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Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pristato pirmąją sektori-
nę – viešųjų pirkimų statybos srityje apžvalgą. Kodėl pir-
miausia pasirinkta ši ūkio sritis? Statybos sektorius vienas 
svarbiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje. Šis 
sektorius sukuria apie 10 proc. šalies BVP, o 25 proc. vie-
šųjų finansų išleidžiama perkant statybos paslaugas. Šio-
je apžvalgoje pateikiama ne tik viešųjų pirkimų statistika, 
bet ir gilesnės įžvalgos apie konkursus laiminčias įmo-
nes. Tai galėjome padaryti pasinaudodami Kreditų biuras 
„Creditinfo“geranoriškai mums suteikta informacija. 

Apžvalgas ir išsamesnes sektorių analizes planuojame pa-
teikti kiekvieną metų ketvirtį. Manome, kad ši apibendrinta 
informacija padės mokesčių mokėtojams, verslo atsto-
vams, akademinei bendruomenei ir sprendimus valstybėje 
priimantiems asmenims stebėti tendencijas, analizuoti bei 
atsakingai nuspręsti. Ar žinojote, kad 2014 m. 32 proc. 
statybos sektoriaus viešųjų pirkimų pasiūlymų pateikė tik 
vienas rangovas?

Tikimės, kad VPT parengtos apžvalgos bus įdomios ir pla-
čiajai visuomenei. Ji galės susipažinti, kaip panaudojami 
viešieji finansai. O tai padės skaidrinti viešųjų pirkimų sritį.

Apžvalgoje remtasi šiais informaciniais šaltiniais:

perkančiųjų organizacijų (PO) Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje pateiktomis procedūrų ataskaito-
mis;

Kreditų biuras „Creditinfo“informacija apie statybos sek-
toriaus įmones;

Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiamais duo-
menimis.

Viešuosiuose pirkimuose 2014 m. dalyvavo daugiau nei 
800 Lietuvos statybos įmonių. Šioje apžvalgoje pristatysi-
me tik daugiausia pirkimų bei didžiausios vertės konkursus 
laimėjusias įmones. Tai pjūviai, kuriais išryškinsime didžiau-
sius ir aktyviausius viešųjų pirkimų dalyvius. 

2014 m. statybos sektoriuje įvyko 1 689 pirkimai, kurių 
metu buvo sudarytos 2 237 sutartys, jų vertė – 1,3 mlrd. 

25 proc. šių lėšų išleista  
viešiesiems pirkimams  
statybos sektoriuje –  

1,3 mlrd. Eur.

Statybos darbų Lietuvoje 
atlikta už 2,5 mlrd. Eur.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas 
(BVP) 2014 m. didėjo 2,9 proc., 
didžiausią įtaką BVP augimui  
turėjo statyba bei pramonė.Statybos sektoriuje darbuojasi 

apie 93 tūkst. žmonių,  
arba 7,1 proc. visų šalies 

dirbančių asmenų.

Lietuvoje 2014 m. įvykusių viešųjų 
pirkimų vertė siekė 5,2 mlrd. Eur.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pristato pirmąją sektori-
nę – viešųjų pirkimų statybos srityje apžvalgą. Kodėl pir-
miausia pasirinkta ši ūkio sritis? Statybos sektorius vienas 
svarbiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje. Šis 
sektorius sukuria apie 10 proc. šalies BVP, o 25 proc. vie-
šųjų finansų išleidžiama perkant statybos paslaugas. Šioje 
apžvalgoje pateikiama ne tik viešųjų pirkimų statistika, bet 
ir gilesnės įžvalgos apie konkursus laiminčias įmones. Tai 
galėjome padaryti pasinaudodami kreditų biuro „Creditin-
fo“ geranoriškai mums suteikta informacija. 

Apžvalgas ir išsamesnes sektorių analizes planuojame pa-
teikti kiekvieną metų ketvirtį. Manome, kad ši apibendrinta 
informacija padės mokesčių mokėtojams, verslo atsto-
vams, akademinei bendruomenei ir sprendimus valstybėje 
priimantiems asmenims stebėti tendencijas, analizuoti bei 
atsakingai nuspręsti. Ar žinojote, kad 2014 m. 32 proc. 
statybos sektoriaus viešųjų pirkimų pasiūlymų pateikė tik 
vienas rangovas?

Tikimės, kad VPT parengtos apžvalgos bus įdomios ir pla-
čiajai visuomenei. Ji galės susipažinti, kaip panaudojami 
viešieji finansai. O tai padės skaidrinti viešųjų pirkimų sritį.

Apžvalgoje remtasi šiais informaciniais šaltiniais:

•	perkančiųjų organizacijų (PO) Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje pateiktų procedūrų 
ataskaitų duomenimis;

•	 kreditų biuro „Creditinfo“ informacija apie statybos 
sektoriaus įmones;

•	Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiamais 
duomenimis.

Viešuosiuose pirkimuose 2014 m. dalyvavo daugiau nei 
800 Lietuvos statybos įmonių. Šioje apžvalgoje pristatysi-
me tik daugiausia pirkimų bei didžiausios vertės konkursus 
laimėjusias įmones. Tai pjūviai, kuriais išryškinsime didžiau-
sius ir aktyviausius viešųjų pirkimų dalyvius. 
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1 Informacija parengta be mažos vertės pirkimų

2014 m. statybos sektoriuje įvyko 1 689 pirkimai, kurių 
metu buvo sudarytos 2 237 sutartys, jų vertė – 1,3 mlrd. 
Eur1. Analizuojant viešųjų pirkimų statybos srityje objek-
tų grupes pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodus 
(toliau – BVPŽ kategorija), matyti, jog daugiausia viešųjų 
pirkimų vyko įsigyjant „statybos darbus“ (654), pasira-
šytos 698 sutartys; tai sudaro 38,70 proc. visų 2014 m. 
statybos srityje įvykdytų viešųjų pirkimų ir 31,20 proc. visų 
2014 m. sudarytų statybos srities sutarčių. Antrojoje vie-
toje pagal įvykusių viešųjų pirkimų ir sudarytų viešojo pir-
kimo–pardavimo sutarčių skaičių – „kapitalinio remonto ir 
atnaujinimo darbai“, trečiojoje – „greitkelių, kelių tiesimo, 
jų pamatų ir dangos klojimo darbai“.

Nr. BVŽP kategorija Sudarytų  
sutarčių skaičius 

Procentinė 
išraiška, % 

Įvykusių  
pirkimų skaičius

Procentinė 
išraiška, % 

1 Statybos darbai 698 31,20 654 38,70 

2 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai 541 24,20 168 9,90 

3 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai 231 10,30 169 10,00 

4 Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai 154 6,90 148 8,80 

5 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai 74 3,30 62 3,70 

6 Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai 48 2,10 41 2,40 

7 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai 38 1,70 35 2,10 

8 Kasimo ir žemės perstūmos darbai 34 1,50 34 2,00 

9 Laisvalaikio, sporto, kultūros, laikino apsigyvenimo pastatų bei 
restoranų statybos darbai

31 1,40 29 1,70 

10 Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas 
ir metro, statybos darbai

26 1,20 24 1,40 

11 Pertvarkymo darbai 25 1,10 25 1,50 

12 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, 
kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo 
darbai

25 1,10 10 0,60 

13 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai 22 1,00 15 0,90 

14 Specialieji profesiniai statybos darbai, išskyrus stogų dengimą 19 0,80 18 1,10 

15 Įrenginių remontas ir priežiūra 17 0,80 17 1,00 

Kitos kategorijos (40) 254 11,40 240 14,20 

Iš viso kategorijų (55) 2 237 100,00 1 689 100,00 
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Lyginant sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių 
vertę, daugiausia lėšų išleista perkant „statybos darbus“ 
(36,08 proc.), „kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbus“ 
(14,83 proc.) ir „greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dan-
gos klojimo darbus“ (12,55 proc.). Kitų BVPŽ kategorijų 
viešųjų pirkimų vertė neviršija 10 proc. bendros sumos.

Nr. BVŽP kategorija Sudarytų 
sutarčių vertė, 

mln. Eur

Procentinė 
išraiška, % 

1 Statybos darbai 472,28 36,08

2 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai 194,19 14,83

3 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai 164,34 12,55

4 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai 106,34 8,12

5 Elektros laidų tiesimo ir Įrengimo darbai 86,76 6,63

6 Jėgainių ir katilinių statybos darbai 19,36 1,48

7 Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai 18,66 1,43

8 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai 18,62 1,42

9 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo Įrengimo darbai 17,77 1,36

10 Inžinerijos ir statybos darbai 17,26 1,32

11 Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai 17,11 1,31

12 Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir 
metro, statybos darbai

16,40 1,25

13 Laisvalaikio, sporto, kultūros, laikino apsigyvenimo pastatų bei 
restoranų statybos darbai

16,26 1,24

14 Vandens nuotekų valymo įrenginių, šiukšlių ir atliekų deginimo 
Įrenginių statyba

13,78 1,05

15 Įrenginių remontas ir priežiūra 13,31 1,02

Kitos kategorijos (40) 116,67 8,91

Iš viso kategorijų (55) 1 309,12 100,0 
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 VIEŠIEJI PIrKIMAI STATYBOS SEKTOrIuJE  
 PAGAL dArBų TIPą 2014 M. 

 SudArYTų SuTArčIų VErTė, MLn. Eur 

 SudArYTų SuTArčIų SKAIčIuS 

Apie 60 proc. visų viešųjų pirkimų statybos sektoriuje 
buvo vykdyti siekiant įsigyti darbų atlikimą, o apie 39 proc. 
– buvo perkami ir darbai, ir projektavimo paslaugos. 
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535

1 154

32%
Pirkimai, kuriuose dalyvavo
vienas rangovas

68%
Pirkimai, kuriuose dalyvavo
daugiau nei vienas rangovas

Nr. Perkančioji 
organizacija

Pirkimo objekto pavadinimas Laimėjusio rangovo 
pavadinimas

Sudarytų sutarčių 
vertė, mln. Eur

1 AB „Amber Grid“ Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai dn800 
statybos darbai

Ūkio subjektų grupė:  
uAB „ALVOrA“; AB 
„Kauno dujotiekio statyba“; 
uAB „Šiaulių dujotiekio 
statyba“

45,50

2 uAB „LITESKO“ druskininkų katilinės, Vilkaviškio 1-osios katilinės, 
Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru 
kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų 
ekonomaizerį

uAB „Axis Technologies“ 10,31

3 AB LESTO (nr. 891) remonto ir techninės priežiūros Vilniaus 
regione darbai

uAB „Elektros tinklo 
paslaugos"

4,91

4 Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija

Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto 
karštojo regeneravimo kelyje metodu papildomų darbų 
pirkimas

AB „Kauno tiltai' 4,18

5 Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 
prie Susisiekimo 
ministerijos

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio nr. A5  
Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožų paprastojo 
remonto TdP parengimas, projekto vykdymo priežiūra  
ir statybos darbų atlikimas

uAB „Alkesta“ 2,87

6 AB LESTO (nr. 558) elektros tinklų objektų projektavimo 
paslaugos, įrengimo darbų, kurių vertė iki  
50 000,00 Lt (be PVM) bei remonto ir techninės 
priežiūros, AB LESTO Vilniaus regiono Elektrėnų r. sav.

Ūkio subjektų grupė:  
uAB „Elektros tinklo 
paslaugos“; uAB „Elektra“ 

2,66

7 Valstybės įmonė Turto 
bankas

Klaipėdos m. Vyriausiojo policijos komisariato pastato 
ir pagalbinių statinių Kauno g. 6, Klaipėdoje papildomų 
statybos darbų ir su jais susijusių projekto parengimo 
paslaugų pirkimas

AB „Panevėžio statybos 
trestas“

2,54

8 AB LESTO (nr. 1852) elektros tinklų objektų projektavimo paslauga 
ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 50 000,00 Lt  
(be PVM) bei remonto ir techninės priežiūros darbai, 
AB LESTO utenos reg., Švenčionių r.

uAB „Elektros tinklo 
paslaugos“

2,18

9 Lietuvos respublikos 
aplinkos ministerija

Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2015“ 
statybos ir įrengimo darbai

Italijos bendrovė „Bodino 
Engineering s.r.l.“

2,11

10 AB „Klaipėdos nafta“ nenumatytų papildomų darbų įsigijimas pagal uosto 
infrastruktūros (krantinės (angl. Jetty) su suprastruktūra 
(įranga) projektavimo ir statybos darbų sutartį

Latvijos bendrovė A/S 
BMGS

1,99

Toliau lentelėje pateikiame 10 didžiausių 2014 m. statybos 
sektoriuje įvykusių viešųjų pirkimų (pagal sudarytų sutarčių 
vertę), kuriuose dalyvavo vienas rangovas.

 2014 M. STATYBOS SEKTOrIuJE ĮVYKę  
 VIEŠIEJI PIrKIMAI PAGAL JuOSE  
 dALYVAVuSIų rAnGOVų SKAIčIų (VnT.) 
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 2014 M. STATYBOS SEKTOrIuJE  
 SudArYTų SuTArčIų VErTė  
 PAGAL rAnGOVuS (BE rAnGOVų – GruPIų) 

Nr. Rangovo pavadinimas Sudarytos sutartys

Vertė, mln. 
Eur

% Skaičius %

1 uAB „Elektros tinklo paslaugos“ 54,04 5,68 37 1,90 

2 uAB „Tetas“ 39,58 4,16 37 1,90 

3 AB „Kauno tiltai“ 36,63 3,85 27 1,39 

4 uAB „Šiaulių plentas“ 33,56 3,53 17 0,87 

5 „A. Žilinskio ir ko“, uAB 30,44 3,20 21 1,08 

6 AB Panevėžio statybos trestas 26,44 2,78 26 1,34 

7 uAB „Alkesta“ 23,97 2,52 19 0,98 

8 uAB „Fegda“ 23,64 2,49 17 0,87 

9 uAB „Irdaiva“ 22,50 2,37 32 1,64 

10 uAB „Vytrita“ 19,05 2,00 19 0,98 

11 uAB „Enerstena“ 17,92 1,88 7 0,36 

12 AB „Axis Industries“ 16,54 1,74 9 0,46 

13 uAB „Axis Technologies“ 16,35 1,72 6 0,31 

14 uAB „Konsolė“ 13,36 1,40 15 0,77 

15 AB „Kauno dujotiekio statyba“ 13,09 1,38 8 0,41 

16 uAB „LitCon“ 13,09 1,38 18 0,92 

17 uAB „Tilta“ 10,68 1,12 4 0,21 

18 uAB „Elektromontuotojas“ 10,68 1,12 12 0,62 

19 uAB „Pamario restauratorius“ 10,60 1,11 7 0,36 

20 uAB „Lemminkainen Lietuva“ 10,53 1,11 18 0,92 

Kiti rangovai (509) 508,19 53,46 1 590 81,71 

Iš viso rangovų (529) 950,87 100,00 1 946 100,00 

2014 m. viešųjų pirkimų konkursus laimėjusių ir didžiausios 
vertės sutartis sudariusių rangovų dvidešimtuko pirmojo-
je vietoje – uAB „Elektros tinklo paslaugos“. Šios įmonės 
pasirašytų sutarčių vertė (54,04 mln. Eur) sudaro 5,68 
proc. visų 2014 m. statybos sektoriaus sutarčių vertės. 

Antrojoje vietoje – uAB „Tetas“, kurios sutarčių vertė su-
daro 4,16 proc. visų 2014 m. statybos sektoriaus sutarčių 
vertės. Kitų rangovų sutartys neviršijo 4 proc. bendros su-
tarčių vertės.
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2014 m. daugiausia viešųjų pirkimų statybos sektoriuje lai-
mėjusių ir sutarčių sudariusių rangovų ketvertuke rikiuojasi 
uAB „Elektros tinklo paslaugos“ (33 pirkimai ir 37 sutar-
tys), uAB „Tetas“ (33 pirkimai ir 37 sutartys), uAB „Ir-
daiva“ (30 pirkimų ir 32 sutartys) ir AB „Panevėžio keliai“ 
(18 pirkimų ir 31 sutartis).

 2014 M. STATYBOS SEKTOrIuJE rAnGOVų  
 (BE rAnGOVų – GruPIų) LAIMėTų VIEŠųJų PIrKIMų  
 Ir SudArYTų SuTArčIų SKAIčIuS 

Nr. Rangovo pavadinimas Sudarytos sutartys Laimėti pirkimai

Skaičius % Skaičius %

1 uAB „Elektros tinklo paslaugos“ 37 1,9 33 1,8 

2 uAB „Tetas“ 37 1,9 33 1,8 

3 uAB „Irdaiva“ 32 1,6 30 1,6 

4 AB „Panevėžio keliai“ 31 1,6 18 1,0 

5 AB „Kauno tiltai“ 27 1,4 22 1,2 

6 AB Panevėžio statybos trestas 26 1,3 26 1,4 

7 „A. Žilinskio ir ko“, uAB 21 1,1 21 1,2 

8 uAB „Alkesta“ 19 1,0 15 0,8 

9 uAB „Vytrita“ 19 1,0 17 0,9 

10 uAB „LitCon“ 18 0,9 18 1,0 

11 uAB „Lemminkainen Lietuva“ 18 0,9 16 0,9 

12 uAB „Šiaulių plentas“ 17 0,9 12 0,7 

13 uAB „Fegda“ 17 0,9 17 0,9 

14 uAB „Kamesta“ 16 0,8 16 0,9 

15 uAB „Kauno keliai“ 16 0,8 15 0,8 

16 uAB „Kvėdarsta“ 16 0,8 14 0,8 

17 uAB „Konsolė“ 15 0,8 14 0,8 

18 AB „Klaipėdos energetika“ 15 0,8 15 0,8 

19 uAB „Limega“ 15 0,8 14 0,8 

20 uAB „Gora“ 14 0,7 13 0,7 

Kiti rangovai (509) 1 520 78,1 1 446 79,2 

Iš viso rangovų (529) 1 946 100,0 1 825 100,0 
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 20 ĮMOnIų 2014 M. LAIMėTų PIrKIMų  
 VErTėS dALIS, MLn. Eur 

 10 ĮMOnIų 2014 M. LAIMėTų PIrKIMų  
 VErTėS dALIS, MLn. Eur 

Kiti 519 rangovai

442,68

508,19

 309,84  

 641,03 

 

Kiti 509 rangovai

20
rangovų

Kiti 509 rangovai

Kiti 519 rangovai

442,68

508,19

 309,84  

 641,03 

 

Kiti 509 rangovai

10
rangovų

Kiti 519 rangovai

20 įmonių atiteko beveik 47 proc. viešųjų 
pirkimų, įvykusių statybos sektoriuje, vertės 
(442,68 mln. Eur), likusioms 509 statybos 
bendrovėms – daugiau kaip 53 proc. viešųjų 
pirkimų vertės (508,19 mln. Eur).

10 įmonių laimėjo 33 proc. viešųjų pirkimų, įvy-
kusių statybos sektoriuje, vertės(309,84 mln. 
Eur), likusioms 519 statybos bendrovėms teko 
67 proc. viešųjų pirkimų vertės (641,03 mln. 
Eur).
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 20 ĮMOnIų 2014 M. LAIMėTų PIrKIMų  
 dALIS, VnT. 

 10 ĮMOnIų 2014 M. LAIMėTų PIrKIMų  
 dALIS, VnT. 
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Pagal laimėtų viešųjų pirkimų skaičių 20 įmo-
nių laimėjo 379 viešuosius pirkimus, arba 20,8 
proc., kitos 509 statybos įmonės laimėjo 1 446 
arba 79,20 proc., vykdytus viešuosius pirkimus.

Pagal laimėtų viešųjų pirkimų skaičių 10 įmonių 
laimėjo 233 viešuosius pirkimus, arba 13 proc., 
kitos 519 statybos įmonės laimėjo 1 592 arba 87 
proc., vykdytus viešuosius pirkimus. 
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 10 ĮMOnIų LAIMėTų VIEŠųJų PIrKIMų  
 VErTė Ir SudArYTų SuTArčIų SKAIčIuS 

54,04 39,58 36,63 33,56 30,44 26,44 23,97 23,64 22,50 19,05 
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 10 ĮMOnIų LAIMėTų VIEŠųJų PIrKIMų  
 VErTė Ir ĮMOnIų dArBuOTOJų SKAIčIuS 

 VIEnAM ĮMOnėS dArBuOTOJuI TEnKAnTI  
 LAIMėTų VIEŠųJų PIrKIMų VErTė (EurAIS) 

54,04 39,58 36,63 33,56 30,44 26,44 23,97 23,64 22,50 19,05 
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„A. Žilinskio 
ir ko“, UAB 

AB Panevėžio
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trestas

UAB 
„Alkesta“

 UAB 
„Fegda“

 UAB 
„Irdaiva“

 UAB 
„Vytrita“
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216
156

272

529

158

366
480

400

589

782

0 50.000 100.000 150.000 200.000

AB Panevėžio statybos trestas

UAB „Irdaiva“ 

UAB „Tetas“ 

UAB „Axis Technologies“ 

UAB „Elektromontuotojas“ 

UAB „Elektros tinklo paslaugos“ 

UAB „Vytrita“ 

UAB „Fegda“ 

UAB „Pamario restauratorius“ 

„A. Žilinskio ir ko“, UAB

AB „Kauno dujotiekio statyba“ 

UAB „Tilta“ 

UAB „Šiaulių plentas“ 

UAB „Konsolė“ 

UAB „Enerstena“ 

AB „Kauno tiltai“ 

UAB „LitCon“ 

UAB „Alkesta“ 

UAB „LemminkainenLietuva“ 

AB „Axis Industries“ 23 867

36 563

45 312

45 930

46 841

65 882

66 800

69 917

71 200

74 375

83 169

84 800

86 912

88 194

91 732
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98 950
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Pagal toliau pateikiamą kreditų biuro „Creditinfo“ rizikos 
vertinimo skalę, daugiausia konkursų bei didžiausios ver-
tės viešuosius pirkimus laimėjusios įmonės varijuoja tarp 
„Labai geros būklės“ rizikos lygio kategorijos ir kategorijos 
„Patenkinama rizika, stebėti“. daugiausia įmonių – aštuo-
nios – patenka į „Vidutinės rizikos“ kategoriją. 

Kreditų biuro „Creditinfo“ 2015 m. rugsėjo 2 d. duome-
nimis, įmonė uAB „Gora“ buvo bankrutuojanti. 2014 m. 

ji laimėjo 13 viešųjų pirkimų. Įmonei uAB „Hidrostatyba“ 
iškelta baudžiamoji byla.

Kreditų biuro „Creditinfo“ duomenimis, 2015 m. rugsėjo  
2 d.  registruota po vieną uAB „Kauno keliai“, uAB „Ka-
mesta“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ turto areštą. uAB 
„Konsolė“ turtas areštuotas du, o uAB „Gora“ – 20 kartų.
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 uAB 
„Vytrita“

uAB „Lite-
nergoservis“

AB „Kauno 
tiltai“

uAB „Kauno 
keliai“

uAB 
„LitCon“

AB „Kauno 
dujotiekio 
statyba“

   uAB 
„Gora“

uAB 
„Hidros-
tatyba“

  uAB „Fegda“ AB „Axis 
Industries“

uAB „Lem-
minkainen 
Lietuva“

uAB 
„Tilta“

      

  AB 
„Panevėžio 
keliai“

uAB 
„Alkesta“

uAB „Axis 
Technologies“

       

  uAB „Elek-
tromontuo-
tojas“

uAB 
„Konsolė“

AB „Klaipėdos 
energetika“

       

  „A. Žilinskio ir 
ko“, uAB

uAB „Tetas“ uAB „Šiaulių 
plentas“

       

  uAB „Pama-
rio restaura-
torius“

uAB 
„Enerstena“

uAB „Irdaiva“        

  AB Panevėžio 
statybos 
trestas

uAB 
„Kvėdarsta“

uAB 
„rūdupis“

       

    uAB 
„Limega“

       

*Įmonės kredito rizikos vertinimas kreditų biure „Creditinfo“ 2015-09-02.
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 20 ĮMOnIų 2014 M. LAIMėTų KOnKurSų  
 VErTė Ir METInėS PAJAMOS, MLn. Eur 

54,04 

39,58 

36,63 

33,56 

30,44 

26,44 

23,97 

23,64 

22,50 

19,05 

17,92 

16,54 

16,35 

13,36 

13,09 

13,09 

10,68 

10,68 

10,60 

10,53
35,96

5,47

8,38

7,57

38,67

13,24

4,32

52,28

51,20

30,49

12,91

58,93

65,32

47,54

73,27

187,36

45,19

23,77

23,33

52,77
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UAB „Elektros tinklo paslaugos“ 

UAB „Tetas“ 

AB „Kauno tiltai“ 

UAB „Šiaulių plentas“ 

„A. Žilinskio ir ko“, UAB 

AB Panevėžio statybos trestas

UAB „Alkesta“ 

UAB „Fegda“ 

UAB „Irdaiva“ 

UAB „Vytrita“ 

UAB „Enerstena“ 

AB „Axis Industries“ 

UAB „Axis Technologies“ 

UAB „Konsolė“ 

AB „Kauno dujotiekio statyba“ 

UAB „LitCon“ 

UAB „Tilta“ 

UAB „Elektromontuotojas“ 

UAB „Pamario restauratorius“ 

UAB „Lemminkainen Lietuva“ 

Pajamos
Laimėtų konkursų vertė

daugumos įmonių metinės pajamos yra didesnės nei 
laimėtų viešųjų pirkimų konkursų vertė, tačiau yra įmo-
nių, kurių metinės veiklos pajamos mažesnės nei laimė-
tų konkursų vertė, tai: uAB „Elektros tinklo paslaugos“ 
(30,71 mln. Eur), uAB „Tetas“ (15,81 mln. Eur), uAB 

„Konsolė“ (9,04 mln. Eur), uAB „Vytrita“ (6,14 mln. 
Eur), uAB „Pamario restauratorius“ (5,13 mln. Eur), 
uAB „Tilta“ (3,11 mln. Eur), uAB „Elektromontuotojas“ 
(2,30 mln. Eur).
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dauguma viešuosius pirkimus laiminčių įmonių – rinkos 
senbuvės. Jos rinkoje egzistuoja 20 ir daugiau metų. Iš 
analizuojamų 20 įmonių seniausiai veikia uAB „A. Žilinskio 
ir ko“ (25 metai) bei uAB „Elektromontuotojas“ (24 me-
tai). Trumpiausiai rinkoje – po 10 metų – uAB „Irdaiva“ 
bei uAB „Tetas“. 

 20 ĮMOnIų VEIKLOS TruKMė 

„A. Žilinskio ir ko“, UAB 
UAB „Elektromontuotojas“ 

UAB „Konsolė“ 

AB „Kauno dujotiekio statyba“ 

AB „Kauno tiltai“ 

UAB „Šiaulių plentas“ 

AB Panevėžio statybos trestas

UAB  „Alkesta“ 

UAB „Vytrita“ 

AB „Axis Industries“ 

UAB „Lemminkainen Lietuva“
 

UAB „LitCon“ 
UAB „Fegda“  

UAB „Axis Technologies“  

UAB „Pamario restauratorius“  

UAB „Enerstena“  

UAB „Tilta“  

UAB „Elektros tinklo 
paslaugos“ 

UAB „Tetas“ 

UAB „Irdaiva“ 25

20
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Rangovo pavadinimas Gautinų sumų 
apyvartumas 

dienomis*

Rangovo pavadinimas Mokėtinų sumų 
apyvartumas 

dienomis*

uAB „Pamario restauratorius“ 47,06 uAB „Irdaiva“ 37,27

uAB „Irdaiva“ 48,31 uAB „Pamario restauratorius“ 44,62

uAB „Vytrita“ 48,49 uAB „Fegda“ 48,18

uAB „LitCon“ 60,85 uAB „Konsolė“ 57,15

uAB „Lemminkainen Lietuva“ 71,57 uAB „Elektromontuotojas“ 74,81

uAB „Konsolė“ 76,30 uAB „Vytrita“ 80,10

uAB „Fegda“ 86,91 uAB „Lemminkainen Lietuva“ 80,36

uAB „Elektromontuotojas“ 90,94 uAB „Tilta“ 91,09

AB „Kauno tiltai“ 92,32 uAB „Alkesta“ 91,25

AB Panevėžio statybos trestas 95,90 „A. Žilinskio ir ko“, uAB 101,75

uAB „Elektros tinklo paslaugos“ 97,98 AB „Kauno tiltai“ 111,42

uAB „Enerstena“ 98,04 AB Panevėžio statybos trestas 116,55

uAB „Tetas“ 101,99 uAB „LitCon“ 116,59

uAB „Alkesta“ 115,77 AB „Axis Industries“ 122,41

uAB „Tilta“ 116,13 uAB „Enerstena“ 125,13

„A. Žilinskio ir ko“, uAB 131,12 uAB „Tetas“ 127,02

uAB „Axis Technologies“ 145,43 uAB „Axis Technologies“ 222,07

AB „Kauno dujotiekio statyba“ 172,06 uAB „Šiaulių plentas“ 233,08

AB „Axis Industries“ 194,03 AB „Kauno dujotiekio statyba“ 253,16

uAB „Šiaulių plentas“ 324,62   

 PIrKėJų ĮSISKOLInIMO APYVArTuMAS  
 Ir SKOLų TIEKėJAMS APYVArTuMAS 

Toliau pateikiame pirkėjų ir įmonių atsiskaitymo lentelę. 
Gautinų sumų apyvartumas rodo, per kiek vidutiniškai die-
nų su įmone atsiskaito jos pirkėjai.  Mokėtinų sumų apy-
vartumas parodo, per kiek dienų pati įmonė atsiskaito su 
savo tiekėjais ir kreditoriais.

Pirkėjai greičiausi atsiskaito su uAB „Pamario restaura-
torius“, uAB „Irdaiva“, uAB „Vytrita“, uAB „LitCon“, 

ilgiausiai turi laukti uAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Axis In-
dustries“.

Greičiausiai su savo tiekėjais atsiskaito uAB „Irdaiva“, uAB 
„Pamario restauratorius“, uAB „Fegda“, uAB „Konsolė“. 
Ilgiausiai neatsiskaito AB „Kauno dujotiekio statyba“, uAB 
„Šiaulių plentas“, uAB „Axis Technologies“.

*Apskaičiuota, remiantis 2014 m. finansiniais duomenimis.
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Rangovo pavadinimas Einamojo 
mokumo 

koeficientas*

uAB „Konsolė“ 4,85

uAB „Vytrita“ 4,32

uAB „rūdupis“ 3,44

AB „Axis Industries“ 2,76

uAB „Elektromontuotojas“ 2,38

uAB „Pamario restauratorius“ 2,34

uAB „Fegda“ 2,33

AB Panevėžio statybos trestas 2,27

„A. Žilinskio ir ko“, uAB 2,24

AB „Panevėžio keliai“ 2,19

uAB „Limega“ 2,14

uAB „Elektros tinklo paslaugos“ 2,00

uAB „Alkesta“ 1,88

uAB „Šiaulių plentas“ 1,82

uAB „Pamesta“ 1,80

Rangovo pavadinimas Einamojo 
mokumo 

koeficientas*

uAB „Kauno keliai“ 1,77

uAB „Tilta“ 1,74

uAB „Irdaiva“ 1,66

uAB „LitCon“ 1,56

uAB „Enerstena“ 1,55

AB „Kauno dujotiekio statyba“ 1,51

uAB „Kvėdarsta“ 1,48

uAB „Lemminkainen Lietuva“ 1,41

AB „Kauno tiltai“ 1,30

uAB „Hidrostatyba“ 1,25

uAB „Gora“ 1,20

uAB „Axis Technologies“ 1,12

AB „Klaipėdos energetika“ 1,11

uAB „Tetas“ 1,10

uAB „Litenergoservis“ 1,01

 ĮMOnIų EInAMOJO LIKVIduMO KOEFICIEnTAS 

Einamojo likvidumo koeficientas rodo, kokiu santykiu įmo-
nės trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigo-
jimus (ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas), t. y. 
jis parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsiparei-
gojimus panaudojant turimą trumpalaikį turtą. Likvidumas 
priklauso nuo įmonės gebėjimo trumpalaikį turtą paversti 

pinigais ir taip apmokėti savo skolas, padengti kitas mo-
kėtinas sumas. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodomas 
30 statybos sektoriuje veiklą vykdančių įmonių einamojo 
mokumo koeficientas. Jis turi būti ne mažesnis už vienetą. 
Mažesnė vertė rodytų tikėtinas įmonės finansines proble-
mas. 

*Apskaičiuota, remiantis 2014 m. finansiniais duomenimis.
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Įmonės pavadinimas 2014 m. 
pelningumas 

prieš mokesčius, 
%

uAB „Vytrita“ 16,09

uAB „Tilta“ 15,52

uAB „Enerstena“ 14,11

uAB „Litenergoservis“ 12,83

AB „Axis Industries“ 12,04

uAB „Fegda“ 11,96

uAB „Hidrostatyba“ 9,37

uAB „Kauno keliai“ 9,15

„A. Žilinskio ir ko“, uAB 7,88

uAB „Elektromontuotojas“ 7,42

AB „Panevėžio keliai“ 7,22

AB „Kauno tiltai“ 6,82

AB „Kauno dujotiekio statyba“ 6,78

uAB „Gora“ 5,83

uAB „Šiaulių plentas“ 5,68

Įmonės pavadinimas 2014 m. 
pelningumas 

prieš mokesčius, 
%

uAB „Limega“ 5,51

uAB „Pamario restauratorius“ 5,08

uAB „Axis Technologies“ 5,04

uAB „Lemminkainen Lietuva“ 4,56

uAB „Elektros tinklo paslaugos“ 2,44

AB Panevėžio statybos trestas 2,09

uAB „Irdaiva“ 2,07

uAB „rūdupis“ 1,98

uAB „Kvėdarsta“ 1,68

uAB „Alkesta“ 1,53

uAB „Kamesta“ 1,05

uAB „LitCon“ 0,83

uAB „Konsolė“ 0,71

AB „Klaipėdos energetika“ 0,63

uAB „Tetas“ –1,58

 ĮMOnIų PELnInGuMAS PrIEŠ MOKESčIuS 

Pelningumas prieš mokesčius parodo, kiek procen tų pel-
no uždirba vienas pardavimo pajamų euras, ir atsklei džia 
visų įmonės pajamų bei sąnaudų, išskyrus pelno mokes-
čio, poveikį įmonės pelningumui. Kuo didesnė pelno prieš 
mokesčius suma uždirbama kiekvieno pardavi mo pajamų 
euro, tuo efektyvesnė įmonės veikla. Šis rodiklis svyruoja 

nuo 5–6 proc. prekybos sektoriuje iki 12 proc. ir daugiau 
telekomunikacijų sektoriuje. Sparčiai augančių naujųjų 
technologijų sektoriuose jis dažnai būna neigiamas.

čia pateikiamas 30 statybos įmonių 2014 m. veiklos pel-
ningumas (prieš mokesčius).
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 ĮMOnIų 2014 M. TurėTI ISO SErTIFIKATAI 

Iš šios lentelės galima sužinoti, kokia padėtis prieš tai minė-
tose 30-tyje statybos įmonių atitikties tarptautinių standartų 
nuostatoms požiūriu. 

Įmonės pavadinimas ISO kokybės 
sertifikatas

ISO aplinkos 
sertifikatas

ISO darbuotojų 
saugos ir sveikatos 

sertifikatas

Kiti ISO sertifikatai 

AB „Kauno tiltai“ + + + neturi

uAB „Kauno keliai“ + + + neturi

uAB „Gora“ neturi neturi neturi neturi

uAB „Elektros tinklo paslaugos“ + + + neturi

uAB „Litenergoservis“ neturi neturi neturi neturi

uAB „Lemminkainen Lietuva“ + + + neturi

uAB „Fegda“ + + + neturi

uAB „Axis Technologies“ + + + neturi

AB „Axis Industries“ + + + neturi

AB „Klaipėdos energetika“ + + + neturi

uAB „Alkesta“ + + + neturi

AB „Panevėžio keliai“ + + + neturi

uAB „Šiaulių plentas“ + + + neturi

uAB „Kamesta“ + + + neturi

uAB „Irdaiva“ + + + neturi

uAB „Konsolė“ + + + neturi

uAB „Tilta“ + + + neturi

uAB „Elektromontuotojas“ + + + neturi

uAB „Hidrostatyba“ + + + Socialinės atsakomybės  
(SA 8000:2008)

AB „Kauno dujotiekio statyba“ Galiojo iki  
2015-08-22

Galiojo iki  
2015-08-22

Galiojo iki  
2015-08-22

Socialinės atsakomybės  
(SA 8000:2008)

uAB „Tetas“ + + + neturi

uAB „rūdupis“ + + + neturi

„A. Žilinskio ir ko“, uAB + + + neturi

uAB „Vytrita“ + + neturi neturi

uAB „Pamario restauratorius“ + + + neturi

uAB „Enerstena“ + + + neturi

uAB „LitCon“ + + + neturi

AB Panevėžio statybos trestas + + + neturi

uAB „Kvėdarsta“ + + + neturi

uAB „Limega“ + + + neturi

*Kreditų biuro „Creditinfo“ informacija, surinkta iš viešųjų šaltinių.
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 uAB „ELEKTrOS TInKLO PASLAuGOS“ 

 uAB „TETAS“ 

 uAB „ŠIAuLIų PLEnTAS“ 

 AB „KAunO TILTAI“ 

 „A. ŽILInSKIO Ir KO“, uAB 

3%
AB „Litgrid“
1,69

17%
Kauno rajono savivaldybės 
administracija
6,06

8%
Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracija
2,66

18%
Kitos 9 PO
6,74

7%
Kitos 5 PO
2,20

38%
Kitos 4 PO
11,50

5%
AB „Litgrid“
1,96

19%
AB „Litgrid“
5,92

1%
Alytaus miesto 
savivaldybės 
administracija
0,28

11%
Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija
4,20

15%
Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija
4,53

7%
Akmenės rajono 
savivaldybės 
administracija
2,41

96%
AB LESTO
52,07

28%
AB LESTO
8,48

54%
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos
19,64

78%
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 
prie Susisiekimo 
ministerijos
26,28

95%
AB LESTO
37,62

Viešųjų pirkimų informacija apie didžiausios vertės sutartis 
(mln. Eur) statybos sektoriuje 2014 m. sudariusius rango-
vus (be rangovų – grupių) ir perkančiąsias organizacijas, su 
kuriomis jie pasirašė viešojo pirkimo–pardavimo sutartis
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358,25 

 SudArYTų SuTArčIų VErTė, MLn. Eur 

 LAIMėTų PIrKIMų SKAIčIuS 

 2014 M. STATYBOS SEKTOrIuJE  
 ĮVYKuSIų VIEŠųJų PIrKIMų APIMTIS  
 PAGAL rAnGOVų TIPą 

Statybos sektoriuje vykdomuose viešuosiuose pirkimuose 
dalyvaujančios įmonės dažnai jungiasi į ūkio subjektų gru-
pes. 2014 m. šiame sektoriuje įvykdytas 291 viešasis pirki-
mas, kai dalyvavo ir laimėjo ūkio subjektų grupės. Šių pirki-
mų metu buvo pasirašyta 291 viešojo pirkimo–pardavimo 
sutartis, kurių vertė 358,25 mln. Eur, ir tai sudarė 27 proc. 
visos 2014 m. statybos sektoriaus sutarčių vertės.
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 STATYBOS SEKTOrIuJE 2014 M. ŪKIO SuBJEKTų  
 GruPIų SudArYTų SuTArčIų VErTė 

Nr. Ūkio subjektų grupė Pirkimo objekto pavadinimas Perkančioji 
organizacija

Sudarytos sutartys

Vertė, mln. 
Eur

Procentinė 
išraiška, %

1 uAB „Šiaulių plentas“,  
uAB „Belam telekomunikacijos“ ir 
uAB Geležinkelio tiesimo centras

Projekto „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–
Lieplaukė“ rangos darbai

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

57,23 15,98 

2 uAB „Alvora“, AB „Kauno dujotiekio 
statyba“ ir uAB „Šiaulių dujotiekio 
statyba“

Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai 
dn800 statybos darbai

AB „Amber Grid“ 45,50 12,70 

3 uAB „Fima“ ir SIA „Fima“ IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas.  
rangos darbai

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

26,33 7,35 

4 uAB „Alkesta“ ir AB „Kauno tiltai“ dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu 
Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros g. 
rekonstravimo techninių ir darbo projektų 
parengimo, statinio projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos ir rangos darbai

Marijampolės 
savivaldybės 
administracija

18,79 5,25 

5 uAB „Avona“, AB „Kauno 
dujotiekio statyba“ ir MB Pilkausko 
architektūros projektavimo firma 
„Grafo“

daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro 
pastato (V. Putvinskio g. 23 Kaune) naujos 
statybos darbų pirkimas 

Vytauto didžiojo 
universitetas

7,50 2,09 

6 uAB „Magirnis“, uAB „Magirnio 
statyba“ ir uAB „MEGrAME langai“

Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su 
projektavimo paslaugomis užsakymai per  
CPO LT elektroninį katalogą

Viešoji įstaiga  
CPO LT

7,02 1,96 

7 uAB „Legrana“ ir  
uAB „Eltel networks“

Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas Viešoji įstaiga 
„Plačiajuostis 
internetas“

4,76 1,33 

8 uAB „Mitnija“, uAB „Litana ir Ko“, 
uAB „Irdaiva“, uAB „dailista“,  
uAB „Veikmės statyba“ ir  
uAB „Kortas“

darbo projekto parengimas ir rangos darbai 
(Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivenių g. 
4, Kaunas)

Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universitetas

4,72 1,32 

9 uAB „LitCon“, uAB „Struktūra“, 
uAB „dailista“, uAB „Lakaja“,  
uAB „Bilderis“ ir uAB „rūdupis“

darbo projekto parengimo ir rangos darbų 
(Visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18, 
Kaunas) pirkimas

Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universitetas

4,63 1,29 

10 uAB „Irdaiva“, uAB „Ekstra statyba“ 
ir MB „Virmalda“

Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato 
Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso 
rekonstravimo darbai, pritaikant muziejinei 
veiklai

Lietuvos 
nacionalinis 
muziejus

4,53 1,26 

11 uAB „Struktūra“, „A. Žilinskio ir ko“, 
uAB, uAB „Vilungė“, AB „Kauno 
dujotiekio statyba“, uAB KrS,  
uAB „Kaminta“, uAB „Mitnija“,  
uAB „dailista“ ir uAB „Kortas“

Projekto „Gyvulininkystės selekcijos, veislinės 
vertės nustatymo ir sklaidos centras“ statinių 
techninio ir darbo projektų parengimo, 
projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbų 
pirkimas

Aleksandro 
Stulginskio 
universitetas

4,52 1,26 

12 uAB „Parama“ ir uAB „Statybos 
ritmas“

Marijampolės laisvosios ekonominės zonos 
infrastruktūros statybos darbai ir darbo 
projekto parengimo paslaugos

Marijampolės 
savivaldybės 
administracija

4,33 1,21 

13 uAB „Irdaiva“ ir uAB „Šiaulių 
plentas“

daugiafunkcinio sporto centro statyba 
Kelmėje (I etapas). Kelmės sporto centro salės 
statyba

Kelmės rajono 
savivaldybės 
administracija

4,12 1,15 

14 AB „Latvijas tilti“, veikianti pagal 
jungtinės veiklos sutartį su  
uAB „Kauno keliai“

dviejų lygių sankryžos per geležinkelio kelius 
ir nemuno gatvę, nemuno g. 24, Klaipėda, 
nauja statyba

Valstybės įmonė 
Klaipėdos 
valstybinio jūrų 
uosto direkcija

4,10 1,14 

15 uAB „Elsis TS“, uAB „Vidara“ ir  
uAB „drūtnamis“

Preliminarioji sutartis dėl pastatų 
modernizavimo darbų su projektavimu 
užsakymų per CPO

Viešoji įstaiga  
CPO LT

3,65 1,02
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•	uAB „Šiaulių plentas“,  
uAB „Belam telekomunikacijos“ ir  
uAB Geležinkelio tiesimo centras

•	57,23 mln. Eur

•	uAB „Alvora“, AB „Kauno dujotiekio 
statyba“ ir uAB „Šiaulių dujotiekio 
statyba“

•	45,50 mln. Eur

•	uAB „Fima“ ir SIA „Fima“

•	26,33 mln. Eur

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
Projekto „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–
Lieplaukė“ rangos darbai

AB „Amber Grid“ 
Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai 
DN800 statybos darbai

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas.  
Rangos darbai

 PErKAnčIOSIOS OrGAnIzACIJOS  
 Ir 3 rAnGOVAI – GruPėS,  
 2014 M. LAIMėJuSIOS dIdŽIAuSIOS VErTėS PrOJEKTuS

Nr. Ūkio subjektų grupė Pirkimo objekto pavadinimas Perkančioji 
organizacija

Sudarytos sutartys

Vertė, mln. 
Eur

Procentinė 
išraiška, %

16 uAB „Irdaiva“, uAB „Vilungė“, 
uAB „Kaunesta“ ir uAB „Pamario 
restauratorius“

VšĮ Antakalnio poliklinikos pastato (3d10/b) 
Vilniuje, Antakalnio g. 59, atnaujinimo 
(modernizavimo) darbai

VšĮ Antakalnio 
poliklinika

3,63 1,01

17 uAB „Borta“, uAB „Klaipėdos 
monolitas“ ir „Ou Veralux Ehitus“

Objektų „Krantinės nr. 101, nemuno g. 
24, Klaipėdoje, rekonstravimo“, „Krantinės 
nr. 102, nemuno g. 24, Klaipėdoje, 
rekonstravimo“, „Krantinės nr. 103, 
nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimo“, 
„Krantinės nr. 104, nemuno g. 24, 
Klaipėdoje, rekonstravimo“ statybos darbai

Valstybės įmonė 
Klaipėdos 
valstybinio jūrų 
uosto direkcija

3,59 1,00

18 „A. Žilinskio ir ko“, uAB, ir 
„Statkorpas“, AB

Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su 
projektavimo paslaugomis užsakymai per  
CPO LT elektroninį katalogą

Viešoji įstaiga  
CPO LT

3,34 0,93

19 uAB „LitCon“, uAB „dzūkijos 
statyba“, uAB „Sumeda“ ir  
uAB „Lakaja“

universalios sporto salės statybos darbų 
pirkimas

Alytaus miesto 
savivaldybės 
administracija

2,98 0,83

20 AB Panevėžio statybos trestas ir  
uAB „Irdaiva“

Klaipėdos universiteto bendrabučio 
projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir 
statybos darbai

Klaipėdos 
universitetas

2,87 0,80

Kitos ūkio subjektų grupės (271) 140,11 39,11

Iš viso subjektų (291) 358,25 100,00
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 20 rAnGOVų ĮMOnIų, 2014 M. dAŽnIAuSIAI  
 BESIJunGuSIų Į ŪKIO SuBJEKTų GruPES 

Nr. Įmonės pavadinimas Pirkimų skaičius, kuriuose 
dalyvavo ir laimėjo kartu su 

kitomis įmonėmis 

Procentinė 
išraiška, % 

1 uAB „Irdaiva“ 30 4,29 

2 uAB „Kaminta“ 15 2,15 

3 uAB „rūdupis“ 12 1,72 

4 uAB „Struktūra“ 11 1,57 

5 Virginijaus ir romaldo rabačių 
MB „Virmalda“*

10 1,43 

6 uAB „Hidrostatyba“ 10 1,43 

8 uAB KrS 10 1,43 

7 uAB „LitCon“ 9 1,29 

9 uAB „Ekstra statyba“ 8 1,14 

10 AB Panevėžio statybos trestas 8 1,14 

11 uAB „Kortas“ 7 1,00 

12 uAB „Statybų kodas“ 7 1,00 

13 uAB „Fima“ 6 0,86 

14 uAB „Merlangas“ 6 0,86 

15 uAB „dzūkijos statyba“ 6 0,86 

16 uAB „Versina“ 6 0,86 

17 uAB „Šiaulių plentas“ 6 0,86 

18 AB „Kauno dujotiekio statyba“ 6 0,86 

19 uAB „Plungės lagūna“ 5 0,72 

20 uAB „Litenergoservis“ 5 0,72 

Kitos įmonės (338) 516 73,81 

 Iš viso įmonių (358) 699 100,00 

*2014-01 pakeitė statusą.
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0 1 2 3 4 5
AB Panevėžio statybos trestas

MB „Virmalda“ 
UAB „Litenergoservis“ 
UAB „Statybų kodas“ 

UAB „Kaminta“ 
UAB „Kortas“ 

UAB „Ekstra statyba“ 
UAB „Dailista“ 
UAB „Mitnija“ 

UAB „Plungės lagūna“ 
P. Račkausko individuali firma „Agrotech“ 

UAB „Akordas 1“ 
UAB „Baltijos pašvaistė“ 

UAB „Donasta“ 
UAB „Edrija“ 

UAB „Eigesa“ 
UAB „Kaunesta“ 

UAB „Versina“ 
UAB KRS

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas
UAB „Aldma“ 

UAB „Litana ir Ko“ 
UAB „Pamario restauratorius“ 

UAB „Rūdupis“ 
UAB „Šiaulių plentas“ 

UAB „Ukmergės statyba“ 
UAB „Veikmės statyba“ 

UAB „Vilungė“ 

Pirkimų skaičius

2014 m. statybos sektoriuje dažniausiai į ūkio subjektų 
grupes jungėsi uAB „Irdaiva“ – kartu su kitomis įmonėmis 
ji dalyvavo ir laimėjo net 30 viešųjų pirkimų
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Perkančioji organizacija Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas

Perkančioji organizacija Lietuvos nacionalinis muziejus

Perkančioji organizacija Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4,7 mln. 
Eur

UAB
„Litana
ir Ko“

 UAB
„Irdaiva“

 

UAB
„Šiaulių
plentas“

 

4,5 mln. 
Eur

UAB
„Ekstra
statyba“  

 

MB
„Virmalda“

UAB
„Irdaiva“

UAB
„Irdaiva“ 4,1 mln. 

Eur

 
UAB

„Mitnija“  

UAB 
„Veikmės 
statyba“  

UAB
„Dailista“

 
UAB

„Kortas“ 

 TrYS 2014 M. ĮVYKę dIdŽIAuSIOS VErTėS PIrKIMAI KurIuOSE  
 uAB „IrdAIVA“ JunGėSI Su KITOMIS STATYBOS BEndrOVėMIS 

4,7 mln. 
Eur

UAB
„Litana
ir Ko“

 UAB
„Irdaiva“

 

UAB
„Šiaulių
plentas“

 

4,5 mln. 
Eur

UAB
„Ekstra
statyba“  

 

MB
„Virmalda“

UAB
„Irdaiva“

UAB
„Irdaiva“ 4,1 mln. 

Eur

 
UAB

„Mitnija“  

UAB 
„Veikmės 
statyba“  

UAB
„Dailista“

 
UAB

„Kortas“ 4,7 mln. 
Eur

UAB
„Litana
ir Ko“

 UAB
„Irdaiva“

 

UAB
„Šiaulių
plentas“

 

4,5 mln. 
Eur

UAB
„Ekstra
statyba“  

 

MB
„Virmalda“

UAB
„Irdaiva“

UAB
„Irdaiva“ 4,1 mln. 

Eur

 
UAB

„Mitnija“  

UAB 
„Veikmės 
statyba“  

UAB
„Dailista“

 
UAB

„Kortas“ 
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uAB „Irdaiva“ dažniausias partneris viešuosiuose pirki-
muose buvo AB Panevėžio statybos trestas. Šios įmonės, 
2014 m. dalyvaudamos statybos sektoriuje vykdytuose 
viešuosiuose pirkimuose, kartu laimėjo penkis pirkimus, 
kurių sutarčių bendra vertė 9,71 mln. eurų. Kiti partneriai, 
su kuriais uAB „Irdaiva“ jungėsi į ūkio subjektų grupes, 

tai – uAB „Litenergoservis“ ir uAB „Statybų kodas“. Su 
šiomis bendrovėmis uAB „Irdaiva“ kartu laimėjo atitin-
kamai tris 3,32 mln. Eur vertės ir du 1,77 mln. Eur vertės 
pirkimus. uAB „rūdupis“ dažnai bendradarbiavo su uAB 
„Versina“ – trijuose pirkimuose sudarė sutartis, kurių ben-
dra vertė 2,96 mln. eurų.

 dAŽnIAuSI BEndrI ĮMOnIų dALYVAVIMAI 2014 M.  
 STATYBOS SEKTOrIAuS VIEŠųJų PIrKIMų KOnKurSuOSE

Įmonės pavadinimas Įmonės, dalyvavusios pirkimų konkurse su 1-ojoje skiltyje 
nurodyta įmone, pavadinimas

Pirkimų skaičius, kuriuose 
kartu dalyvavo ir laimėjo

Bendra sutarčių 
vertė, mln. Eur

uAB „Irdaiva“ AB Panevėžio statybos trestas 5 9,71

uAB „Litenergoservis“ 3 3,32

uAB „Statybų kodas“ 2 1,77

uAB „Kaminta“ Virginijaus ir romaldo rabačių MB „Virmalda“ 3 0,25

uAB „rūdupis“ uAB „Versina“ 3 2,96

uAB „Hidrostatyba“ uAB Geležinkelio tiesimo centras 2 0,34

uAB „Šiaulių plentas“

uAB „Sauslaukio statyba“ 2 0,32

uAB „SCB statyba“

uAB „LitCon“ uAB „dzūkijos statyba“ 2 3,03

uAB „Sumeda“

uAB „Lakaja“

uAB KrS uAB „Miesto šiluma“ 4 2,44

uAB „Merlangas“ V. Laukaičio projektavimo firma 4 0,26

Iš viso 30 24,39
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Nr. Įmonės pavadinimas Sudarytų 
sutarčių vertė, 

mln. Eur

Sudarytų 
sutarčių 
skaičius 

Sudarytų sutarčių 
vertės procentinė 

išraiška, % 

Sudarytų sutarčių 
skaičiaus procentinė 

išraiška, % 

1 AB „Panevėžio statybos trestas“ 11,84 3 9,17 0,81 

2 uAB „Tilta“ 10,67 3 8,26 0,81 

3 „A. Žilinskio ir ko“, uAB 8,59 2 6,65 0,54 

4 Ūkio subjektų grupė: uAB „Magirnis“;  
uAB „Magirnio statyba“; uAB „Megrame langai“

7,02 1 5,44 0,27 

5 uAB „CCM Baltic“ 6,84 3 5,30 0,81 

6 uAB „Magirnis“ 4,22 2 3,27 0,54 

7 Ūkio subjektų grupė: uAB „Elsis TS“; uAB „Vidara“; 
uAB „drūtnamis“

3,65 1 2,83 0,27 

8 Ūkio subjektų grupė: „A. Žilinskio ir ko“, uAB; 
„Statkorpas“, AB

3,34 1 2,59 0,27 

9 uAB „Konsolė“ 2,80 4 2,17 1,08 

10 uAB „Ligaja“ 2,75 2 2,13 0,54 

Kitos įmonės (250) 67,36 347 52,19 94,06 

Iš viso per CPO (260) 129,08 369 9,86 16,50 

 Kiti pirkimai 1 180,04 1 868 90,14 83,50 

 Visi pirkimai 1 309,12 2 237 100,00 100,00 

 STATYBOS SEKTOrIAuS VIEŠIEJI PIrKIMAI, 2014 M. VYKdYTI  
 PEr CEnTrInę PErKAnčIąJą OrGAnIzACIJą (CPO) 


