
                                                                  
                                            
 
 
                                              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 : ŽEIMIŲ TAKAS 9 
 
 Namo techniniai rodikliai: 

            Statybos metai               1978; 

 Aukštų skaičius                 5 

            Butų skaičius / laiptinių sk.  75 / 5 

            Kitų patalpų skaičius          0 

            Bendras plotas            4817,71   m2 

            Naudingasis plotas      4023,97  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 

0,0892 
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 Žeimių takas 9, 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

ŽEIMIŲ TAKAS 9

Priskaityta suma

14.246,52

Likutis metų pradžiai

11.217,36

Sumokėta

14.256,38

Paslaugų vertė

7.038,09

Likutis metų pabaigai

18.435,65+ - =

SumokPlus

0,00

Eksploatacinės lėšos:

Administravimas:

Skola metų pradžiai

-478,79

Priskaityta

5.673,96

Skola metų pabaigai

-528,19+- =

SumokPlus

0,00

Sumokėta

5.624,56

2014.01.08 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050557

2014.01.20 Gedimo nustatymas
Naujoks Arvydas (Stogdeng.6k) val. 20,3500 0,5000 10,175050683
Noreika Valdas (Stog.statyb.4k) val. 16,7200 0,5000 8,360050683

diz.kuras ltr. 3,3800 0,6100 2,061850683
*

2014.01.30 Apšvietimo instaliacijos remontas 1 laipt.
Baliutis Juozas (Elektrik.4k) val. 16,7200 0,5000 8,360050708

Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 20,3500 0,5000 10,175050708
benzinas ltr. 3,6780 0,4800 1,765450708

*
lempa Vnt. 6,3000 2,0000 12,600050708

*
2014.01.30 Apšvietimo instaliacijos remontas 2 laipt.

Baliutis Juozas (Elektrik.4k) val. 16,7200 0,5000 8,360050708
Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 20,3500 0,5000 10,175050708

2014.02.05 Apšvietimo remontas 1-2 laipt.
Baliutis Juozas (Elektrik.4k) val. 16,7200 0,5000 8,360050766

Ivanovas Ivanas (Elektrik.6k) val. 20,3500 0,5000 10,175050766
benzinas ltr. 3,7120 0,3700 1,373450766

*
2014.02.06 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050775
2014.02.28 Varžų matavimai

Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 02 Vnt. 72,8200 1,0000 72,820050974
2014.03.07 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980050996
2014.04.07 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,5000 8,980051226
2014.04.09 Numerių virš laiptinės durų prisukimas

Rybakovas Aleksandras (Stalius 6k) val. 20,3500 0,2500 5,087551264
Vainauskas Stanislovas (Stalius 4k) val. 16,7200 0,2500 4,180051264

diz.kuras ltr. 3,3050 0,2100 0,694151264
*

lentelės ant durų Vnt. 2,5000 5,0000 12,500051264
*

savisriegiai Vnt. 0,0600 5,0000 0,300051264
*

2014.05.08 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365051441

2014.06.06 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,5000 10,615051640

2014.07.03 ŠV ventilio ir dalies vamzdžio keitimas 4 rūsyje
Paulauskas Sigitas (Vairuot-santech) val. 17,4400 2,7500 47,960051827

Shmorchun Petro (Sant.suvir. 6k) val. 21,2300 2,7500 58,382551826
acetilenas Vnt. 141,6000 0,5000 70,800051826

*
aklė d 15 Vnt. 1,1900 1,0000 1,190051826

*
deguonis Vnt. 12,0000 0,1000 1,200051826

*
diz.kuras ltr. 3,2820 0,7700 2,527151827

*
emalė Vnt. 36,0700 0,1400 5,049851826

*
ilgasriegis Vnt. 3,6500 1,0000 3,650051826

*
kontraveržlė d 25 Vnt. 1,3900 1,0000 1,390051826

*
linai Vnt. 2,9500 0,3500 1,032551826

*
mova d 25 Vnt. 0,4000 1,0000 0,400051826

*
pasta "unipak" Vnt. 10,1900 0,1500 1,528551826

*
pjovimo diskas d 125 Vnt. 2,9100 3,0000 8,730051826

*
vait.spiritas Vnt. 5,3600 0,4000 2,144051826

*
ventilis d 15 Vnt. 7,9500 1,0000 7,950051826

*
ventilis d 25 Vnt. 15,4300 1,0000 15,430051826

*
vienasriegis d 15 Vnt. 0,7900 1,0000 0,790051826

*
2014.07.07 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365051868
2014.07.15 Balkono stogelio valymas 4 laipt.

Mockaitis Saulius (Stalius 5k) val. 18,7300 1,2500 23,412551925
Noreika Valdas (Stog.statyb.4k) val. 17,4400 1,2500 21,800051925

diz.kuras ltr. 3,2820 0,6800 2,231851925
*

2014.07.19 Gedimo nustatymas (39bt.)
Paulauskas Sigitas (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,2500 4,360051921

Vaznys Viktoras (Sant.suvir. 3k) val. 15,4700 0,2500 3,867551920
diz.kuras ltr. 3,2820 1,2900 4,233851921

*
2014.07.19 Kanal.stovo keitimas,sujungimų sansarin.(39,36b

Paulauskas Sigitas (Vairuot-santech) val. 17,4400 4,0000 69,760051921
Vaznys Viktoras (Sant.suvir. 3k) val. 15,4700 4,0000 61,880051920

acetilenas Vnt. 141,6000 0,0400 5,664051920
*

deguonis Vnt. 12,0000 0,0800 0,960051920
*

laikiklis d 110 Vnt. 3,3100 2,0000 6,620051920
*

makrofleksas Vnt. 11,2100 1,0000 11,210051920
*

mova komp.d 110 Vnt. 8,3200 1,0000 8,320051920
*

perėjimas d 110 šp/pl Vnt. 5,0300 1,0000 5,030051920
*

pjovimo diskas d 125 Vnt. 2,9000 5,0000 14,500051920
*

tarpinė d 110 šp/pl Vnt. 2,8300 2,0000 5,660051920
*



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

tepalas Vnt. 10,3300 0,2500 2,582551920
*

trišakis d 110-90L Vnt. 6,1200 1,0000 6,120051920
*

vamzdis d 110-0,25m Vnt. 3,3500 2,0000 6,700051920
*

vamzdis d 110-0,5m Vnt. 4,6600 1,0000 4,660051920
*

vamzdis d 110-2m Vnt. 14,3000 1,0000 14,300051920
*

2014.08.06 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra
Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052060

2014.08.13 ŠV vamzdyno remontas šil.mazge
Luinys Algis (Šalt.sant.5k) val. 18,7300 3,0000 56,190052152

Marčiulionis Eimantas (Šalt.sant.6k) val. 21,2300 3,0000 63,690052151
alkūnė d 32 Vnt. 0,8300 3,0000 2,490052152

*
diz.kuras ltr. 3,2840 1,8500 6,075452151

*
izoliacija vamzdyno d 35 m 0,8000 7,0000 5,600052152

*
jungtis d 25 Vnt. 10,4100 1,0000 10,410052152

*
laikiklis d 40 Vnt. 1,1000 4,0000 4,400052152

*
laikiklis d 50 Vnt. 1,1300 2,0000 2,260052152

*
linai Vnt. 2,0500 0,2000 0,410052152

*
mova d 32 Vnt. 0,6900 2,0000 1,380052152

*
mova d 32-1"iš. Vnt. 8,8600 1,0000 8,860052152

*
mova d 32-1"vid. Vnt. 7,2100 1,0000 7,210052152

*
pasta "unipak" Vnt. 9,8800 0,1000 0,988052152

*
pjovimo diskas d 125 Vnt. 2,9800 2,0000 5,960052152

*
pusalkūnė d 32 Vnt. 1,0900 2,0000 2,180052152

*
redukcija d 40x25 Vnt. 2,3300 1,0000 2,330052152

*
vamzdis d 32 m 4,4800 7,0000 31,360052152

*
2014.09.05 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052252
2014.09.09 Apšvietimo remontas 2 laipt.1a.

Baliutis Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052318
lempa Vnt. 5,0900 2,0000 10,180052318

*
2014.09.30 Dezinfekcija, blusų naikinimas rūsiuose

sąmata Vnt. 1.232,9900 1,0000 1.232,990052413
2014.10.07 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052451
2014.10.15 Apšvietimo remontas 2 laipt.1a.

Baliutis Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052495
Ivanovas Ivanas (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,5000 10,615052495

benzinas ltr. 3,6500 0,3500 1,277552495
*

lempa Vnt. 5,0900 2,0000 10,180052495
*

2014.11.05 ŠV stovo remontas (52bt.)
Luinys Algis (Šalt.sant.5k) val. 18,7300 1,0000 18,730052677

Marčiulionis Eimantas (Šalt.sant.6k) val. 21,2300 1,0000 21,230052676
diz.kuras ltr. 3,1170 0,6300 1,963752676

*
2014.11.06 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052650
2014.11.13 Apšvietimo remontas 5 laipt.

Baliutis Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,2500 4,682552695
Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,2500 5,307552695

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

2014.11.20 Apšvietimo remontas 2 laipt.1a.
Baliutis Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,2500 4,682552732

Braškus Kęstutis (Elektrik.6k) val. 21,2300 0,2500 5,307552732
benzinas ltr. 3,5050 0,2500 0,876352732

*
lempa Vnt. 5,0900 2,0000 10,180052732

*
2014.12.04 El.skaitiklio parodymų nurašymas,skydinės apžiūra

Chaladauskas Juozas (Elektrik.5k) val. 18,7300 0,5000 9,365052838

Išviso 'ŽEIMIŲ TAKAS 9' per 2014 m: 696,0850

381,3459

Tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos:

Medžiagų kaina:

1.305,8100Sąmatos:

233,0493

208,8255

89,2470

Avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos: 2.752,4570

1.221,4867

Paslaugų vertė: 7.038,0900

0,0000

0,0000Grįžt.paslaugos:

ITD:

Sodra:

Pridėtinės išlaidos:

Pelnas:

PVM:

82,6565Statybvietės išlaidos:

55,6868Kitiems darbo užmokesčiio priskaitymams:

11,4404Papildomos 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.)    ŽEIMIŲ TAKO G. 9 
 
Namo unikalus numeris               4697-8003-3017 
 
Statybos metai           1978 
 
Sienos / stogas :   betonas /blokai/šlakblokai/ sutapdintas 
 
Bendrasis plotas        4817,71 m2. 
 
Naudingasis plotas    4023,97 m2. 
 
Užstatymo plotas   1099,37 m2 
 
Rūsių plotas:   793,74 m2 
 
Butų skaičius            75 vnt. 
 
Laiptinių skaičius     5 

 
Aukštų skaičius      5 
 
Tūris                       18248m3 
 
Savivaldybės butų skaičius : __2(14;41)_____   
 
                                                (skaičius, buto Nr.) 
 
Namo įgaliotas atstovas : _________________________ 
                                       (vardas, pavardė, buto Nr.,tel.nr.) 
 
Namo inventorinė byla: __________________________ 

 

 



DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO ŽEIMIŲ TAKO G. 9  APŽIŪROS AKTAS NR. 1 - 131 

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.  

2 Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) 
stovis 

Namo įlajos tvarkingos.  

3 Plokščių stogų dangų pratekėjimų 
nustatymas 

Stogo danga netvarkinga yra pūslių, yra lietaus pratekėjimo 
vietų. Ant stogo antenos ir kabeliai. Balkonų stogeliai laidūs 
krituliams. 

 

4 Ventiliacijos kanalų, kaminų stovis Name.: ventiliacijos kanalai ir kaminai tvarkingi.  

5 Stogo išlipimo angų , užraktų stovis Name.:  stogo liukai tvarkingi, užraktai tvarkingi. Name per 
liukus išvesti kabeliai. 

 

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 blokuose ir sandūrose. Yra "grafiti" ant 
sienos. 

 

2 Nuogrindų stovis Nuogrindos senos, netvarkingos, sukritusios.  

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 
3 ir 4 laiptinėse.: netvarkingi stogeliai, sena danga, auga 
medelis; 1,2 ir 5 laiptinėse.: stogeliai tvarkingi. 

  



2 Laiptinių langų ir įėjimo durų stovis Durys - 1 laiptinėje.: duryse sudaužytas stiklas; 5 laiptinėje.: 
duryse nėra pritraukėjo; 2,3 ir 4 laiptinėse.: tvarkingos durys; 
Laiptinės langai - 1 laiptinėje.:  5 ir 4 aukštuose -1vnt. 
sudurstytu stiklu; 2 laiptinėje.: 5,4 ir 1 aukštuose -1vnt. 
sudurstytu stiklu; 3 laiptinėje.: 5 aukšte - 2vnt. sudurstytais 
stiklais, 3 ir 2 aukštuose - 1vnt. sudurstytu stiklu, 1 aukšte - 
1vnt. sudurstytu stiklu; 4 laiptinėje.: 4,3 ir 1 aukštuose - 
sudurstyta po 1vnt. langų stiklų; 5 laiptinėje.: tvarkingi. 

 

3 Laiptinių sienų ir grindų stovis Namo laiptinėse.: laiptinės tvarkingos, remonto nereikia. 2 ir 3 
laiptinėse.: per lubas išgręžta skylė ir išvesti kabeliai. 

 

4 Metalinių turėklų stovis 1 laiptinėje.: 5 aukšte - nėra turėklų porankio; 2 laiptinėje.: 5,4 
ir 1 aukštuose - nėra porankių; 3 laiptinėje.:  4,3 ir 1 aukštuose 
- nėra porankių; 4 laiptinėje.: tvarkingi; 5 laiptinėje.: 1 aukšte - 
nėra porankio. 

 

5 Laiptų pakopų, aikštelių, įėjimo į laiptinę 
aikštelės stovis 

1 laiptinėje.: įėjimo į namą laiptai su išlindusia armatūra; 3 
laiptinėje.: įėjimo į namą aikštelė su išlindusia armatūra; 5 
laiptinėje.: įėjimo į namą aikštelė ir laiptai su išlindusia 
armatūra; Kojų valymo grotelės tvarkingos. 1 ir 5 laiptinėse.: 
netvarkingos laiptų aikštelės, reikia pabetonuoti; 2,3 ir 4 
laiptinėse.: tvarkinga. 

 

6 Skelbimų lentų stovis Tvarkingos, skelbimų lentos.  
7 Įėjimo į rūsį durų stovis Name.: rūsio durys tvarkingos.  

     8 

Rūsio patalpų techninė buklė , rūslangiai Namo rūsiuose.: yra gyventojų sendaikčių ir šiukšlių;  3 
laiptinės rūsyje.: netvarkingos grindys; Rūslangiai.: 4 
laiptinėje - netvarkingi 2vnt. rūslangių; 1,2,3 ir 5 laiptinėse.: 
tvarkinga. 

 



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 rūsiuose.: šalto vandens magistralinis vamzdynas 
metalinis, yra virintų vietų, ateityje reikės keisti. Rutuliniai 
kranai veikia. 

 

10 Pastato nuotakyno vamzdyno stovis  Namo rūsiuose.: fekalinės kanalizacijos vamzdynas špižinis, 
bet kol kas  tvarkingas, ateityje reikės keisti pilnai. 1,2,4 ir 5 
laiptinėse.: lietaus kanalizacijos vamzdynai pakeisti. 3 
laiptinėje.: lietaus kanalizacijos vamzdynas reikia keisti. 

 

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 1,2,4 ir 5  laiptinių  rūsiuose.: apšvietimo tinklų laidai 
tvarkingi; 3 laiptinės rūsyje.: netvarkingi laidiniai susukimai;  
Namo laiptinėse.:tvarkingi apšvietimo tinklų laidai. 

 

12 Apšvietimo instaliacijos jungiklių stovis  Namo laiptinėse.: apšvietimas su judesio jutikliais, jungiklių 
nereikia; Namo rūsiuose.: apšvietimo instaliacijos jungikliai 
patenkinamos būklės. 

 

13 Apšvietimo instaliacijos lempų lizdų 
stovis 

Namo laiptinėse.: apšvietimas su judesio jutikliais, tvarkingas; 
1 laiptinės rūsyje.: apšvietimo instaliacijos lempų lizdai 
netvarkingi. Kabo lempų lizdai ant laidų; 2,3,4 ir 5 laiptinių 
rūsiuose.: apšvietimas tvarkingas, nauji lempų lizdai 

 



14 Elektros skydelių instaliacijos būklė 1 laiptinėje.: 1 ir 2 aukštuose - paketiniai jungikliai pakeisti, 
per didelio amperažo, skydelis yra. Automatiniai išjungėjai 
pakeisti, tvarkingos nulinės kaladėlės ir gnybtynai; 3 aukšte - 
paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio amperažo, nėra 
skydelio. Automatiniai išjungėjai seni, vietomis paveikti 
korozijos varžtai. Senos tvarkingos nulinės kaladėlės ir 
gnybtynai; 4 aukšte - skydelyje viskas pakeista, tik seni 
tvarkingi gnybtynai palikti. Šiek tiek kaista nulinis laidas prie 
kaladėlės; 5 aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio 
amperažo, nėra skydelio. Automatiniai išjungėjai pakeisti. 
Nulinės kaladėlės dalinai pakeistos. Per visus aukštus nėra 
stikliukų, todėl daug dulkių. 2 laiptinėje.: 1 aukšte - paketiniai 
jungikliai seni, tvarkingi. Viskas uždengta apsaugine skarda. 
Pakeisti visi automatiniai išjungėjai ir nulinės kaladėlės. 
Sujungimo kaladėlės senos, tvarkingos tik neuždengtos; 2 
aukšte - skydelyje viskas pakeista išskyrus senus gerus 
gnybtynus; 3 aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio 
amperažo, nėra skydelio. Automatiniai išjungėjai pakeisti, 
senos geros nulinės kaladėlės ir gnybtynai, kurių vienas 
izoliuotas; 4 aukšte - viskas pakeista išskyrus senus tvarkingus 
gnybtynus. Šiek tike kaista nulinis laidas; 5 aukšte - paketiniai 
jungikliai pakeisti, per didelio amperažo, nėra skydelio. Seni 
automatinai ir paketiniai išjungėjai. Kaista nulinai laidai prie 
kaladėlės. Padarytas laidinis susukimas, kaista prie gnybtyno. 
3 laiptinėje.: 1 aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per 
didelio amperažo, nėra skydelio. Automatiniai išjungėjai 
pakeisti, nauja sujungimo kaladėlė, senos geros nulinės 
kaladėlės; 2 aukšte  - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio 
amperažo, nėra skydelio. Senos tvarkingos nulinės kaladėlės, 
pakaitę laidai; Automatiniai išjungėjai seni su korozijos 
paveiktais varžtiniais kontaktais. Yra sudurstytas laidas; 3 
aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio amperažo, 

 



nėra skydelio. Senos tvarkingos nulinės kaladėlės, pakaitę 
laidai; Automatiniai išjungėjai seni su korozijos paveiktais 
varžtiniais kontaktais. Sujungimo kaladėlė naujai pakeista; 4 
aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio amperažo, 
nėra skydelio. Senos nulinės kaladėlės, paveiktos oksidacijos; 
5 aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio amperažo, 
nėra skydelio. Dalis automatinių išjungėjų pakeista, dalis kabo 
ant laidų. Yra laidinių susukimų, o nulinės kaladėlės senos, 
paveiktos korozijos. 4 laiptinėje.: 1 aukšte - nauja sujungimo 
kaladėlė. Dalis automatinių išjungėjų išdegę, laidai pajungti 
tiesiai be apsaugos, nulinės kaladėlės senos, varžtai paveikti 
korozijos. Paketiniai jungikliai pakeisti, nėra skydelio; 2 
aukšte - nauja sujungimo kaladėlė, paketiniai jungikliai 
pakeisti, per didelio amperažo, nėra skydelio. Senos nulinės 
kaladėlės, dalis senų automatinių išjungėjų, kurių varžtai 
paveikti korozijos; 3 aukšte - viskas pakeista. Nauja 
sujungimo kaladėlė, o paketiniai pakeisti, tik per didelio 
amperažo; 4 aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, per didelio 
amperažo, nėra skydelio. Automatiniai išjungėjai ir nulinės 
kaladėlės pakeistos, tvarkinga; 5 aukšte - instaliacija pakeista 
tvarkinga. Per visus aukštus nėra stikliukų, daug dulkių;  5 
laiptinėje.: 1 aukšte - paketiniai jungikliai pakeisti, nėra 
skydelio. senos tvarkingos neuždengtos sujungimo kaladėlės. 
Senos tvarkingos nulinės kaladėlės, automatinai išjungėjai 
pakeisti; 2 aukšte - paketinai pakeisti, nėra skydelio. Seni 
automatinai išjungėjai, nulinės kaladėlės ir sujungimo 
kaldėlės, bet tvarkinga; 3 aukšte - Dalis senų automatinių 
išjungėjų, kaista laidų galai; 4 aukšte - paketiniai jungikliai 
pakeisti, nėra skydelio. Aut išjungėjai pakeisti, tik kaista keli 
kontaktai. Senos nulinės kaladėlės, sujungti varis ir aliuminis; 
5 aukšte - paketiniai pakeisti, nėra skydelio. Dalis aut. 
išjungėjų seni, kaista kontaktas. Nulinės kaladėlės senos, bet 



tvarkingos. Skydeliuose nėra stikliukų, todėl daug dulkių.           

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 

1  

Elektros skydinės patalpa tvarkinga. Elektros įvadinė spinta po 
remonto, tvarkinga, tik nepažymėtas šiluminis mazgo 
automatinis išjungėjas ir reikia sutepti kontaktinius varžtus. 
Šiek tiek padegęs kirtiklio vienas peilis. 

 

 


