
Pranešimų apie mažos vertės pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį forma 

Pirkimo objektas 
Informacija apie 

pradedamą pirkimą 

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir 

ketinamą sudaryti pirkimo sutartį 
Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį 

Mokymų 

organizavimo 

paslauga (projekto 

pirkimas) 

1. Data –2014-08-18 

2. Pirkimo būdas –apklausa 

raštu 

3. Pirkimo būdo pasirinkimo 

priežastys – Vilniaus 

kolegijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių 

85.1.5 punktas   

4. Pasiūlymų pateikimo 

terminas – 2014-08-22 12.00 

val.  

 

1. Data – 2014-08-22 

2. Numatoma pirkimo sutarties kaina – I dalis - 

Sociokultūrinės ir tarpkultūrinės kompetencijos 

ugdymas gestų kalbos mokyme; Kalbų 

aplankas kaip kalbos mokymosi refleksija. - 

Patricia Hermann-Shores – 8930,00 Lt; 

II dalis - Gestų kalbos kaip antrosios mokymas; 

Gestų kalbų mokymas, mokymasis ir 

vertinimas, remiantis bendraisiais Europos 

kalbų mokymo metmenimis - Prof. Dr. 

Rathmann Christian – 8930,00 Lt; 

VI dalis - Kurčiųjų poezijos ir literatūros 

apžvalga bei pagrindiniai principai. Kurybiško 

gestų kalbos vartojimo mokymas - Jurgen  

Endress – 6080,00 Lt; 

VII dalis - Gestų kalbos kaip gimtosios 

mokymo tikslai, uždaviniai ir principai – 

Ramas Rentelis – 1520,00 Lt. 

 

3. Laimėjusio tiekėjo pavadinimas – I dalis - 

Sociokultūrinės ir tarpkultūrinės kompetencijos 

ugdymas gestų kalbos mokyme; Kalbų 

aplankas kaip kalbos mokymosi refleksija. - 

Patricia Hermann-Shores – 8930,00 Lt; 

II dalis - Gestų kalbos kaip antrosios mokymas; 

Gestų kalbų mokymas, mokymasis ir 

vertinimas, remiantis bendraisiais Europos 

kalbų mokymo metmenimis - Prof. Dr. 

1. Data – 

2. Pirkimo sutarties kaina – 

3. Laimėjusio tiekėjo pavadinimas –  

4. Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

subrangovus (jeigu žinoma) –nėra 



Pranešimų apie mažos vertės pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį forma 

Rathmann Christian – 8930,00 Lt; 

VI dalis - Kurčiųjų poezijos ir literatūros 

apžvalga bei pagrindiniai principai. Kurybiško 

gestų kalbos vartojimo mokymas - Jurgen  

Endress – 6080,00 Lt; 

VII dalis - Gestų kalbos kaip gimtosios 

mokymo tikslai, uždaviniai ir principai – 

Ramas Rentelis – 1520,00 Lt. 

4. Laimėjusio tiekėjo pasirinkimo priežastis – 

mažiausia kaina 

5. Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus (jeigu 

žinoma) – nėra 

 

    ___________________________________ 

 


