
                                                                  
                                            

 

 

                                              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 : PILIAKALNIO G.  14 . 
 

 Namo techniniai rodikliai: 

            Statybos metai               1981; 

 Aukštų skaičius                 5 

            Butų skaičius / laiptinių sk.  75 / 5  

            Kitų patalpų skaičius          0 

            Bendras plotas            4014.39 m
2 

            Naudingasis plotas      4002.70 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  

868,50 0 762,40 106,10 762,40 0 

 

 

 

        Informacija apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių                  

darbų planų (toliau – Darbų planai) įvykdymą  
 

1) 3 laiptinės įėjimo ir rūsio durų keitimas – 868,5 Eur 
 

                                                         

  

                                    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 Piliakalnio g. 14, 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

PILIAKALNIO 14

Priskaityta suma

13.210,08

Likutis metų pradžiai

5.034,33

Sumokėta

11.684,93

Paslaugų vertė

5.547,08

Likutis metų pabaigai

11.172,18+ - =

SumokPlus

0,00

Eksploatacinės lėšos:

Administravimas:

Skola metų pradžiai

-3.379,58

Priskaityta

5.642,52

Skola metų pabaigai

-3.977,36+- =

SumokPlus

0,00

Sumokėta

5.044,74

2014.02.16 Vėliavos pakabinimas

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

2014.02.20 Durų remontas 4 laipt.

Rybakovas Aleksandras (Stalius 6k) val. 20,3500 2,0000 40,700050957

Vainauskas Stanislovas (Stalius 4k) val. 16,7200 2,0000 33,440050957

medsraigčiai Vnt. 0,0200 10,0000 0,200050957
*

spyna kodinė Vnt. 69,4200 1,0000 69,420050957
*

2014.03.31 Vėliavos pakabinimas

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

2014.04.01 El.skydelio instaliacijos remontas (pagal 24bt.)

Baliutis Juozas (Elektrik.5k) val. 17,9600 0,7500 13,470051209

Ivanovas Ivanas (Elektrik.6k) val. 20,3500 0,7500 15,262551209

benzinas ltr. 3,7340 1,7100 6,385151209
*

2014.05.20 Lietaus kanal.intarpo ardymas,naujo pastat.2 laipt

Karpušenko Vladimiras (Sant.suvir. 6k) val. 21,2300 1,5000 31,845051568

Stepanovas Aleksandras (Vairuot-santech) val. 17,4400 1,5000 26,160051569

diz.kuras ltr. 3,2810 2,7100 8,891551569
*

laikiklis d 110 Vnt. 2,5900 1,0000 2,590051568
*

tepalas montažinis Vnt. 5,2200 0,2500 1,305051568
*

vamzdis d 110-2m Vnt. 14,3000 1,0000 14,300051568
*

2014.05.20 Stogo remontas 2 laipt.

Naujoks Arvydas (Stogdeng.6k) val. 21,2300 3,5000 74,305051556

Noreika Valdas (Stog.statyb.4k) val. 17,4400 3,5000 61,040051556

diz.kuras ltr. 3,2810 2,8300 9,285251556
*

hermetikas bituminis Vnt. 7,1500 1,5000 10,725051556
*

2014.07.02 Avarinės iškvietimas dėl vandens rūsyje (63bt.)

Marčenka Andrejus (Sant.suvir. 4k) val. 17,4400 0,5000 8,720051824

Vaičaitis Ramūnas (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,5000 8,720051825

diz.kuras ltr. 3,2820 2,5800 8,467651825
*

2014.07.06 Vėliavos pakabinimas

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

2014.08.08 Gedimo nustatymas 1 laipt.

Naujoks Arvydas (Stogdeng.6k) val. 21,2300 1,7500 37,152552098

Noreika Valdas (Stog.statyb.4k) val. 17,4400 1,7500 30,520052098

diz.kuras ltr. 3,2840 2,8300 9,293752098
*

2014.08.08 Lietaus kanalizacijos vamzdyno valymas 1 laipt.

Anošenkov Viktor (Šalt.sant.5k) val. 18,7300 1,5000 28,095052036

Činka Gintaras (Šalt.sant.6k) val. 21,2300 1,5000 31,845052040

diz.kuras ltr. 3,2840 3,6000 11,822452040
*

2014.08.08 Vand.stovų užsukimas dėl užpylimo (37bt.)

Bartusevičius Zenonas (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,5000 8,720052064

Vaznys Viktoras (Sant.suvir. 3k) val. 15,4700 0,5000 7,735052063

diz.kuras ltr. 3,2840 2,6000 8,538452064
*

2014.08.20 Durų ir spynų remontas 2-4-5 laipt.

Rybakovas Aleksandras (Stalius 6k) val. 21,2300 3,5000 74,305052196

Vainauskas Stanislovas (Stalius 4k) val. 17,4400 3,5000 61,040052196

diz.kuras ltr. 3,2840 2,6300 8,636952196
*

savisriegiai Pak. 2,3900 1,0000 2,390052196
*

spyna kodinė Vnt. 69,4200 1,0000 69,420052196
*

sraigtai Maišas 3,9200 1,0000 3,920052196
*

2014.10.08 Durų matavimas 3 laipt.

Mockaitis Saulius (Stalius 5k) val. 18,7300 1,5000 28,095052533

2014.10.11 Vandens uždarymas dėl užpylimo (61bt.)

Bartusevičius Zenonas (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,5000 8,720052478

Karpušenko Vladimiras (Sant.suvir. 6k) val. 21,2300 0,5000 10,615052477

diz.kuras ltr. 3,1610 2,5200 7,965752478
*

2014.10.12 Vandens stovų atidarymas (64bt.)

Marčenka Andrejus (Sant.suvir. 4k) val. 17,4400 0,5000 8,720052479

Stepanovas Aleksandras (Vairuot-santech) val. 17,4400 0,5000 8,720052480

diz.kuras ltr. 3,1610 2,7100 8,566352480
*

2014.11.07 Durų apdaila 3 laipt.

Mockaitis Saulius (Stalius 5k) val. 18,7300 2,0000 37,460052655

Paulauskas Sigitas (Stalius 5k) val. 18,7300 2,0000 37,460052655

diz.kuras ltr. 3,1170 3,5100 10,940752655
*

plokštė gkp Vnt. 21,4100 0,3000 6,423052655
*

plokštė osb m2 14,2100 0,5000 7,105052655
*

tinkas Vnt. 35,1000 1,0000 35,100052655
*

2014.11.30 Varžų matavimai

Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 11 Vnt. 64,0800 1,0000 64,080052804



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

Išviso 'PILIAKALNIO 14' per 2014 m: 732,8650

321,6915

Tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos:

Medžiagų kaina:

122,6100Sąmatos:

245,3632

219,8595

53,7828

Avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos: 2.737,8194

962,7163

Paslaugų vertė: 5.547,0797

0,0000

0,0000Grįžt.paslaugos:

ITD:

Sodra:

Pridėtinės išlaidos:

Pelnas:

PVM:

82,0920Statybvietės išlaidos:

58,6292Kitiems darbo užmokesčiio priskaitymams:

9,6507Papildomos 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.)    PILIAKALNIO G. 14 
 
Namo unikalus numeris               4698-1002-0011 
 
Statybos metai           1981 
 
Sienos / stogas :   betonas/ blokai/ šlakblokai /  sutapdintas 
 
Bendrasis plotas        4014.39 m2. 
 
Naudingasis plotas    4002.70 m2. 
 
 
 
 
 
Butų skaičius            75 vnt. 
 
Laiptinių skaičius     5 

 
Aukštų skaičius      5 
 
Tūris                       17040 m3 
 
Savivaldybės butų skaičius :  ____4 (8;14;16;46)_______ 
 
                                                (skaičius, buto Nr.) 
 
Namo įgaliotas atstovas : _________________________ 
                                       (vardas, pavardė, buto Nr.,tel.nr.) 
 
Namo inventorinė byla: __________________________ 

 

 



DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO PILIAKALNIO G. 14  APŽIŪROS AKTAS NR. 1 - 15 

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 naujos. Parapetai tvarkingi.  

2 Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) 
stovis 

Ant įlajų reikia sudėti tinkliukus kurie sulaiko šiukšles.  

3 Plokščių stogų dangų pratekėjimų 
nustatymas 

Stogo danga  apynauja, sustatyta daug antenų, dangoje daug 
puslių, pastebėti pratekėjimai. Laikosi vanduo. Stogas 
remontuotas 2008m. 

 

4 Ventiliacijos kanalų, kaminų stovis Ventiliacijos kanalai ir kaminai nesugriauti, tvarkingi.  

5 Stogo išlipimo angų , užraktų stovis Stogo liukams reikalingos spynos. Užslipimo ant stogo 
kopėčioms reikia laikiklių, nes neįsitvirtina. 

 

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 Mūrinių namų išorės sienų sandūrų stovis Sandūros sutrūkinėjusios, blokuose pastebimi mikrotrūkiai.  

2 Nuogrindų stovis Nuogrindos sukritusios, paplautos.  

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 
 Name.: reikia įtvirtinti stogelius laikančias kojas, pavirinti ir 
įbetonuoti.  Name.: po stogeliais išlindus armatūra, paveikti 
erozijos; 1 ir 5 laiptinėse.: ant stogelių daug šiukšlių 

  



2 Laiptinių langų ir įėjimo durų stovis Durys.: 1,2 ir 3 laiptinėse  - susidevėjusios lauko durys, sulaužytos. 
4 laiptinės.: duryse reikia kodinės spynos. 5 laiptinės - durys 
tvarkingos. Laiptinės langai  - 1 laiptinėje.: 1 aukšte - 1vnt 
suskaldytas; 3 laiptinėje.: 5 aukšte - 1vnt sudurstytas ir 1vnt 
užkaltas medine lenta, 4 aukšte - 1vnt sudurstytas, 3 aukšte - 1vnt 
sudurstytas; 4 laiptinėje.: 5 aukšte- 2vnt sudurstyti, 4 aukšte - 1vnt 
sudurstytas ir 1vnt sudaužytas, 3 aukšte - 1vnt susidevėjas lango 
rėmas ir 1vnt sudurstytas, 1 aukšte - 1vnt sudurstytas; 5 laiptinėje.: 
tvarkingi. 

 

3 Laiptinių sienų ir grindų stovis Namo.: laiptinėse reikia remontuoti sienas ir grindis. Reikia 
perdažyti. 

 

4 Metalinių turėklų stovis 5 laiptinėje.: reikia virinti metalinius turėklus. Kituose laiptinėse 
tvarkingi. 

 

5 Laiptų pakopų, aikštelių, įėjimo į laiptinę 
aikštelės stovis 

Namo laiptinių laiptų pakopos ir aikštelės.: 2 ir 3 laiptinėse - 2 
aukšte reikia pabetonuoti laiptų aikštelę, išlindus armatūra. 2 ir 4 
laiptinėse.: įėjimo į laiptinę aikštelių blokai pastumti į šoną.  2 
laiptinėje.: įėjimo į namą laiptų antra pakopa kliba. Kojų valymo 
grotelės tvarkingos. 

 

6 Skelbimų lentų stovis 1 laiptinėje.: nėra skelbimų lentos.  
7 Įėjimo į rūsį durų stovis 3 laiptinėje.: susidevėjusios rūsio durys.  

8 
Rūsio patalpų techninė būklė , rūslangiai Rūsyje gyventojų sendaikčiai ir šiukšlės. Rūslangiai.: 1 laiptinėje - 

reikia užsandarinti 1vnt rūslagių. 
 

IV 

Vandentiekio ir nuotekų šalintuvo 
sistemų dalies, esančios rūsyje, 

techninė būklė 

 

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 Name - šalto vandens vamzdyno rutuliniai kranai tvarkingi, stovai 
užsidaro. Šalto vandens stovai metaliniai, kol kas keisti nereikia. 
Šalto vandens magistralė metalinė, kol kas nėra poreikio keisti. 

 



vanduo, susidėvėjusi). 

10 Pastato nuotakų  vamzdyno stovis  1 laiptinėje.: reikia keisti fekalinės kanalizacijos vamzdyną. 3,4 ir 5 
laiptinėse.: fekalinės kanalizacijos vamzdynas pakeistas. 2 
laiptinėje.: fekalinės kanalizacijos vamzdynas nekeistas, bet kol kas 
tvarkingas. Name.: lietaus kanalizacijos vamzdynas pakeistas. 
Visome name reikia prailginti lietaus išvedimo vamzdžius namo 
įšorėje, nes plauna pamatus 

 

 

V 

Elektros tinklų, esančių bendrojo 
naudojimo patalpose, techninė 

būklė 
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 Namas apšvietimo neturi, laidai netvarkingi , apskaita panaikinta.  

12 Apšvietimo instaliacijos jungiklių stovis  Namas apšvietimo neturi, jungikliai netvarkingi.  

13 Apšvietimo instaliacijos lempų lizdų 
stovis 

Namas apšvietimo neturi, laiptinėse likę lempų lizdai netvarkingi.  

14 Elektros skydelių instaliacijos būklė 1 laiptinėje.: 2 aukšte - kaista pagrindinis nulinis laidas, visuose 
aukštuose nėra kontaktinių kaladėlių ir paketinių išjungėjų. 
Išdaužyti ryšių laidų kanalai. Netvarkingi įvadinia faziniai laidai. 
2laiptinėje.: įvadinių fazinių laidų atjungimas iškeltas į 1 aukšto 
elektr. skydelį, 2 aukšte - dega pagrindinis nulinis laidas, visuose 
aukštuose nėra kontaktinių kaladėlių, o 2,3,4 ir 5 aukštuose- nėra 
paketinių išjungėjų; 3 laiptinėje.: visuose aukštuose nėra paketinių 
išjungėjų ir kontaktinių kaladėlių, 5 aukšte - pakaitęs pagrindinis 
nulinis laidas; 4 laiptinėje.: 2 aukšte pakaitęs pagrindinis nulinis 
laidas, visuose aukštuose nėra kontaktinių kaladėlių, 2,3,4 ir 5 
aukštuose - nėra paketinių išjungėjų. Įvadiniai faziniai laidai 
netvarkingi. 5 laiptinėje.: 2 ir 4 aukštuose pakaitęs pagrindinis 

 



nulinis laidas, visuose aukštuose netvarkingi faziniai laidai, nėra 
paketinių išjungėjų ir kontaktinių kaladėlių. 

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 skydinėje - kirtiklio ir nuliniai  varžtai surūdija. Įvadiniai 
laidai pakaitę, neturi apsaugos, o saugikliai su vielomis. Skydinės 

patalpa netvarkinga. 
 

    
 


