagavimo į signalizacijos sistemos 

suveikimo signalus ir apsaugos sistemos 

techninė priežiūros, aptarnavimo 

paslaugų pirkimas

 Supaprastintas 

atviras konkursas 
II-III

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 2 kartus 

po 12 mėn.

J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

125
80330000-6 24 

kat.

Darbų saugos mokymo, priežiūros, 

darbo vietų vertinimo, darbuotojų 

apsaugos priemonių diegimo paslaugos

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

III-IV

12 mėn. su 

galimybe 

pratęsti 12 mėn.

A. Jonkutė Teisės tarnyba



126
80511000-9 24 

kat.

VAATC darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo kursai

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

I-IV 12 mėn. A. Jonkutė Teisės tarnyba

127
71317210-8 25 

kat.

Darbuotojų sveikatos profilaktinio 

patikrinimo paslaugos

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

III 12 mėn. A. Jonkutė Teisės tarnyba

128
85100000-0 25 

kat. 

Darbuotojų skiepijimo  paslaugos (tik 

sąvartyno darbuotojai) 

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. H.Petrauskas; V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

129
45259000-7 27 

kat.

Įrenginių KARCHER HDS798 C ECO, 

benzapjuklo, viejapjovės, motobloko, 

trimerio, el. grašto, šlifuoklio priežiūra 

ir remontas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mės

V.Stankevičius, 

D.Juocevičius, 

H.Petrauskas

Sąvartyno eksploatacijos skyrius

130
45510000-5 27 

kat. 

Automobilinio krano  25 t. nuoma su 

operatorium ir kuru. Automobilinio 

bokštelio nuoma.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

131
45520000-8 27 

kat. 

Ekskavatoriaus-krautuvo nuoma su 

operatorium ir kuru.

Supaprastintas 

atviras konkursas
I-II 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

132
64100000-7 27 

kat.
Pašto ir kurjerio paslaugos

 Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu) 

IV 12 mėn. A. Jonkutė Teisės tarnyba



133
90000000-7 27 

kat.
Filtrato nusodinimo talpų įrengimas

Supaprastintas 

atviras konkursas 
I-III 12 mėn. H.Petrauskas; A.Burinskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

134 44613400-4

Kazokiškių sąvartyne esančios kuro 

talpyklos techninis aptarnavimas, 

remontas, atsarginės dalys

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. R.Matonis Sąvartyno eksploatacijos skyrius

135 45232150-8
Vandens tiekimo sistemos techninio 

remonto darbai (Kazokiškių sąvartynas)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

136 45232150-8
Vandens tiekimo sistemos techninio 

remonto darbai (aikštelės)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

137 45232420-2 
Sąvartyno filtrato siurblinės 

rekonstrukcijos ir remonto  darbai.

Supaprastintas 

atviras konkursas
I-IV 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

138 45232420-2 
Kazokiškių ir Kariotiškių sąvartynų 

kaupų konstrukcijų priežiūra ir remontas

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

raštu)  

 II 12 mėn. H.Petrauskas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

139 45259000-7
Statinių vėdinimo-kondicionavimo 

įrenginių remonto darbai.

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

140 45259100-8
Paviršinių ir buitinių nuotekų valymo 

įrenginių remonto darbai (aikštelės)

Supaprastintas 

atviras konkursas
I-IV 12 mėn. J.Rekus; A.Kriaučiūnas Aikštelių eksploatacijos skyrius

DARBAI



141 45259100-8

Paviršinių ir buitinių nuotekų valymo 

įrenginių remonto darbai (Kazokiškių 

sąvartynas)

Mažos vertės 

pirkimas (apklausa 

žodžiu)  

I-IV 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

142 45312200-9

Vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistemų 

sąvartyno teritorijoje atstatomieji 

remonto darbai.

Supaprastintas 

atviras konkursas
II-III 12 mėn. V.Špokas Sąvartyno eksploatacijos skyrius

143
45262000-1 

71000000-8

Pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ statybos darbai 

pagal  FIDIC Geltoną knygą

Atviras konkursas I-IV

2-4 metai (iki 

2018.09.30 su 

pratęsimu iki 

2020 m)

R. Pajarskienė; D. Palšis; 

D. Radvila
Projektų vadovai

Iš viso:

Kotrolinė suma

















Pastabos ir pagrindimas
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PREKĖS 

UAB "VAATC" 2016 M. PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

PATVIRTINTA

2016 m. kovo   15        d.

įsakymu Nr. 5.1-23

PRITARTA  

UAB "VAATC" valdybos

2016 m. vasario 22 d. protokolu Nr. V-6-96



Patalpų šildymas biodujomis, kurias išgauna UAB Autoideja. 

Biodujų tiekimo įrangą ir vamzdynus sumontavo UAB Autoidėja.

Elektros energijos pirkimas iš Lesto ir Nepriklausomo tiekėjo

Nuolatinei vidaus kelio priežiūrai ir tvarkymui. Iki 2016 m. rugsėjo 

mėnesio būtina įrengti naują privažiavimo kelią su atliekų priėmimo 

aikštele (atliekų priėmimui). Kelio ilgis apie 200 m., plotis 6 m. 

Aikštelė 60*40 m.

2014 m. liepos 30 d. sudarytos Atsarginių dalių remonto paslaugų 

pirkimo sutarties terminas - 2016 m. liepos mėn.

Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA

Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA



Privaloma pagal aikštelių eksploatacijos taisykles. Visos medžiagos 

turi galiojimo terminus ir jas reikia nuolat atnaujinti.

Administracija, Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA

Administracija, Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA



Prekės elektros įrangos remontui, lemputes, automatai, kabeliai ir 

kitos elektros prekes

Kazokiškių ir Kariotiškių sąvartynui 

patikslinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

Bendrovės darbuotojų tarnybinių funkcijų vykdymui. Šiuo metu 

Bendrovės turimi lengvieji automobiliai pasenę, įsigyti daugiau nei 

prieš 10 metų, remonto kaštai neproporcingai dideli. 

Pirkimas perkeltas iš 2015 m. pirkimų plano

Sąvartynų, teritorijos, kelių priežiūros ir kitų tvarkybos darbų 

vykdymui, smulkių machanizmų ir įrangos transportavimui.



patikslinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

patikslinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

Sniego stumdytuvas, purkštuvas, šluotų segmentai bus perkami 

įvertinus poreikį



Administracija, Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA

Atsarginės dalys įrenginiui, kurių poreikis bus nustatomas atliekant 

techninį aptarnavimą

2015 m. balandžio 21 d. sydarytos Atsarginių dalių pirkimo sutarties 

Nr. 43 terminas - 2016 m. balandžio mėn. Jeigu iki šio laiko nebus 

panaudota sutarties suma, sutartį bus galima pratęsti 12 mėn, likutis - 

14 000 Eur 

2B sekcijos aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimui

Kazokiškių sąvartynas

Dabartinė technika visiškai pasenusi, jos remontas brangsta ir 

dažnėja kiekvienais metais. Nauja technika reikalinga sąvartyno 

eksploatacijos tecnologinių procesų tinkamam ir efektingam 

vykdymui.



 Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA

 Kazokiškių sąvartynas, DGASA, ŽAKA

Mechaninių dirbtuvių įranga, įrankiai ir instrumentai technikos 

remontui, mechanizmai ir agregatai technikos remontui, 

aptarnavimui ir kitų remonto darbų, susijusių su sunkiosios technikos 

ir sąvartyno infrastruktūros priežiūros atlikimui.  

 Kazokiškių sąvartynas

Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai

Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai



patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

2016 m. sausio 11 d. sudarytos Kazokiškių sąvartyno atvirkštinės 

osmozės įrenginio ROAW 9152 DGT 74 techninio aptarnavimo 

paslaugų pirkimo sutarties terminas - 2016 m. sausis. Pirkimą 

privaloma inicijuoti IV ketvirtyje.

PASLAUGOS 





2014 m. rugsėjo 11 d. sudarytos Judriojo ryšio ir duomenų 

perdavimo paslaugų teikimo sutarties terminas - 2016 m. rugsėjo 10 

d.

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos viena iš 

rekomendacijų, atlikus Bendrovės patikrinimą, buvo įdiegti 

bendrovės buhalterinei apskaitai tinkamas apskaitos programas. 

Pirkimas atliekamas siekiant įgyvendinti rekomendaciją bei užtikrinti 

tikslų ir teisingą bendrovės finansų valdymo bei apskaitos tvarkymą



Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos viena iš 

rekomendacijų, atlikus Bendrovės patikrinimą, buvo stiprinti 

bendrovės vidaus kontrolę bei užtikrinti teisingą ir savalaikį 

duomenų ir informacijos perdavimą tarp bendrovės tarnybų. 

Pirkimas bus atliekamas siekiant įgyvendinti rekomendaciją, bei 

užtikrinant bendrovės vidaus konktrolę.

Pagal regioninio sąvartyno taršos leidimo Nr. T-V.1-1/2014 sąlygas 

įrenginio operatorius (UAB "VAATC") privalo atlikti sąvartyno 

filtrato, paviršinio vandens ir sąvartyno dujų monitoringą. UAB 

"VAATC" taip pat turi vykdyti uždaryto Kariotiškių sąvartyno 

aplinkos monitoringąkaip kaip numatyta LR aplinkos ministro 2000-

10-18 įsakymu Nr.444 patvirtintose ,,Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse“.



patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55



Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

Savivaldybė suteikia leidimą organizuoti žemės sklypų formavimą. 

Geodezinius matavimus, kadastrines bylas ir sklypų padalinimą, 

formavimą atlieka Bendrovė, viešo konkurso būdu samdydama 

matininkus. Vieno sklypo kaina 3000 – 5000 €  priklauso nuo vietos 

ir aplinkos (kaimynai, medžiai, inžineriniai tinklai).

Nuotekų tinklų atskyrimas yra numatas regioninio sąvartyno taršos 

leidime Nr. T-V.1-1/2014. Taip pat inžinerinių tinklų pertvarkos 

poreikis  buvo vertintas UAB "VAATC" Valdybai pateiktoje 

ataskaitoje "Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų 

sąvartyno plėtros alternatyvos"

UAB "VAATC" Valdyba į 2015-2017 m. įmonės strateginio veiklos 

plano įgyvendinimą įtraukė naujos sąvartyno sekcijos įrengimą. Šio 

pirkimo apimtyje bus rengiamas naujos sąvartyno sekcijos techninis 

projektas ir pirkimo dokumentai sekcijos įrengimo darbų pirkimui



Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai

Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai

Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55



patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

I. Projektas  Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra. 2016 metams  liko neišdalinta 12320 vnt. 

kompostavimo dėžių, iki 2016.06.30 reikia pasiekti rodiklius, 

išdalinti visas dėžes. Informavimas apie kompostavimo dėžes, 

dalinimo vietas, kompostavimo naudą: a) Publikacijos laikraščiuose; 

b) Plakatai ( atsparūs lietui ir pan.); c) Kompostavimo dėžių reklama 

per lauko ekranus; d) Radijo reportažai; e) TV reportažai. II. 

Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017   Vilniaus apskrities senų 

sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir 

kompostavimo aikštelių įrengimas: a) Informaciniai stendai su 

keičiama informacija  24-iom esamom aikštelėms bei 9-ioms 

būsimoms (DGASA ir ŽAKA)

Stenduose skelbiama: priimamų atliekų sąrašas ir priėmimo tvarka, 

kita svarbi informacija.

b)  Informaciniai lankstinukai. III. Vilniaus apskrities regioninį 

komunalinių atliekų sąvartynas (Kazokiškių k.). Į sąvartyną 

rengiamos pažintinės ekskursijos ir tai yra viena iš ypatingai 

efektyvių priemonių kelti visuomenės sąmoningumą. Išsamiam 

ekskursijų dalyvių informavimui ir švietimui: a) Sąvartyno pjūvio 

maketas; b) Informaciniai, aiškinamieji stendai; c) Informaciniai 

lankstinukai; d) Publikacijos laikraščiuose. IV. Priemonės įmonei 

reklamuoti, skleisti žinią apie įmonę: a) Rašymo priemonės su 

įmonės logotipu; b) Ženkliukai; c) Mini suvenyrai 

patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55



patiklinta 2016-05-23 įsakymu Nr. 5.1-55

Atliekų pridavimas galutiniam sutvarkymui

papildyta 2016-05-04 įsakymu Nr. 5.1-47

Padangų pridavimas galutiniam sutvarkymui.



2015 m. lapkričio 30 d. sudarytos Sniego valymo nuo kelio dangos 

bei kelio dangos barstymo druska paslaugų Kariotiškių ir Kazokiškių 

sąvartyne pirkimo sutarties Nr. 144 terminas - 2016 m. lapkritis.

Papildyta 2016-04-29 įsakymu Nr. 5.1-39



2012 m. rugpjūčio 14 d. sudaryta Apsaugos sutartis Nr. 95 tęsiasi 

daugiau nei tris metus, dėl šios priežasties reikalinga atlitki naują 

pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 

Pažymėtina, kad pirkimas bus atliekamas atlikus ekspertinį fizinės 

apsaugos apimties poreiko vertinimą, video stebėjimo sistemų 

patikrą bei nustačius jų esamą būklę.

(esamos sistemos indentifikavimas, materialiojo turto apsaugos lygio 

ir poreikio vertinimas, instaliuotų apsaugos sistemų techninio lygio ir 

komplektacijos įvertinimas)

2015 m. rugsėjo 7 d. sudaryta Apsaugos ir priešgaisrinės 

signalizacijos sistmų stebėjimo, reagavimo, techninio aptarnavimo ir 

remonto paslaugų pirkimo sutartis Nr. 99/2783/15. Terminas 2016 

m. rugsėjo mėn.



2015 m. balandžio 23 d. sudaryta Ratinio ekskavatoriaus - krautuvo 

nuomos paslaugų sutartis Nr. 45. Terminas - 2016 m. balandžio mėn.



Privalomi technologiniai darbai sąvartyno filtrato surinkimo sistemos 

modernizavimui, tenkinant TIPK reikalavimus

Sąvartyno filtrato siurblinės šulinys nebuvo remontuotas nuo 2012 

metų. Planuojant III-IV-os sekcijos statybą neišvengiamai reikės 

atnaujinti filtrato sistemos tecnologinę konfigūraciją. Šulinys yra 

beveik 20 m gylio.

Privalomi darbai pagal LR AM patvirtintas uždarytų sąvartynų 

priežiūros taisykles, o taip pat post-projektiniai įsipareigojimai ES.

Vadovaujantis nuotekų įrenginių eksploatacijos taisyklėmis yra 

būtina jų techninė priežiūra ir patikra, ne mažiau kaip du kartus per 

metus, kurią atlieka sertifikuotos įmonės.

DARBAI



Poreikis bus sukonkretintas atlikus ekspertinį esamos sistemos 

vertinimą

Priemonė bus įgyvendinama pritarus Regiono tarybai


































