
LIDATA                Širvintų gimnazija         

 

                                                     Mokyklinių uniformų pasiūlymas 

Sarafanai pradinių klasių mergaitėms . Spalva- t. mėlyna.* 

Sudėtis- 45%vilna, 55% poliesteris. Kaina-30,00 Eur 

Sijonas- vėjėras mergaitėms ir merginoms. Gali būti ir su prisegamomis petnešomis. Spalva- t. 

mėlyna.*-** 

Sudėtis- 45%vilna, 55% poliesteris. Kaina-25,00-28,00 Eur 

Sijonas-pieštukas merginoms. Tiesaus kirpimo, su kišenėmis. Spalva- t. mėlyna.** 

Sudėtis- 45%vilna, 55% poliesteris. Kaina-28,00 Eur 

Palaidinė mergaitėms. Spalva- balta.* 

Sudėtis-84% medvilnė, 14% poliesteris, 2% elastanas. Kaina-18,00 Eur 

        

 

 



Mokyklinis švarkas tekstilinis, lengvai liemenuotas ( merginoms ir vaikinams).** 

Spalva-tamsiai mėlyna. 

Sudėtis- 45%vilna, 55% poliesteris. Kaina-60,00-65,00 Eur 

Klasikinės kelnės vaikinams. Tiesaus kirpimo, šiek tiek pažemintu liemeniu, įleidžiamomis 

kišenėmis. Spalva- t. mėlyna.** 

Sudėtis- 45%vilna, 55% poliesteris. Kaina -35,00 Eur 

 

Mokyklinis žaketas- ,,bomberis” užsagstomas spaudėmis bei gimnazijos logotipu.*-** 

Spalva- tamsiai mėlyna/pilka. Tinka visų amžiaus grupių gimnazistams 

Sudėtis-80%  medvilnė, 20% poliesteris. Kaina - 25,00-28,00 Eur 

 



Medvilniniai džemperiai be gobtuvo ir su gobtuvu bei gimnazijos logo.*-** 

Spalvos-t. mėlyna, raudona. Tinka visų amžiaus grupių gimnazistams 

Sudėtis-50 % medvilnė, 50 % poliesteris. Kaina-24,00-28,00 Eur 

 

Polo marškinėliai trumpomis  ir ilgomis rankovėmis bei gimnazijos logotipu.*-** 

Spalva- raudona, balta, žydra, t. mėlyna. Tinka visų amžiaus grupių gimnazistams 

Sudėtis- 100% medvilnė. Kaina-12.00-15.00 Eur 

         

 

 



Kelnės berniukams ir mergaitėms,medvininės (džinsų tipo). Spalva- t. mėlyna. * 

Sudėtis- 84% medvilnė, 14% poliesteris, 2% elastanas. Kaina -28,00 Eur 

Kelnės-šortai berniukams ir mergaitėms (džinsų tipo). Spalva- t. mėlyna.* 

Sudėtis- 84% medvilnė, 14% poliesteris, 2% elastanas. Kaina -25,00 Eur 

                                                         

Kaklaraištis mergaitėms ir berniukams. Reguliuojamas užsegimo ilgis.*-** 

Sudėtis- 45% vilna, 55 % poliesteris. Kaina - 7.00 Eur 

Taupydami savo laiką, pirkite vienoje vietoje. 

Visi Jūsų pasirinkti gaminiai yra su gimnazijos logotipu. Pasiūlyme nurodytos kainos galioja tik 

matavimo metu, Jūsų pasirinktą dieną, todėl kviečiame pasinaudoti šia galimybe. 

UAB LIdata labai preciziški gaminių detalėms ir kategoriški dėl kokybės ir estetikos – jokių 

kompromisų, gaminiai turi atrodyti būtent taip, kaip buvo sumanyta. Mes už tvarius gaminius ir 

ilgalaikį jų dėvėjimą. Tokiu būdu mes kviečiame savo mažuosius klientus ir jų Tėvelius naudoti 

atsakingai, saugoti mūsų planetą. 

Visus rūpesčius, susijusius su uniformos įsigijimu, patikėkite mums. Saugodami mažuosius pirkėjus 

ir jų šeimos narius bei savo darbuotojus, mes išmatuosime moksleivius parduotuvėje arba 

gimnazijoje pagal specialiai sudarytą grafiką ir laiką 

Tel. pasiteiravimui:+370 686 61715 Renata-Juanna Evert 

 

 

 



Papildomi pasiūlymai 

Striukė-vėjinukė su gimnazijos logotipu, atšvaitais ir kapišonu. Spalva- t. mėlyna. Tinka visoms 

amžiaus grupėms.*-** 

Kaina- 20,00 Eur 

Kepurė su snapeliu ir gimnazijos logotipu. Spalva- pagal pasirinkimą.* 

Kaina- 6,00 Eur 

Daugkartinės veido kaukės su gimnazijos logotipu ir reguliuojamais dirželiais, lankeliai plaukams, 

diržai, kojinės, pėdkelnės, kepurės, kuprinės, krepšiai sportui, rankinės ant juosmens, šiltos 

striukės, pietų dėžutės, gertuvės....visa tai galime pasiūlyti Jūsų gimnazijai.*-** 

 

 

 

Žymėjimai prie gaminių 

*-rekomenduojame 1-4 klasės gimnazistams 

**- rekomenduojame 5-12 klasės gimnazistams 

*-**-rekomenduojame-1-12 klasė gimnazistams 

 

 



Informacija gimnazistams ir jų Tėveliams arba Globėjams 

 

2021 m. rugsėjo 1-ąją, Širvintų gimnazijos gimnazistai pasitiks su atnaujintais unifomos 

komplektais. Visi jie buvo parinkti, atsižvelgiant į visų amžiaus grupių gimnazistų pageidavimus 

bei patogumą kasdieniniame dėvėjime. 

Visi gimnazistai, kurie turi seno modelio uniformas, galės jas dėvėti pereinamuoju laikotarpiu, 

t.y. 2021-2022 mokslo metais. 

 

 

Uniformų komplektai 

Mergaitės 1-4 klasė 

Sarafanas-t. mėlynas. Privaloma 

Sijonas-vėjeras. Spalva-t.mėlyna. Galima pasirinkti 

Polo marškinėliai su gimnazijos logotipu.Spalva-pagal pasirinkimą. Privaloma. 

Kasdieniniam dėvėjimui rekomenduojame rinktis vieną iš šių gaminių, kurie yra privalomi 

Medvilninis džemperis be gobtuvo su gimnazijos logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis su gobtuvu bei gimnazijos logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis-,,bomberis”su gimnazijos logotipu. Spalva-t.mėlyna/pilka. 

 

Berniukams 1-4 klasė 

Polo marškinėliai su gimnazijos logotipu.Spalva-pagal pasirinkimą. Privaloma 

Klasikinės kelnės arba džinsai, klasikinio tipo, neplėšyti bei negarinti. Spalva- t.mėlyna. 

Kasdieniniam dėvėjimui rekomenduojame rinktis vieną iš šių gaminių, kurie yra privalomi 

Medvilninis džemperis be gobtuvo su gimnazijs logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis su gobtuvu bei gimnazijos logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis-,,bomberis”su gimnazijos logotipu. Spalva-t.mėlyna/pilka. 



 

Merginos 5-12 klasė 

Švarkas tekstilinis, klasikinis. Spalva-t.mėlyna. 9-12 klasė. Rekomenduojama švenčių progomis 

Sijonas-vejeras arba sijonas tiesus. Spalva-t.mėlyna. Rekomenduojama švenčių progomis 

Polo marškinėliai su gimnazijos logotipu.Spalva-pagal pasirinkimą. Privaloma 

Kasdieniniam dėvėjimui rekomenduojame rinktis vieną iš šių gaminių, kurie yra privalomi: 

Medvilninis džemperis be gobtuvo su gimnazijs logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis su gobtuvu bei gimnazijos logotipu. . Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis-,,bomberis”su gimnazijos logotipu. Spalva-t.mėlyna/pilka. 

 

Vaikinams 5-12 klasė 

Švarkas tekstilinis, klasikinis. Spalva-t.mėlyna. 9-12 klasė. Rekomenduojama švenčių progomis 

Klasikinės kelnės arba džinsai, klasikinio tipo, neplėšyti bei negarinti. Spalva- t.mėlyna. 

Rekomenduojama švenčių progomis 

Polo marškinėliai su gimnazijos logotipu.Spalva-pagal pasirinkimą.5-12 klasė. Privaloma 

Kasdieniniam dėvėjimui rekomenduojame rinktis vieną iš šių gaminių, kurie yra privalomi: 

Medvilninis džemperis be gobtuvo su gimnazijos logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis su gobtuvu bei gimnazijos logotipu. Spalva-pagal pasirinkimą 

Medvilninis džemperis-,,bomberis”su gimnazijos logotipu. Spalva-t.mėlyna/pilka. 


