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 Ignalinos programa    

 

 

Data Sutarties numeris 
Sutarties pavadinimas 

 

2020-01-07 PSt-308(13.68) 
Įsigaliojo neypatingų statinių griovimo darbų su projektavimo 

paslaugomis pirkimo pardavimo sutartis. 

2020-01-07 PSt-309(13.68) 
Įsigaliojo ypatingų statinių griovimo darbų su projektavimo 

paslaugomis pirkimo pardavimo sutartis. 

2020-01-08 PSt-315(13.66) 
Įsigaliojo specializuotų chemijos produktų prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-01-02 PST-1(13.66) Įsigaliojo mobiliųjų telefonų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-04 PST-7(13.68) 
Įsigaliojo 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo 

paslaugų ir darbų atlikimo pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-01-29 PST-14 (13.66) 
Įsigaliojo deimantinio gręžimo ir pjovimo įrangos prekių pirkimo- 

pardavimo  sutartis. 

2020-01-30 PST-16(13.66) Įsigaliojo mobiliųjų telefonų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-06 PST-22(13.66) Įsigaliojo dokumento naikiklio prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-14 PST-23(13.66) Įsigaliojo cemento prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-06 
PST-24 

(13.67) 
Įsigaliojo Gatvių priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-02-13 PST-25(13.66) Įsigaliojo kompiuterių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-14 PST-26(13.66) Įsigaliojo monitorių prekių pirkimo-pardavimo sutartis 
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2020-02-14 PST-28(13.66) Įsigaliojo suvirintojų kaukių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-19 PST-30(13.66) 
Įsigaliojo NB6 13"-13,9" aukštesnio našumo 

nešiojamojo kompiuterio prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-26 PST-32(13.66) 
Įsigaliojo skalbimo miltelių, baliklio prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis 

2020-02-20 PST-33(13.66) Įsigaliojo HEPA filtrų H14 prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-02-20 PST-36(13.66) 
Įsigaliojo higienos reikmenų ir ūkinių prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-03-12 PST-37(13.66) 
Įsigaliojo bimetalinių juostų Nr. 5-7 prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 2 dalis. 

2020-03-10 PST-40(13.66) Įsigaliojo vienkartinių stiklinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-03-20 PST-41(13.66) 
Įsigaliojo CARBOLITE GERO krosnies MTT12/38/850 atsarginių 

dalių ir reikmenų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 4 dalis. 

2020-03-20 PST-42(13.66) 
Įsigaliojo Cemento bandymų įrangos prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 2 dalis 

2020-03-20 PST-43(13.66) 
Įsigaliojo įvairių gamintojų laboratorinės įrangos reikmenų 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 6 dalis. 

2020-03-20 PST-47(13.66) 
Įsigaliojo laboratorinės įrangos prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 1 dalis. 

2020-03-30 PST-48(13.66) 
Įsigaliojo MAX 200 plazminio pjovimo aparato 

atsarginių dalių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis 

2020-03-30 PST-49(13.66) 
Įsigaliojo Powermax 1250/1650 plazminių pjovimo aparatų 

atsarginių dalių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis 

2020-03-23 PST-51(13.66) Įsigaliojo servetėlių prekių pirkimo-pardavimo sutartis 

2020-03-23 
PST-53 

(13.66) 
Įsigaliojo popierinių rankšluosčių prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-03-23 PST-54(13.66) 
Įsigaliojo vienkartinių antbačių (bahilų) prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-06 PST-56(13.66) 
Įsigaliojo bimetalinių pjovimo juostų Nr. 1-4 prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 
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2020-04-10 PST-61(13.66) 
Įsigaliojo 200 litrų talpos metalinių statinių prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-02 PST-62(13.67) 
Įsigaliojo patalpų profilaktinės dezinfekcijos paslaugų pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-06 
PST-64 

(13.67) 

Įsigaliojo SICK MAIHAK GmbH gamintojo MCS100E ir EURO FID 3010 

įrenginių techninės priežiūros bei remonto 

paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-04-08 PST-67(13.66) Įsigaliojo vienkartinių kaukių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-10 PST-69(13.66E) Įsigaliojo medicininių kaukių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-15 PST-71(13.66E) Įsigaliojo medicininių kaukių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-15 PST-73(13.66E) 
Įsigaliojo metalinių paviršių žymėjimo prietaiso prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-10 PST-74(13.66E) 
Įsigaliojo rankų dezinfekavimo priemonių prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-15 PST-76(13.66E) 
Įsigaliojo paviršių dezinfekavimo priemonių prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-16 PST-79(13.66E) Įsigaliojo HEPA filtrų H13 prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-15 PST-80(13.66E) 
Įsigaliojo Vienkartinių veido kaukių prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-04-20 PST-84(13.66E) 
Įsigaliojo SKYSČIO DOZATORIŲ prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-04-22 PST-87(13.66E) Įsigaliojo Maitinimo elementų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-22 PST-89(13.66E) 
Įsigaliojo Triumph Adler sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-22 PST-90(13.66E) 
Įsigaliojo Kyocera sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-23 PST-91(13.66E) 
Įsigaliojo Konica Minolta sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 

2020-04-23 PST-92(13.66E) 
Įsigaliojo Canon sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 
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2020-04-23 PST-93(13.66E) Įsigaliojo HP sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-23 PST-94(13.66E) 
Įsigaliojo Nashuatec sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-04-27 PST-95(13.66E) Įsigaliojo vienkartinių pirštinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-04-24 PST-96(13.66E) 
Įsigaliojo Xerox sąnaudinių medžiagų prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-04-28 PST-98(13.66E) 
Įsigaliojo pneumatinių įrankių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2 dalis. 

2020-04-28 PST-99(13.66E) 
Įsigaliojo elektrinių ir akumuliatorinių įrankių prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 1 dalis. 

2020-05-04 PSt-101(13.67E) 
Įsigaliojo vienkartinių nitritinių XL pirštinių prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-05-04 PSt-102(13.67E) 
Įsigaliojo ilgiklių su įžeminimo kontaktais prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-05-08 PSt-104(13.66E) Įsigaliojo dažnio keitiklių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 

2020-05-12 PSt-106(13.66E) 
Įsigaliojo rankų odos dezinfekavimo skysčio prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-05-12 PSt-107(13.66E) 
Įsigaliojo paviršių dezinfekavimo skysčio prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 

2020-05-20 PSt-110(13.66E) 

Įsigaliojo neaustinio sintetinio filtravimo audinio (Coarse, ≥ 50 %) ir 

neaustinio sintetinio filtravimo audinio (ePM10, ≥ 50 %) prekių pirkimo- 

pardavimo sutartis. 2 dalis. 

2020-05-21 PSt-113(13.66E) 
Įsigaliojo elektros kabelių, elektros energijos apskaitos ir automatikos 

įrenginių pirkimas. 2 dalis. 

2020-05-25 PSt-116(13.67E) Įsigaliojo vertimo raštu paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-05-26 PSt-121(13.66E) 
Įsigaliojo biuro programinės įrangos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

1 dalis. 

2020-05-27 PSt-122(13.66E) 

Įsigaliojo laboratorinių indų ir reikmenų iš stiklo 

prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 1 dalis. 

2020-05-28 PSt-124(13.66E) Įsigaliojo granitinės skaldos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 
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2020-05-28 PSt-125(13.66E) 
Įsigaliojo medicininių vienkartinių trijų sluoksnių veido kaukių su guma 

sutartis. 

2020-06-10 PSt-127(13.66E) 

Įsigaliojo daugiafunkcinių kopijavimo aparatų 

atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų 

prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 4 dalis. 

2020-06-10 PSt-128(13.66E) Įsigaliojo tarnybinių stočių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 1 dalis. 

2020-06-10 PSt-131(13.66E) 
Įsigaliojo kopijavimo įrangos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų 

prekių  pirkimo-pardavimo sutartis. 3 dalis. 

2020-06-08 PSt-132(13.66E) 

Įsigaliojo laboratorinių indų ir reikmenų 

iš įvairių medžiagų (plastiko, 

metalo, gumos ir kt.) prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 2 dalis. 

2020-06-10 PSt-134(13.66E) 
Įsigaliojo radiometrinės analizės įrangos laboratorinių filtrų prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 3 dalis. 

2020-06-10 PSt-135(13.66E) 
Įsigaliojo dozatorių lapiniams rankšluosčiams prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-06-11 PSt-136(13.66E) 
Įsigaliojo lipnios pakavimo juostos prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-06-15 PSt-139(13.66E) 
Įsigaliojo šiukšlių maišų prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-06-18 PSt-144(13.66E) Įsigaliojo kompiuterinių ausinių prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-06-23 PSt-148(13.66E) Įsigaliojo rankų dezinfekanto prekių pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-07-10 PSt-154(13.66E) 
Įsigaliojo diskinių metalo pirkimo staklių prekių pirkimo-pardavimo 

sutartis. 1 dalis. 

2020-07-13 PSt-156(13.66E) 
Įsigaliojo viensijo pakabinamo tiltinio krano (A1-409/1) Nr. 1 prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-07-13 PSt-157(13.66E) 
Įsigaliojo viensijo pakabinamo tiltinio krano (A1-409/2) Nr. 2 prekių 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-07-16 PSt-158(13.66E) 
Įsigaliojo automatinės kompresorinės stoties įrenginių techninės 

priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 

2020-07-30 
PSt-159 

(13.67E) 

Įsigaliojo Cementuotų skystųjų radioaktyvių atliekų pakuočių 

radiologinio apibūdinimo įrengimo pritaikymo apšvitinto grafito 
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pakuočių radiologiniam apibūdinimui paslaugų 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-03 
PSt-161 

(13.68E) 

Įsigaliojo VĮ IAE 31, 31V, 36 ir 87 šilumos punktų remonto, sumontuojant 

individualius dujinius šildymo katilus, projektavimo 

paslaugų bei darbų pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-07-27 
PSt-168 

(13.66E) 

Įsigaliojo Apsaugos sistemos atsarginių dalių 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-07-28 
PSt-172 

(13.66E) 

Įsigaliojo Didelio efektyvumo filtravimo audinio 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-07-30 
PSt-174 

(13.67E) 

Įsigaliojo VĮ IAE teritorijos priežiūros 

(žaliųjų plotų) paslaugų 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-07-31 
PSt-176 

(13.66E) 

Įsigaliojo Techninio medvilninio filtravimo audinio 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 1 dalis 

2020-07-31 
PSt-177 

(13.66E) 

Įsigaliojo Vienkartinių medicininių apsauginių veido 

kaukių prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-04 
PSt-179 

(13.66E) 
Įsigaliojo Skysto azoto prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-04 
PSt-183 

(13.66E) 

Įsigaliojo Monitorių, USB, išorinių diskų 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-10 
PSt-186 

(13.66E) 

Įsigaliojo Aukštesnio našumo išmaniųjų mobiliųjų 

telefonų prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-10 
PSt-187 

(13.66E) 

Įsigaliojo Nešiojamųjų kompiuterių prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-13 
PSt-190 

(13.66E) 

Įsigaliojo Dyzelino su pristatymu į talpyklas 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-18 
PSt-193 

(13.67E) 

Įsigaliojo 110/6 KV transformatorių pastotės, dviejų 110 KV oro linijų, 

prijungimo prie 110 KV elektros perdavimo tinklo projektavimo 

ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis. 

2020-08-19 
PSt-195 

(13.67E) 

Įsigaliojo Mokymų projektų valdymo srityje pažengusiems ir 

pradedantiems organizavimo ir vykdymo paslaugų 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-08-25 
PSt-198 

(13.66E) 

Įsigaliojo Gamtinių dujų viešojo prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 



7 
 

2020-08-25 
PSt-204 

(13.66E) 

Įsigaliojo Palečių vežimėlių prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-09-02 
PSt-205 

(13.66E) 

Įsigaliojo Lipnių etikečių prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-09-03 
PSt-209 

(13.66E) 

Įsigaliojo Helio dujų monoblokuose 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-09-03 
PSt-210 

(13.66E) 

Įsigaliojo Dujų ir dujų mišinių prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-09-14 
PSt-218 

(13.66E) 

Įsigaliojo Sprogmenų aptikimo įrangos 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-09-24 
PSt-227 

(13.66E) 

Įsigaliojo Dervos kolonėlių prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis. 3 dalis 

2020-09-24 
PSt-228 

(13.66E) 

Įsigaliojo Skydų ir valdymo, maitinimo bei 

apsaugos įtaisų prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 1 dalis 

2020-09-24 
PSt-229 

(13.66E) 

Įsigaliojo Reagentų ir eksploatacinių medžiagų 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 2 dalis 

2020-09-28 
PSt-232 

(13.66E) 

Įsigaliojo Elektros kabelių ir jų priedų 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 

2020-09-28 
PSt-233 

(13.66E) 

Įsigaliojo Cheminių medžiagų prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis. 1 dalis. 

2020-09-28 
PSt-234 

(13.66E) 

Įsigaliojo Kabelių tvirtinimo sistemų ir 

elementų prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-09-29 
PSt-238 

(13.67E) 

Įsigaliojo Patalpų profilaktinės dezinfekcijos 

paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis. 

2020-10-01 
PSt-239 

(13.67E) 

Įsigaliojo Gyslų kabelių ir laidų sujungimų 

įtaisų prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-10-05 
PSt-242 

(13.67E) 

Įsigaliojo Garo katilinės technologinių įrenginių 

techninės priežiūros, remonto bei kompleksinių 

patikrinimų paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-10-08 
PSt-244 

(13.66E) 
Įsigaliojo Respiratorių FFP3 prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-10-12 
PSt-246 

(13.66E) 
Įsigaliojo Ūkio prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-10-12 
PSt-247 

(13.66E) 

Įsigaliojo Techninių dujų prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis. 2 dalis. 
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2020-10-12 
PSt-248 

(13.66E) 

Įsigaliojo Deguonies ir acetileno dujų prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis. 1 dalis 

2020-10-21 
PSt-255 

(13.66E) 
Įsigaliojo Kanceliarinių prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-11-03 
PSt-260 

(13.66E) 

Įsigaliojo Kompiuterių dalių, priedų 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-11-04 
PSt-261 

(13.66E) 

Įsigaliojo Pirštinių suvirintojams prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-11-04 
PSt-262 

(13.66E) 

Įsigaliojo Smėliasrovininko pirštinių prekių 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-11-06 
PSt-263 

(13.66E) 

Įsigaliojo Kompiuterinės bei tinklo įrangos 

atsarginių dalių prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 1 dalis. 

2020-11-06 
PSt-265 

(13.66E) 

Įsigaliojo Ruloninio popieriaus 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-12-15 
PSt-267 

(13.67E) 

Įsigaliojo Vertimo žodžiu paslaugų 

pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-11-15 
PSt-268 

(13.67E) 

Įsigaliojo Vertimo raštu paslaugų 

pirkimo – paradavimo sutartis 

2020-11-16 
PSt-271 

(13.67E) 

Įsigaliojo Purvo kilimėlių nuomos ir keitimo 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-11-27 
PSt-272 

(13.66E) 

Įsigaliojo Įvairios spausdinimo įrangos atsarginių dalių ir 

eksploatacinių medžiagų prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 2 dalis 

2020-11-19 
PSt-273 

(13.66E) 

Įsigaliojo Vienkartinių FFP3 respiratorių 

prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2021-01-01 
PSt-280 

(13.66E) 
Įsigaliojo Elektros energijos prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

2020-12-11 
PSt-287 

(13.66E) 

Įsigaliojo Mirion Technologies Inc. įrangos atsarginių 

dalių prekių pirkimo – pardavimo sutartis. 2 dalis 

2020-12-18 
PSt-294 

(13.66E) 

Įsigaliojo Dūmų ištraukimo ir filtravimo įrenginio 

bei ortakių prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

   2020-05-27       PStS-8                             Įsigaliojo priėjimo aikštelės prie administracinio pastato Nr. 496 paprastojo remonto darbų sutartis
                             (13.68E) 
   2020-09-03       PStS-29                           Įsigaliojo IAE priestotinės aikštelės prie 186 pastato bei šaligatvių nuo 87 paprastojo remonto
                             (13.68E)                          darbų sutartis
                              
    2020-10-19      PStS-35                           Įsigaliojo IAE auto pravažiavimų, aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbų sutartis
                             (13.68E)

Trofimova


