




SUTARTIES DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS  

Sutarties kodas: Visi 

Periodas: 2019-01-01 / 2019-06-30 
 

 

  Žeimių mstl., Mokyklos g. 10 / Žeimių mstl., Mokyklos g. 10 / 1-95 
20223 2019-02-12 Stogo apžiūra 3 bt. 

Darbo laiko sąnaudos     

Arvydas Naujoks / Stogdengys-statybininkas / VI kat. h 2,5000 10,05 € 25,1250 € 

Vladimir Plesko / Stogdengys-statybininkas / IV kat. h 2,5000 8,28 € 20,7000 € 

Transportas ir mechanizmai     

Transporto kaštai km 30,0000 0,45 € 13,5000 € 

   Viso: 20223    59,3250 € 

        

   Darbo užm.    45,8250 € 

   Kiti darbo užmokesčio 
priskaitymai 

8,00 %  3,6660 € 

   Soc. draudimas 1,77 %  0,8760 € 

   Medžiagos    0,0000 € 

   Papildomų medžiagų vertė: 3,00 %  0,0000 € 

   Mechanizmai    13,5000 € 

   Papildomų mechanizmų 
vertė 

0,00 %  0,0000 € 

   Darbai pagal sąmatas    0,0000 € 

   Statybvietės išlaidos 6,00 %  3,8320 € 

   Visos tiesioginės išlaidos    67,6990 € 

   Pridėtinės išlaidos 20,90 %  10,3436 € 

   Pelnas 3,00 %  2,3413 € 

   Viso: suma be PVM    80,38 € 

   PVM 21,00 %  16,88 € 

   Viso: suma su PVM    97,26 € 

 Avariniai darbai 19,92€ 
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1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų: 

 

1.1. bendrojo naudojimo objektų administravimo  0,0340 

0,0617 

11,29 

102,40 

2020-01-02 mėn 

2020-03-12 mėn 

1.2. Statinio techninės priežiūros  0,1174 

0,0269 

38,97 

44,65 

2020-01-02 mėn 

2020-03-12 mėn 

1.3. šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimas) 
- - 

 

1.4. liftų naudojimo (liftų elektros energija) - -  

1.5. liftų priežiūros - -  

1.6. elektros energijos bendrosioms reikmėms 

(išskyrus liftų) 
- - 

 

1.7. bendrojo naudojimo patalpų valymo - -  

1.8. Teritorijos tvarkymas - -  

     

 

Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų: 
 197,31  

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

Darbai, kurių 

išlaidos  

apmokamos iš 

kaupiamųjų lėšų 

2.1. Į kreditą atliktų techninės priežiūros darbų 

apmokėjimas per papildomus priskaitymus į 

sąskaitas 

  

 

2.2.     

...     

 

Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų: 

 

- -  

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

0,05 99,58 

 

Darbai, kurių 

išlaidos 

apmokamos iš 

minimalaus 

mėnesinio 

kaupiamojo tarifo 

lėšų   

    

 

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

 
296,89 

 

 
 

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 ir lėšų 

rezervo suma, 

Eur 

Planuojamas 

lėšų likutis 

metų 

pabaigoje, Eur 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Kaupiamosios lėšos 

planiniams darbams 

 

196.15 99,58 - 295,73 
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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. 
0,0222 0,0269 

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 




