
                                                                  
                                            
 
 
                                              UAB „JONAVOS PASLAUGOS“ 
________________________________________________________________________________ 

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas) 
  

 
 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ 
ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU 

NAMU, 
 ATASKAITA 

 
 

___2015-03-23______  
                                                                                                

Jonava 
            

 

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita  2014 m.; 

 Daugiabučio namo (toliau – Namas) adresas : MIŠKININKŲ G. 10 
 

 Namo techniniai rodikliai: 

            Statybos metai               1977; 

 Aukštų skaičius                 3 

            Butų skaičius / laiptinių sk.  12/ 2 

            Kitų patalpų skaičius          0 

            Bendras plotas            915,06  m2 

            Naudingasis plotas      671,81 m2 

            Priklausinių skaičius  __nėra____ vnt., priklausinių paskirtis  _____-_______; 

             Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas __-_____ m2;  

             įregistravimo data ____-______.            
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      Duomenys apie  Namo administravimo ir techninės priežiūros mokesčio tarifus 
 

Eil. 
Nr. Mokesčio pavadinimas 

Mokesčio 
tarifas, 
Eur/m2 

naudingo 
ploto 

Paslaugos nustatymo 
pagrindas 

1. 
Namo bendrosios  nuosavybės administravimo 
tarifas 

0,034 
2014 m. spalio 30 d.         

Nr. 1 TS - 0311 

2. 
Namo bendrosios  nuosavybės techninės priežiūros 
tarifas 

0,1072 
2014 m. lapkričio 27 d.      

Nr. 1 TS - 0349 

 
 
 
  Duomenys apie sukauptas lėšas Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, Eur 
 

Lėšų 
pavadinimas 

Priskaičiuota  
Likutis 
metų 

pradžiai 
Sumokėta Skola          

Panaudota 
lėšų 

Likutis 
metų 

pabaigai 
Kaupiamosios 

lėšos  
0 0 0 0 0 0 

 
 
 

        Informacija apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių                  
darbų planų (toliau – Darbų planai) įvykdymą  
 

1)    Nebuvo atlikta. 
 

                                                         
  
                                    Pridedama informacija 
 

1) Trumpas Namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis). 
 
1.1.Pridedama administravimo ir eksploatacinių lėšų panaudojimo suvestinė. 
 
1.2.Pridedamas daugiabučio namo adresu Miškininkų g. 10, Jonava, aprašas. 

 
2)  Kitų metų Darbų planai (nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir šaltiniai). 

 
2.1. Planuojamų darbų nenumatyta. 

 
 
 
  Direktoriaus pavaduotojas 
  daugiabučių namų administravimui                                                           Bronislovas Liutkus   

  

 

 



Atlikti darbai ir medžiagosEksploatacija 2014 metai

Data Atliktų darbų pavadinimas, atlikėjai, medžiagos Paskyros Nr. Mato vnt. Kaina Kiekis Suma

Miškininkų 10

Priskaityta suma

2.862,72

Likutis metų pradžiai

269,45

Sumokėta

2.862,72

Paslaugų vertė

906,51

Likutis metų pabaigai

2.225,66+ - =

SumokPlus

0,00

Eksploatacinės lėšos:

Administravimas:

Skola metų pradžiai

-78,95

Priskaityta

947,40

Skola metų pabaigai

-78,95+- =

SumokPlus

0,00

Sumokėta

947,40

2014.01.29 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050672

2014.02.16 Vėliavos pakabinimas

Sąmata Vnt. 19,5100 1,0000 19,510050975

2014.02.27 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050883

2014.03.28 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980051121

2014.03.31 Varžų matavimai

Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 03 Vnt. 20,9700 1,0000 20,970051188

2014.03.31 Vėliavos pakabinimas

Sąmata Vnt. 19,5100 1,0000 19,510051190

2014.04.29 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980051348

2014.05.28 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365051547

2014.06.27 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,5000 10,615051753

2014.07.06 Vėliavos pakabinimas

Sąmata Vnt. 19,5100 1,0000 19,510052014

2014.07.29 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365051950

2014.08.28 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052129

2014.09.26 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052355

2014.10.29 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052560

2014.11.27 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052740

2014.12.30 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052928

Išviso 'Miškininkų 10' per 2014 m: 112,0900

0,0000

Tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos:

Medžiagų kaina:

79,5000Sąmatos:

37,5277

33,6270

8,4368

Avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos: 459,5180

157,3282

Paslaugų vertė: 906,5101

0,0000

0,0000Grįžt.paslaugos:

ITD:

Sodra:

Pridėtinės išlaidos:

Pelnas:

PVM:

9,5151Statybvietės išlaidos:

8,9672Kitiems darbo užmokesčiio priskaitymams:

0,0000Papildomos išlaidos medžiagoms:



Forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-895 

    
                          
 
                                                                                     UAB „JONAVOS PASLAUGOS“ 

 (dokumentą sudariusio Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas) 
 
 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠAS 
 
 

__________________ Nr. ________________ 
(data)                                             

Jonava 
    

  
 

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.)    MIŠKININKŲ G. 10 
 
 
 
 
 
Namo unikalus numeris               4697-7000-2015 
 
Statybos metai           1977  m 
 
Sienos / stogas :  mūras / stogas sutapdintas 
 
Bendrasis plotas        915,06  m2. 
 
Naudingasis plotas    671,81  m2. 
 
Rūsių plotas          243,25 m2 
 
Butų skaičius          12  vnt. 
  
 
 

 
Laiptinių skaičius     2 
 
Aukštų skaičius         3  vnt. 
 
Tūris                     3707  m3 
 
Savivaldybės butų skaičius: _________________________ 
                                                  (skaičius, buto Nr.) 
 
Namo įgaliotas atstovas : ___________________________ 
                                         (vardas, pavardė, buto Nr.,tel.Nr.) 
 
Namo inventorinė byla: _____________________________ 
 
 
 
 



 
DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO MIŠKININKŲ G. 10  APŽIŪROS AKTAS NR. 1 - 23 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Bendrojo naudojimo patalpų techninė būklė šio aprašo 

sudarymo dieną 

Su bendrojo naudojimo 
patalpomis susijusios namo 
patalpų savininkų teisės ir 

prievolės 
     

I Stogas Būklė: 3 (patenkinama) 

Bendroji namo konstrukcija 
– visų namo butų savininkų 
nuosavybė, pagal butų plotą 

tenkanti kiekvienam butų 
savininkui nuosavybės dalis 

1 Stogų stovis Parapetai seni, susidėvėję, auga beržai.  
Stogo danga nauja, bet ant jos laikosi vanduo, yra kritulių 
pratėkėjimo vietų. Ant stogo dangos daug antenų ir kabelių. 

 

2 Stogų lietaus rinktuvų stovis Ant įlajų reikia uždėti tinkliukus.  

3 Stogo išlipimo angų , užraktų stovis Stogo liukas sulaužytas, nėra užrakto.  

4 Ventiliacijos kanalų, kaminų stovis Ventiliacijos kaminai ir kanalai išardyti, plytos paveiktos 
erozijos. Prie ventiliacijos kamino atšokusi danga. 

 

5 Stogų vėjalenčių stovis   

II Išorės sienos, nuogrindos Būklė: 3 (patenkinama) 

Bendroji namo konstrukcija 
– visų namo butų savininkų 
nuosavybė, pagal butų plotą 

tenkanti kiekvienam butų 
savininkui nuosavybės dalis 

1 Sienų paviršiaus stovis Pastebėta mūro plytų erozija, plyšiai ir mikrotrūkiai. Byra 
balkonai. Bėga vanduo per mūro sieną. 

 

2 Nuogrindų stovis Prie 2 laiptinės paplauta ir sukritusi nuogrinda.  

III Laiptinės Būklė: 3 (patenkinama) 

Laiptinių butų savininkų 
bendroji nuosavybė -  pagal 

butų plotą tenkanti 
kiekvienam butų savininkui 

nuosavybės dalis 
1 Atraminių stogelių ir laikančių 

konstrukcijų stovis 
1 laiptinėje.: po stogeliu išlindus armatūra. 2 laiptinėje.: 
stogelis tvarkingas. 

  

2 Laiptinių langų ir įėjimo durų stovis Durys -  tvarkingos. Laiptinės langai - 1 laiptinėje.:  1 aukšte 
- 2vnt sudurstyti, 3 aukšte - 1vnt sudurstytas; 2 laiptinėje.: 1 

 



aukšte - 1vnt sudurstytas, 3 aukšte - 1vnt sudurstytas. 

3 Laiptinių sienų ir grindų stovis 1 laiptinėje.: tvarkinga; 2 laiptinėje.: reikalingas remontas, 
reikia perdažyti. 

 

4 Turėklų stovis Name - 1 aukšte reikia įrengti metalinius turėklus.  
5 Laiptų pakopų, aikštelių, įėjimo į laiptinę 

aikštelės stovis 
Namo laiptinių.:  laiptų pakopos ir aikštelės tvarkingos. 1 
laiptinėje.: įėjimo į namą aikštelė pasvirus. 2 laiptinėje.: 
įėjimo į namą aikštelė sutrūkusi ir pasvirus į šoną. Nėra kojų 
valymo grotelių. 

 

6 Skelbimų lentos stovis Name.: nėra skelbimų lentų.  
7 Įėjimo į rūsį durų stovis Tvarkingos.  

8 
Rūsio patalpų techninė buklė , rūslangiai Rūsyje.: daug gyventojų sendaikčių ir šiukšlių. Rūslangiai.: 

tvarkingi. 
 

IV 

Vandentiekio ir nuotekų šalintuvo 
sistemų dalies, esančios rūsyje, 

techninė buklė 
 

Būklė: 3 (patenkinama) 

Bendroji namo inžinerinė 
įranga – visų namo butų 

savininkų nuosavybė, pagal 
butų plotą tenkanti 

kiekvienam butų savininkui 
nuosavybės dalis 

9 Šalto vandens tiekimo vamzdyno stovis Namo rūsyje:  šalto vandens magistralė pakeista, tvarkinga. 
Šalto vandens vamzdyno rutuliniai kranai tvarkingi, stovai 
užsidaro. 

 

10 Pastato nuotakyno vamzdyno stovis  2 laiptinės rūsyje.:  fekalinės kanalizacijos vamzdynas 
pakeistas. 1 laiptinės rūsyje.: fekalinės kanalizacijos 
vamzdynas nekeistas špižinis, bet tvarkingas, kol kas nėra 
poreikio keisti. Lietaus kanalizacijos stovas špižinis, nėra 
poreikio keisti. Nėra lietaus kanalizacijos surinkimo sistemos. 
Rūsyje renkasi gruntinis vanduo. 

 

V 
Elektros tinklų, esančių bendrojo 

naudojimo patalpose, techninė 
buklė 

Būklė: 3 (patenkinama) 

Bendroji namo inžinerinė 
įranga – visų namo butų 

savininkų nuosavybė, pagal 
butų plotą tenkanti 

kiekvienam butų savininkui 
nuosavybės dalis 

11 Apšvietimo tinklų laidų stovis Laiptinių apšvietimo laidų būklė gera. Rūsio apšvietimo laidų 
būklė patenkinama. 

 

12 Apšvietimo instaliacijos jungiklių stovis  Rūsio apšvietimo jungiklių būklė patenkinama. 1 laiptinėje.: 
apšvietimo instaliacijos jungikliai tvarkingi; 2 laiptinėje.: 

 



tambure apdegintas išjungėjas. 

13 Apšvietimo instaliacijos lempų lizdų 
stovis 

Laiptinės ir rūsio apšvietimo lempų lizdų stovis tvarkingas. 2 
laiptinėje.: po stogeliu sudaužytas šviestuvas. 

 

14 Elektros skydelių instaliacijos būklė 1 laiptinėje.: skydeliuose įvadiniai laidai tvarkingi, bet yra 
šiukšlių. 3 aukšte - išdegė paketiniai išjungėjai, 1 aukšte - 
neįzoliuoti laidai. 

 

VI 
Elektros įvadinės spintos 

instaliacijos būklė 
Būklė: 3 (patenkinama) 

Bendroji namo inžinerinė 
įranga – visų namo butų 

savininkų nuosavybė, pagal 
butų plotą tenkanti 

kiekvienam butų savininkui 
nuosavybės dalis 

  
Elektros įvadinės spintos instaliacija netvarkinga, seni 

saugikliai, neįzoliuoti laidai. Skydinės patalpa netvarkinga.  

 


