
                                                                  
                                            

 

 

                                              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 : VILTIES G. 26 
 
 Namo techniniai rodikliai: 

            Statybos metai               1982; 

 Aukštų skaičius                 5 

            Butų skaičius / laiptinių sk.  45/ 3 

            Kitų patalpų skaičius          0 

            Bendras plotas            2788,40  m
2 

            Naudingasis plotas      2332,20 m
2 

            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/m
2 

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 

0,0829 
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 Vilties g. 26, 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

VILTIES 26

Priskaityta suma

7.696,80

Likutis metų pradžiai

-1.823,99

Sumokėta

6.316,74

Paslaugų vertė

2.552,28

Likutis metų pabaigai

1.940,46+ - =

SumokPlus

-1.344,70

Eksploatacinės lėšos:

Administravimas:

Skola metų pradžiai

-281,50

Priskaityta

3.287,40

Skola metų pabaigai

-296,60+- =

SumokPlus

0,00

Sumokėta

3.272,30

2014.01.06 ŠV stovo uždarymas (6bt.)
Bartusevičius Zenonas (Vairuot-santech) val. 16,7200 0,2500 4,180050585

diz.kuras ltr. 3,3800 0,8300 2,805450585
*

2014.01.06 ŠV stovo užvirinimas (6bt.)
Ščiotkin Aleksej (Sant.suvir. 6k) val. 20,3500 1,0000 20,350050570

Činka Gintaras (Šalt.sant.6k) val. 20,3500 1,0000 20,350050569
acetilenas Vnt. 141,6000 0,0250 3,540050570

*
deguonis Vnt. 12,0000 0,0500 0,600050570

*
diz.kuras ltr. 3,3800 0,5500 1,859050569

*
viela Vnt. 31,0000 0,1000 3,100050570

*
2014.01.09 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050558
2014.01.14 Apšvietimo remontas 3 laipt.

Baliutis Juozas (Elektrik.4k) val. 16,7200 0,5000 8,360050614
Ivanovas Ivanas (Elektrik.6k) val. 20,3500 0,5000 10,175050614

benzinas ltr. 3,6780 0,3700 1,360950614
*

lempa Vnt. 1,2800 4,0000 5,120050614
*

2014.01.20 ŠV stovo keitimas (3,6,9,12,15bt.)
Luinys Algis (Šalt.sant.5k) val. 17,9600 7,2500 130,210050674

Marčiulionis Eimantas (Šalt.sant.6k) val. 20,3500 7,2500 147,537550677
alkūnė d 20 Vnt. 0,2900 10,0000 2,900050674

*
diz.kuras ltr. 3,3800 1,5000 5,070050677

*
jungtis d 25 Vnt. 11,9000 1,0000 11,900050674

*
linai Vnt. 2,0500 0,2000 0,410050674

*
mova d 20 Vnt. 0,2600 1,0000 0,260050674

*
mova d 20-1/2"iš. Vnt. 2,5200 5,0000 12,600050674

*
mova d 25-3/4"iš. Vnt. 3,6300 1,0000 3,630050674

*
mova d 32-1"iš. Vnt. 8,8600 1,0000 8,860050674

*
mova d 32-1"vid. Vnt. 7,2100 1,0000 7,210050674

*
mova geba 1"iš. Vnt. 17,7400 1,0000 17,740050674

*
pasta "unipak" Vnt. 9,8800 0,1000 0,988050674

*
perėjimas red.d 25x20 Vnt. 0,2600 2,0000 0,520050674

*
perėjimas red.d 32x25 Vnt. 0,4300 1,0000 0,430050674

*
pjovimo diskas d 125 Vnt. 2,8300 4,0000 11,320050674

*
plomba Vnt. 0,4500 1,0000 0,450050674

*
pusalkūnė d 20 Vnt. 0,5400 2,0000 1,080050674

*
redukcija d 32x25 Vnt. 1,4500 1,0000 1,450050674

*
rut.kranas d 15 Vnt. 6,9300 1,0000 6,930050674

*
trišakis d 25 Vnt. 0,8500 1,0000 0,850050674

*
trišakis d 32 Vnt. 1,3600 1,0000 1,360050674

*
trišakis d 32-1/2" Vnt. 10,2100 1,0000 10,210050674

*
trišakis d 32x20x32 Vnt. 1,1200 3,0000 3,360050674

*
vamzdis d 20 m 1,8800 4,0000 7,520050674

*
vamzdis d 25 m 2,7100 6,0000 16,260050674

*
vamzdis d 32 m 4,4800 12,0000 53,760050674

*
2014.01.31 Varžų matavimai

Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 01 Vnt. 32,0400 1,0000 32,040050756
2014.02.10 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050817
2014.02.16 Vėliavos pakabinimas

Sąmata Vnt. 19,5100 1,0000 19,510050975
2014.02.28 Laiptinės ir rūsio durų keitimas

sąmata Vnt. -1.078,9500 1,0000 -1.078,950050972
2014.03.10 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980051044
2014.03.31 Vėliavos pakabinimas

Sąmata Vnt. 19,5100 1,0000 19,510051190
2014.04.08 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980051226
2014.04.11 Numerių virš laiptinės durų prisukimas

Rybakovas Aleksandras (Stalius 6k) val. 20,3500 0,5000 10,175051265
Vainauskas Stanislovas (Stalius 4k) val. 16,7200 0,5000 8,360051265

lentelės ant durų Vnt. 2,5000 3,0000 7,500051265
*

savisriegiai Vnt. 0,0600 3,0000 0,180051265
*

2014.04.16 Lauko durų virin,šlif,dažymas,atramos mont.2 lai
Laurinavičius Zenonas (Vairuot-santech) val. 16,7200 2,0000 33,440051325

Shmorchun Petro (Sant.suvir. 6k) val. 20,3500 2,0000 40,700051324
diz.kuras ltr. 3,3050 0,6500 2,148351325

*
elektrodai Vnt. 40,8300 0,0400 1,633251324

*
2014.05.09 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365051442
2014.05.28 ŠV stovo sriegimas,prailgintojo pastatymas (30bt.)

Shmorchun Petro (Sant.suvir. 6k) val. 21,2300 1,0000 21,230051606
Stepanovas Aleksandras (Vairuot-santech) val. 17,4400 1,0000 17,440051607

diz.kuras ltr. 3,2810 1,4200 4,659051607
*



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

linai Vnt. 2,7800 0,0500 0,139051606
*

pasta "unipak" Vnt. 9,5900 0,0500 0,479551606
*

prailgintojas Vnt. 6,0400 1,0000 6,040051606
*

sriegimo tepalas Vnt. 39,0100 0,0500 1,950551606
*

2014.06.09 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,5000 10,615051742

2014.07.02 Rūsio plovimas po mag.tinklų užsikimšimo 3 laipt.
Marčenka Andrejus (Sant.suvir. 4k) val. 17,4400 0,7500 13,080051824

Vaičaitis Ramūnas (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,7500 13,080051825
diz.kuras ltr. 3,2820 0,5200 1,706651825

*
2014.07.06 Kanalizacijos stovo pravalymas (41bt.)

Shmorchun Petro (Sant.suvir. 6k) val. 21,2300 0,7500 15,922551832
Vaičaitis Ramūnas (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,7500 13,080051833

diz.kuras ltr. 3,2820 0,6500 2,133351833
*

2014.07.06 Vėliavos pakabinimas
Sąmata Vnt. 19,5100 1,0000 19,510052014

2014.07.08 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365051868

2014.08.07 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052061

2014.09.08 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052344

2014.10.08 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052451

2014.11.10 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052698

2014.11.13 Apšvietimo remontas 3 laipt.1,2a.
Baliutis Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,7500 14,047552695

Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,7500 15,922552695
įvaras Vnt. 0,1700 2,0000 0,340052695

*
benzinas ltr. 3,5050 0,2500 0,876352695

*
šviestuvas 100w Vnt. 13,0500 1,0000 13,050052695

*
lempa Vnt. 5,0900 2,0000 10,180052695

*
2014.12.05 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052839

Išviso 'VILTIES 26' per 2014 m: 669,7300

258,4690

Tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos:

Medžiagų kaina:

-988,3800Sąmatos:

224,2256

200,9190

14,9736

Avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos: 1.595,2248

442,9572

Paslaugų vertė: 2.552,2771

0,0000

0,0000Grįžt.paslaugos:

ITD:

Sodra:

Pridėtinės išlaidos:

Pelnas:

PVM:

72,8254Statybvietės išlaidos:

53,5784Kitiems darbo užmokesčiio priskaitymams:

7,7541Papildomos 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.)    VILTIES G. 26 
 
Namo unikalus numeris               4698-2001-2014 
 
Statybos metai           1982 
 
Sienos / stogas :   betonas/blokai/šlakblokai/sutapdintas 
 
Bendrasis plotas        2788,40 m2. 
 
Naudingasis plotas    2332,20 m2. 
 
 
Rūsių plotas:   456,20 m2 
 
Butų skaičius            45 vnt. 
 
Laiptinių skaičius     3 

 
Aukštų skaičius      5 
 
Tūris                       10207 m3 
 
Savivaldybės butų skaičius :  ___________ 
 
                                                (skaičius, buto Nr.) 
 
Namo įgaliotas atstovas : _________________________ 
                                       (vardas, pavardė, buto Nr.,tel.nr.) 
 
Namo inventorinė byla: __________________________ 

 

 



DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO VILTIES G. 26  APŽIŪROS AKTAS NR. 1 - 110 

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 Parapetų stovis  Parapetų skardos senos, dalinai nukritusios.  

2 Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) 
stovis 

Ant įlajų nėra tinklelių.  

3 Plokščių stogų dangų pratekėjimų 
nustatymas 

Stogo danga nauja, bet yra pūslių, lietaus pratekėjimo vietų. 
Ant stogo antenos, kabeliai. 

 

4 Ventiliacijos kanalų, kaminų stovis Ventiliacijos kanalai ir kaminai tvarkingi, bet senas, 
netvarkingas skardinimas. 

 

5 Stogo išlipimo angų , užraktų stovis Name.: liukas tvarkingas. Nėra spynos.  

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 Stambiaplokščių namų išorės sienų 

sandūrų stovis 
Pastebimi mikrotrūkiai, blokų siūlės apie 50% remontuotos . 
Yra grafiti. 

 

2 Nuogrindų stovis Nuogrindos sukritusios, netvarkingos.  

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 
1,2 ir 3 laiptinėse.: tvarkingi.   

2 Laiptinių langų ir įėjimo durų stovis Durys.: 2 laiptinės durų rankena netvarkinga. Laiptinių langai  



- tvarkingi, nauji plastikiniai. 

3 Laiptinių sienų ir grindų stovis 2 laiptinėje.: sutrūkusios laiptinės sienos. 2 ir 3 laiptinėse .: 
reikia remontuoti sienas. 

 

4 Metalinių turėklų stovis 1 laiptinėje: 3a. reikia virinti turėklus; 2 laiptinėje.: 1 a. nėra 
turėklų porankio. 

 

5 Laiptų pakopų, aikštelių, įėjimo į laiptinę 
aikštelės stovis 

1 laiptinėje.:, įėjimo į namą aikšteles ištrupėjusios, byra 
betonas, reikia betonuoti. 2 laiptinėje: laiptų aikštelėse 
ištrupėjęs betonas, reikia pabetonuoti 3,4 ir 5 aukštuose. 3 
laiptinėje.: kur laiptų pakopos jungiasi su aikštelėmis, reikia 
pabetonuoti. Name.: kojų valymo grotelės tvarkingos 

 

6 Skelbimų lentų stovis Tvarkingos.  
7 Įėjimo į rūsį durų stovis Tvarkingos.  

8 
Rūsio patalpų techninė buklė , rūslangiai Namo rūsyje.: 1 ,2  laiptinėse -  yra sendaikčių ir šiukšlių. 3 

laiptinės rūsyje.: po laiptais yra sandėliukas. 
 

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 1, 2, 3 laiptinių rūsiuose.: šalto vandens magistralinis 
vamzdynas metalinis, paveiktas korozijos, reikia keisti. 1 ir 2 
laiptinių rūsiuose.: rutuliniai kranai sunkiai užsisuka, reikia 
keisti. 3 laiptinės rūsyje.: reikia keisti šalto vandens rutulinius 
kranus. D25 

 



10 Pastato nuotakyno vamzdyno stovis  1 ,2 ir 3  laiptinių rūsiuose.: magistralinis fekalinės 
kanal.vamzdynas pakeistas, tvarkingas. 1 laiptinėje .: lietaus 
kanalizacijos vamzdynas reikia keisti, nes sutrūkęs. 2 
laiptinėje.: - senas, bet  tvarkingas lietaus kanalizacijos 
vamzdynas; 3 laiptinėje - pakeistas, tvarkingas lietaus 
kanalizacijos vamzdynas.    

 

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 1 ir 2 laiptinių rūsiuose.: apšvietimo tinklų laidai 
patenkinamos būklės, yra laidinių susukimų; 3 laiptinės 
rūsyje.: neuždengtos paskirstymo dežutės, matosi laidiniai 
susukimai, išdraskyti apšvietimo laidai. Namo laiptinėse.: 
apšvietimo tinklų laidai patenkinamos būklės. 

 

12 Apšvietimo instaliacijos jungiklių stovis  Namo rūsiuose.: jungikliai  seni, bet tvarkingi. Namo 
laiptinėse.: jungikliai seni, bet tvarkingi. 

 

13 Apšvietimo instaliacijos lempų lizdų 
stovis 

Namo rūsiuose.: netvarkingi apšvietimo lempų lizdai, kabo 
lempų lizdai ant laidų, trūksta gaubtų, nėra dalies šviestuvų. 1 
laiptinėje.: 1 ir 5 aukštuose - šviestuvai netvarkingi, neturi 
gaubtų. 2 aukšte - šviestuvas su judesio jutikliu, tvarkingas. 3 
aukšte - sudaužytas šviestuvas, kabo ant laidinių susukimų. 4 
aukšte - tvarkingas apšvietimo instaliacijos šviestuvas. 2 
laiptinėje.: 1,2 ir 5 aukštuose - šviestuvai neturi gaubtų. 3 ir 4 
aukštuose - tvarkingi šviestuvai. 3 laiptinėje.: 1,2 ir 5 
aukštuose - tvarkingi šviestuvai. 3 ir 4 aukštuose - šviestuvai 
neturi gaubtų.  Name.: po stogeliais tvarkingi šviestuvai. 
Name.: tambūruose šviestuvai tvarkingi. 

 



14 Elektros skydelių instaliacijos būklė 1 laiptinėje.: 1 aukšte - seni paketiniai jungikliai, iš kurių 
vienas neleistinai pajungtas. Automatiniai išjungėjai kabo ant 
laidų, kaista laidas prie automatuko. Nulinės kaladėlės senos, 
bet tvarkingos. Yra neizoliuotų laidų, atviros sujungimo 
kaladėlės. Daug dulkių. 2 aukšte - seni paketiniai jungikliai iš 
kurių vienas neleistinai pajungtas, kaista laidas prie paketinio. 
Likę dalis senų automatinių išjungėjų, jie netvarkingai 
sumontuoti. Kaista nulinis laidas ir senos nulinės kaladėlės. 3 
aukšte - skydelio instaliacija sena, yra neizoliuotų laidų 
galūnių, pakaitęs pagrindinis nulinis laidas. 4 aukšte - 
paketiniai jungikliai seni, tvarkingi. Dalis automatinių 
išjungėjų ir nulinės kaladėlės senos. Kaista nuliniai laidai prie 
kaladėlių, kaist afazinis automatuko laidas. 5 aukšte - seni 
paketiniai jungikliai, iš kurių vienas neleistinai pajungtas. 
Pakaitęs laidas prie paketinio. Automatiniai išjungėjai 
pakeisti, o nulinės kaladėlės senos, bet tvarkingos. Yra 
laidinių susukimų, dulkės. Kaista fazinio laido kontaktas. Nėra 
stikliukų. 2 laiptinėje.:   1 aukšte - seni paketiniai jungikliai, iš 
kurių vienas neleistinai pajungtas, likę dalis  senų automatinių 
išjungėjų. Išdegusi viena nulinė kaladėlė ir padarytas laidinis 
susukimas. Atviros sujungimo kaladėlės. Yra neizoliuotų laidų 
galūnių, daug dulkių. 2 aukšte  - sena instaliacija, tik vieno 
buto automatiniai išjungėjai pakeisti. Yra laidinių susukimų, 
dulkės. 3 aukšte - sena instaliacija, tik pakeisti keletas 
automatinių išjungėjų. Yra neizoliuotų laidų galūnių. Daug 
dulkių. 4 aukšte - instaliacija sena, pakeisti tik automatiniai 
išjungėjai. Viskas uždengta apsaugine skarda. 5 aukšte - seni 
paketiniai jungikliai, iš kurių vienas neleistinai pajungtas. 
Dalis automatinių išjungėjų seni. Trūksta nulinės kaladėlės. 
Atviros sujungimo kaladėlės. 3 laiptinėje.: 1 aukšte - 
instaliacija sena tvarkinga. Viskas uždengta apsaugine 
skardele. Yra neizoliuotų laidų galūnių. 2 aukšte - instaliacija 

 



sena, tvarkinga, p-akeista dalis automatinių išjungėjų. Šiek 
tiek pakaitęs nulinis laidas. Viskas uždengta apsaugine 
skardele. 3 aukšte - instaliacija sena tvarkinga. Pakeista dalis 
automatinių išjungėjų. Yra neizoliuotų laidų galūnių. Viskas 
uždengta apsaugine skardele. 4 aukšte - paketinai jungėjai 
pakeisti tik per didelio amperažo. Nėra skydelio. Dalis senų 
automatinių išjungėjų neveikiantys, nepanaikinti. Kaista 
laidai. prie išjungėjo. Nulinės kaladėlės senos, bet tvarkingos. 
Neuždengtos atviros sujungimo kaladėlės. 5 aukšte - 
instaliacija skydelyje sena, bet tvarkinga. Viskas uždengta 
apsaugine skardele.    

VI 
Elektros įvadinės spintos instaliacijos 

būklė 

Būklė: 4 (gera). 
 
 

Bendroji namo inžinerinė įranga 
– visų namo butų savininkų 
nuosavybė, pagal butų plotą 

tenkanti kiekvienam butų 
savininkui nuosavybės dalis 

  

Elektros įvadinės spintos instaliacija naujai sutvarkyta. Tik 
reikia pakeisti paveiktus korozijos varžtus, sutepti kontaktiniu 
tepalu. 

 

 


