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pagrindas  

     
 
1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų: 

 

1.1. bendrojo naudojimo objektų administravimo 

0,034 

0,0617 

10,46 

94,93 

2020m.sausis -

vasaris 

2020m.kovas -

gruodis 

1.2. Statinio techninės priežiūros  

0,1174 

0,0279 

36,12 

42,92 

2020m.sausis -

vasaris 

2020m.kovas -

gruodis 

     

 

Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų: 
 184,43  

 
2. Išlaidos planiniams bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams, iš jų:  
 

Darbai, kurių 

išlaidos gali būti 

apmokamos iš 

kaupiamųjų lėšų 

2.1 Vėliavos pakabinimas 5,33 15,99 3k./metus 

2.2. Į kreditą atliktų techninės priežiūros darbų 

apmokėjimas iš kaupiamųjų lėšų 
   

 

Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų: 

 

 

15,99 
 

 
3. Planuojamas lėšų rezervas nenumatytiems 
namo bendrojo naudojimo objektų remonto 
darbams   

0,05 92,31 

 

Darbai, kurių 

išlaidos 

apmokamos iš 

minimalaus 

mėnesinio 

kaupiamojo 

tarifo lėšų   

    

 

Iš viso planuojama išlaidų  (pagal 1, 2 ir 3 punktus), Eur: 

 
292,73 

 

 
 
 

II SKYRIUS 
 

LĖŠŲ KAUPIMO IR JŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ  
Pavadinimas Sukauptų lėšų 

likutis kalendorinių 

metų sausio 1 d., 

Eur 

Planuojama 

sukaupti lėšų, 

Eur/metus 

Planuojama 

išlaidų  suma, 

Eur 

Planuojamas 

lėšų likutis 

metų 

pabaigoje, Eur 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Kaupiamosios lėšos 

planiniams darbams 

 

 

285.97 

 
92,31 15,99 362,29 
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*  –  jei administratorius pats teikia paslaugas, kurių sąmatas ir tarifus patvirtino savininkai, 

prie  ūkinio plano prideda savininkų sprendimų protokolų  ir  paslaugų sąmatų kopijas. 

 

 

 

 

 
PASTABA. Tarifai nustatyti ir patvirtinti Jonavos r. savivaldybės administracijos nutarimu. 

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 

Kaina 
Eur. be 
PVM 

Kaina 
Eur. su 
PVM Įkainio pagrindimas 

1 
Statinio nuolatinės techninės 

priežiūros tarifas 

1 m
2 
 bendr. 

nauding.pl. 
0,0231 0,0279 

2020-02-06 Nr. 1TS-

32 ir UAB „Jonavos 

paslaugos“ 

direktoriaus 2020-02-

21 įsk. Nr.1A-21 

2 

Daugiabučių namų bendrosios 

nuosavybės objektų 

administravimas 

1 m
2 
 bendr. 

nauding.pl. 
0,0510 0,0617 

Jonavos 

r.sav.administracijos 

direktoriaus. 

2020-02-28 d. įsak Nr. 

13B-311 

3 Kaupiamosios lėšos namo 

atnaujinimui 

1 m2  bendr. 

nauding.pl. 

0,04132 0,05 2015 metų balandžio 

15 d., kai Vyriausybė 

nutarimas Nr. 390 

 
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 
 

       UAB „Jonavos paslaugos“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorė, 

vadovaudamasi 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo 

pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.5 ir 4.12 punktu, pateikia Jums administravimo veiklos 

ataskaitą už 2019 m ir namo ūkinį planą 2020 metams, kuriame nurodo planuojamas einamųjų metų namo 

bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, bendrojo naudojimo patalpų 

priežiūros, kitas su administruojamuoju namu susijusias paslaugas, jų tarifus.  

 

     Prašome Jus susipažinti su  ataskaita ir ūkiniu planu  per 10 darbo dienų pateikti pastabas ir pasiūlymus į 

UAB „Jonavos paslaugos“ adresu Klaipėdos g. 17, 4, 5 kab. arba el. paštu 

danute.bulatoviene@jonavospaslaugos.lt  arba rasa.sakalauskaite@jonavospaslaugos.lt 

 

 

 

 

Ruošė: vyr. vadybininkė pastatų techninei priežiūrai Rasa Sakalauskaitė 




