
 Ignalina Programme 
 
 

 
 

 

       

        
    Sutarties Nr.   

Sutarties pavadinimas 
 

 
Sutarties 

įsigaliojimo data 

  

 

   

       

         

 
Date 

  The contract   
The contract name 

 
   

number 
   

        

 
2019-01-15 PST-3 (13.66) 

  

2019-01-31 PST-9 (13.66) 
  

2019-02-04 PST-10(13.67) 

 
Įsigaliojo cheminių indų su metrologine patikra prekių pirkimo-
pardavimo sutartis. 1 dalis.  
 
Įsigaliojo apšvietimo elektros įrenginių prekių pirkimo-pardavimo 
 
sutartis. 
 
Įsigaliojo šviesos diodinių (LED) lempų prekių pirkimo-pardavimo 
 
sutartis.   

2019-01-30 PST-11 (13.67) 

2019-02-15 PST-29(13.66) 
  

2019-02-15 PST-30 (13.66) 

2019-02-13 PST-31 (13.67) 
  

2019-03-01 PST-39 (13.66) 

2019-03-01 PST-40(13.66) 

 
Įsigaliojo žibintuvėlių ir žibintų prekių  pirkimo-pardavimo sutartis. 
 
Įsigaliojo šveitimo pasta rankoms prekių pirkimo-pardavimo 
 
sutartis.   
Įsigaliojo skalbimo miltelių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 
Įsigaliojo IAE pagamintų gaminių metalo inspekcijų ir bandymų 
atlikimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis.  
 
Įsigaliojo ūkinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 
Įsigaliojo laminavimo vokelių ir spaustukų identifikavimo kortelių 
 
dėklams prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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2019-05-29 PST-6(13.67) 
 

 

2019-03-25 PST-18(13.66)  
 

 

2019-03-08 PST-42(13.66) 
 

 

2019-03-13 PST-44(13.66)  
 

 

2019-03-14 PST-45(13.66) 
 

 

2019-03-19 PST-46(13.66)  
 

 

2019-03-08 PST-47(13.66) 
 

 

2019-03-19 PST-48(13.66)  
 

 

2019-03-13 PST-49(13.66) 
 

 

2019-03-19 PST-50(13.66)  
 

 

2019-03-19 PST-51(13.66) 
 

 

2019-03-07 PST-52(13.66) 

Įsigaliojo liftų nuolatinės priežiūros ir remonto  
 

paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis 
 

Įsigaliojo šratasvaidžio įrenginio aklavietės tipo su 

ritininiu konvejeriu prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

Įsigaliojo Hewlett- Packard sąnaudinių medžiagų 
 
prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

Įsigaliojo Ricoh sąnaudinių medžiagų prekių 
 

pirkimo-pardavimo sutartis.  
 

Įsigaliojo Triumph Adler sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

Įsigaliojo Nashuatec sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  
 

Įsigaliojo Xerox sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

Įsigaliojo Epson sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  
 

Įsigaliojo Konica Minolta sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

Įsigaliojo Samsung sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  
 

Įsigaliojo Kyocera sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

Įsigaliojo Canon sąnaudinių medžiagų 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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2019-03-18 PST-53(13.66) 
 

 

2019-03-18 PST-54(13.66)  
 

 

2019-04-03 PST-56(13.667) 
 

 

2019-04-03 PST-57(13.667)  
 

 

2019-03-20 PST-58(13.66) 
 

 

2019-03-21 PST-65(13.66)  
 

 

2019-03-18 PST-66(13.66) 

 

2019-03-22 PST-71(13.66)  
 

2019-03-29 PST-72(13.66) 
 

2019-03-22 PST-73(13.66)  
 

2019-03-27 PST-74(13.66) 
 

2019-04-05 PST-85(13.66)  

 

2019-04-17 PST-89(13.66) 

 

2019-04-10 PST-90(13.66)  
 

2019-04-12 PST-91(13.66) 
 

2019-04-15 PST-96(13.66) 

Įsigaliojo gyslų kabelių ir laidų sujungimo  
 

įtaisų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 

Įsigaliojo ilgintuvų, parmoninių šakučių ir kištukinių 

lizdų pirkimo-pardavimo sutartis. 4 dalis. 
 
Įsigaliojo pavojingųjų gamybos ir kitos ūkinės veiklos 
 

atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 1 

dalis. Įsigaliojo nepavojingųjų gamybos ir kitos ūkinės veiklos 

atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 2 

dalis. Įsigaliojo šratasvaidžio įrenginio su besisukančiu stalu 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 
Įsigaliojo gama spinduliuotės ekvivalentinės dozės galios 

matuoklių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. Įsigaliojo 

nešiojamųjų radiometrų su teleskopiniais detektorių laikikliais 

pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis. 
 
Įsigaliojo LED monitorių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

Įsigaliojo nešiojamųjų kompiuterių prekių pirkimo-pardavimo sutartis 

Įsigaliojo biuro popierius prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

Įsigaliojo kanceliarinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. Įsigaliojo 

mobiliųjų telefonų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 
Įsigaliojo akumuliatorinių baterijų ir kroviklių 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 
 

Įsigaliojo dokumentų naikiklių prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  
 

Įsigaliojo stacionarių kompiuterių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

Įsigaliojo mobiliųjų telefonų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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2019-04-26 PST-97(13.66) 

 

2019-04-19 PST-108(13.67)  
 

 

2019-04-29 PST-111(13.66) 
 
 

 

2019-05-02 PST-112(13.66)  
 
 

 

2019-05-21 PST-114(13.66) 
 
 

 

2019-05-15 PST-115(13.67)  
 
 

 

2019-05-29 PST-121(13.66) 
 

 

2019-05-29 PST-122(13.66)  
 

 

2019-05-22 PST-123(13.66) 

 

2019-05-29 PST-124(13.66)  
 

2019-05-29 PST-125(13.66) 
 

2019-05-09 PST-127(13.66)  

 

2019-05-21 PST-131(13.66) 

 
Įsigaliojo higieninio popieriaus prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. Įsigaliojo CONSTOR RBMK-1500/M2 konteinerių 

hermetiškumo kontrolės paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 

Įsigaliojo KJELLBERG gamintojo plazminio pjovimo aparatų 

atsarginių dalių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 3 dalis. 

Įsigaliojo KEMPER gamintojo suvirinimo ir plazminio pjovimo 

dūmų ištraukimo įrenginių atsarginių dalių prekių pirkimo-

pardavimo sutartis. 4 dalis. 
 
Įsigaliojo diskinių metalo pjovimo staklių Nr. 1 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 
 

Įsigaliojo A klasės radioaktyviųjų atliekų radiologinio 

apibūdinimo galimybių praplėtimo paslaugų 

pirkimo-pardavimo sutartis. 
 
Įsigaliojo elektrinių palečių vežimėlių prekių 
 

pirkimo-pardavimo sutartis. 5 dalis. 
 

Įsigaliojo šakinių krautuvų prekių 
 

pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis.  
 

Įsigaliojo šakinių krautuvų su uždara kabina 
 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis. 
 

Įsigaliojo žirklinių keltuvų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 3 dalis.  
 

Įsigaliojo rietuvų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 4 dalis. 
 

Įsigaliojo kanceliarinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  
 
Įsigaliojo KEMPII gamintojo suvirinimo aparatų 

atsarginių dalių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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     Įsigaliojo biuro popierius prekių 
2019-05-24  PST-138(13.66) 

     pirkimo-pardavimo sutartis. 

 
2019-07-03 

 
PSt-147(13.68) 

 Įsigaliojo 04A ir 04B skystojo kuro rezervuarų  
   

paprastojo remonto darbų pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

      

     Įsigaliojo vibracijos analizatorių prekių 
2019-06-25  PSt-148(13.66) 

     pirkimo-pardavimo sutartis. 

 
2019-06-11 

 
PSt-151(13.66) 

 Įsigaliojo vienkartinių stiklinių prekių  
   

pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

      

     Įsigaliojo elektros kabelių, izoliuotų laidų bei jų priedų 
2019-07-01  PSt-156(13.66) 

     prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 3 dalis. 

 2019-06-18  PSt-160(13.66)  Įsigaliojo mobiliųjų telefonų prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

     Įsigaliojo cheminių reagentų ir eksploatacinių medžiagų 
2019-07-01  PSt-168(13.66) 

     prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 

 
2019-07-08 

 
PSt-169(13.66) 

 Įsigaliojo dervos kolonėlių ir jonų mainų dervų  
   

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis. 
 

      

2019-07-01  PSt-171(13.66)      Įsigaliojo smėlio prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis. 

 
2019-07-26 

 
PSt-183(13.66) 

 Įsigaliojo neįkraunamų ir įkraunamų maitinimo  
   

elementų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

      

     Įsigaliojo daugiafunkcinių kopijavimo įrenginių 
2019-08-14  PSt-184(13.66) 

     nuomos pirkimo-pardavimo sutartis. 

 2019-07-31  PSt-186(13.66)  Įsigaliojo gamtinių dujų prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

     Įsigaliojo krovininių 1CX konteinerių su dangčiais ir 

2019-08-16  PSt-190(13.66)      krovininių 1CX konteinerių be dangčių prekių 

     pirkimo-pardavimo sutartis. 1, 2 dalys. 

     2019-08-22   PSt-191(13.66)  Isigaliojo Metalo produkcijos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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2019-08-12 

 
PSt-193(13.66) 

  Įsigaliojo Kyocera sąnaudinių medžiagų  
    

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

       

2019-08-13 
 

PSt-194(13.66) 
 Įsigaliojo Hewlett- Packard sąnaudinių medžiagų 

  

prekių pirkimo-pardavimo sutartis.       

 
2019-08-12 

 
PSt-195(13.66) 

  Įsigaliojo Triumph Adler sąnaudinių medžiagų  
    

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

       

2019-08-07 
 

PSt-196(13.66) 
 Įsigaliojo Konica Minolta sąnaudinių medžiagų 

  

prekių pirkimo-pardavimo sutartis.       

 
2019-08-13 

 
PSt-197(13.66) 

  Įsigaliojo Xerox sąnaudinių medžiagų  
    

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

       

2019-08-13 
 

PSt-198(13.66) 
 Įsigaliojo Lexmark sąnaudinių medžiagų 

  

prekių pirkimo-pardavimo sutartis.       

 
2019-08-23 

 
PSt-199(13.66) 

  Įsigaliojo nuotolinio valdymo griovimo mechanizmo  
    

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

       

2019-08-12 
 

PSt-200(13.66) 
 Įsigaliojo dūmų ištraukimo įrenginių atsarginių dalių 

  

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis.       

 
2019-08-12 

 
PSt-201(13.66) 

  Įsigaliojo plazminio pjovimo įrenginių atsarginių dalių  
    

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 
 

       

2019-08-22 
 

PSt-205(13.66) 
 Įsigaliojo nešiojamųjų kompiuterių prekių 

  

pirkimo-pardavimo sutartis.       

 
2019-08-22 

 
PSt-206(13.66) 

  Įsigaliojo vidinių diskų ir LED monitorių prekių  
    

pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

       

2019-08-19  PSt-207(13.66)  Įsigaliojo planšečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

 

6 



 
2019-08-22 

 
PSt-208(13.66) 

  Įsigaliojo stacionarių kompiuterių prekių  
    

pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

       

2019-08-16  PSt-209(13.66)  Įsigaliojo plastikato prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 2019-09-03  PSt-210(13.66)   Įsigaliojo hidraulinio preso prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-09-13  PSt-224(13.66)  Įsigaliojo dūmų ištraukimo ir filtravimo mobilios sistemos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 
2019-09-17 

 
PSt-227(13.66) 

  Įsigaliojo skydų ir valdymo, maitinimo bei apsaugos įtaisų prekių pirkimo-pardavimo  
    

sutartis. 
 

       

2019-09-06  PSt-229(13.66)  Įsigaliojo ūkinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 2019-09-18  PSt-231(13.68)   Įsigaliojo nuotekų siurblinės projektavimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-11-11 
 

PSt-235(13.68) 
 Įsigaliojo branduolinės energetikos objektų bendrųjų statybos darbų paprastojo remonto ir 

  

specialiųjų darbų su projektavimo paslaugomis pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis.       

 
2019-10-02 

 
PSt-236(13.68) 

  Įsigaliojo ypatingų statinių statybos darbų paprastojo remonto ir specialiųjų statybos darbų  
    

be projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis. 
 

       

2019-10-02 
 

PSt-237(13.68) 
 Įsigaliojo neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių bendrųjų statybos darbų paprastojo 

  

remonto ir specialiųjų darbų be projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 3 dalis.       

 
2019-10-02 

 
PSt-238(13.68) 

  Įsigaliojo automobilių kelių (neypatingų statinių) paprastojo remonto statybos darbų be  
    

projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 4 dalis. 
 

       

2019-10-01 
 

PSt-239(13.68) 
 Įsigaliojo automobilių kelių (neypatingų statinių) paprastojo remonto statybos darbų be 

  

projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 4 dalis.       

 
2019-09-27 

 
PSt-240(13.68) 

  Įsigaliojo lietaus nuotekų šalinimo tinklų (ypatingų statinių) paprastojo remonto darbų be  
    

projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 5 dalis. 
 

       

2019-10-02 
 

PSt-241(13.68) 
 Įsigaliojo lietaus nuotekų šalinimo tinklų (ypatingų statinių) paprastojo remonto darbų be 

  

projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. .5 dalis.       
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2019-10-01 

 
PSt-242(13.67) 

 Įsigaliojo nepavojingųjų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo-  
   

pardavimo sutartis. 
 

      

2019-10-07  PSt-244(13.66)      Įsigaliojo špagato prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 
2019-10-10 

 
PSt-246(13.67) 

 Įsigaliojo pavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo-  
   

pardavimo sutartis. 
 

      

2019-10-04  PSt-248(13.66)      Įsigaliojo Dyzelino su pristatymu į talpyklas prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 
2019-11-19 

 
PSt-249(13.67) 

 Įsigaliojo nuolatinės išmetamųjų teršalų stebėsenos sistemos metinio priežiūros tikrinimo  
   

paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 
 

      

     Įsigaliojo dujų matavimo ir signalizavimo daviklių metrologinės patikros paslaugų pirkimo- 
2019-10-29  PSt-250(13.67) 

     pardavimo sutartis. 2 dalis. 

 2019-10-02  PSt-251(13.66)  Įsigaliojo programinės įrangos prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-10-14  PSt-254(13.66)      Įsigaliojo mobiliųjų telefonų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 
2019-10-14 

 
PSt-255(13.66) 

 Įsigaliojo vaizdo sistemos atsarginės dalių ir komponentų prekių pirkimo-pardavimo  
   

sutartis. 
 

      

     Įsigaliojo elektros kabelių tvirtinimo sistemų ir elementų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
2019-10-25  PSt-256(13.66) 

     4 dalis. 

 2019-10-25  PSt-257(13.66)  Įsigaliojo alfa spektrometro komplekto prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-11-04  PSt-261(13.66)      Įsigaliojo lipnios juostos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 2019-10-25  PSt-262(13.66)  Įsigaliojo liuminescencinių lempų (T8 36W) prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-11-04  PSt-269(13.66)      Įsigaliojo kanceliarinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 2019-11-05  PSt-270(13.66)  Įsigaliojo analitinės filtruojančios juostos prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-11-05  PSt-271(13.66)      Įsigaliojo sorbuojančios filtruojančios juostos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

 2019-11-08  PSt-273(13.66)  Įsigaliojo lyninės pjovimo sistemos prekių pirkimo-pardavimo sutartis.  

2019-10-31  PSt-274(13.66)      Įsigaliojo kombinuotų pirštuotų pašiltintų pirštinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
 

8 



2019-10-31  PSt-275(13.66)  Įsigaliojo PVC pirštuotų pirštinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-11-08 PSt-276(13.66) Įsigaliojo pirštuotų vienkartinių ir dielektrinių pirštinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-11-12 PSt-277(13.66) Įsigaliojo kombinuotų pirštuotų pirštinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-11-15 PSt-280(13.66) Įsigaliojo kompiuterių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 

2019-11-13 PSt-281(13.66) Įsigaliojo kompiuterių ir biuro įrangos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-11-15 PSt-283(13.66) Įsigaliojo purvo kilimėlių nuomos ir keitimo (paslaugų/prekių) pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-11-19 PSt-284(13.66) Įsigaliojo cheminės analizės įrangos laboratorinių filtrų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-12-02 PSt-292(13.67) 
Įsigaliojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės 129 pastato griovimo apsaugos perimetro ir 130 

pastato rekonstravimo projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-12-03 PSt-297(13.67) Įsigaliojo greitosios medicinos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 
Įsigaliojo telefono aparatų, bazinių telefonų stočių bei jų priedų prekių pirkimo-pardavimo 

2019-12-27 PSt-301(13.66) 
sutartis. 

2019-12-12 PSt-302(13.66) Įsigaliojo elektros lempučių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-01-07 PSt-303(13.66) Įsigaliojo šratasraučio valymo įrenginio prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2019-12-12 PSt-304(13.66) Įsigaliojo ilgiklių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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        2019-11-27        PSt-272(13.67)     Įsigaliojo IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio
                                                                atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) ir jo išorinių lietaus kanalizacijos tinklų statybos 
                                                                techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus bei konsultavimo paslaugų viešojo
                                                                pirkimo-pardavimo sutartis


