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I SKYRIUS 

PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota metinė 
išlaidų suma, Eur 

Faktinė metinė 
išlaidų suma, Eur 

Pastabos 

111101 Administravimas 1765.48 1765.48  

111115 Statinio techninė priežiūra 938.60 938.60  

112103 Laiptinių ir kt. bendro naudojimo patalpų valymas 3312.84 3312.84  

112104 Teritorijos tvarkymas 2645.88 2645.88  

113101 Bendrojo naudojimo elektra 343.44 343.44  

120007 Kaupiamoji įmoka (ne PVM obj.) 1546.32 1546.32  

120031 Techninė priežiūra  489.16 489.16  
  

 

II SKYRIUS 

LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR 
 

  

Pavadinimas Likutis 
ataskaitinių 

metų 
pradžioje 

Planuota 
sukaupti 

Sukaupta  Likučių 
iškėlimas 

Panaudota Likutis 
ataskaitinių 

metų 
pabaigoje 
(2+4+5-6) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LIETAVOS 19 - 
Techninė priežiūra 

2581.23 489.16 792.03 -3010.10 345.69 17.47 Likutis bus 

iškeltas į 

kaupiamųjų lėšų 

sąskaitą 

LIETAVOS 19 - 
Kaupiamosios 
lėšos 

7741.55 1546.32 1584.13 3010.10 8223.71 4112.07  

 

 

 

III SKYRIUS 

PLANINIŲ DARBŲ VYKDYMAS 
 

 

Eil. 
Nr. 

Darbų 
pavadinimas 

Trumpas 
darbų 

aprašymas 

Kaina, Eur Įvykdymas Pastabos 

   Planuota Faktinė Panaudota 
sukauptų 
lėšų, Eur 

Panaudota 
kitų lėšų 
(nurodyti 

lėšų 
šaltinius), 

Eur 

 

1. Bendro 
naudojimo 
objektų 
elektros 

Bendrų 
naudojimo 
patalpų 
apšvietimo 

97,68 80,36 80,36   
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apskaitos 
deklaravimas 

apskaitos 
rodmenų 
nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios 
spintos 
instaliacijos 
apžiūra 

2. Varžų 
matavimai 

(Varžų 
matavimai) 
Varžų 
matavimai 

23.72 23.72 23.72   

3. Vėliavos 
pakabinimas 

Vėliavos 
pakabinimas 

21,12 - -   

 Pakeisti 
elektros 
įvadinės 
paskirstymo 
spintos 
instaliaciją, 
magistralinius 
laidus iki 
laiptinių 1-ų 
aukštų 
grupinių 
apskaitos 
skydų, rūsių 
apšvietimo 
instaliciją dėl 
šiltinamos 
rūsio 
perdangos 

Elektros 
įvadinės 
paskirstymo 
spintos 
instaliacijos, 
magistralinių 
laidų iki 
laiptinių 1-ų 
aukštų 
grupinių 
apskaitos 
skydų, rūsių 
apšvietimo 
instalicijos 
keitimas 

5705.46 5705.46 5705.46   

 

IV SKYRIUS 

NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO DARBAI 
 

  

Data Darbų pavadinimas 
Trumpas darbų 

aprašymas 
Kaina, Eur Įvykdymas  

   Faktinė Panaudota 
sukauptų 
lėšų, Eur 

Panaudota 
kitų lėšų 
(nurodyti 

lėšų 
šaltinius), 

Eur 

Pastabos 

2020-01-
30 

UAB"Tekanas"- 1394 
kwh 

(UAB"Tekanas"- 1394 
kwh)  

-207.71  -207.71 Rangovo lėšos 

2020-01-
31 

Techninės priežiūros 
avarinės išlaidos už 
2020-01-01 mėnesį 

(Techninės priežiūros 
avarinės išlaidos už 
2020-01-01 mėnesį)  

51.46 51.46  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-01-
31 

Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

(Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės 
el. skirstomosios 
spintos instaliacijos 
apžiūra) Bendrų 
naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos 
rodmenų nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

8.14 8.14  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-01-
31 

Įrengti valytojai kranelį 
vandeniui 3 rūsyje ant 
k.v. 

įrengtas kranelis 
vandeniui 

23.04 23.04  Tech.priežiūros 

lėšos 
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2020-01-
31 

2 laip.  - virinimo darbai 
el. skydinėje 

(2 laip.  - virinimo 
darbai el. skydinėje) 
virinimo darbai 

27.60 27.60  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-02-
28 

-1464 kwh (-1464 kwh)  -218.14  -218.14 Rangovo lėšos 

2020-02-
29 

Techninės priežiūros 
avarinės išlaidos už 
2020-02-01 mėnesį 

(Techninės priežiūros 
avarinės išlaidos už 
2020-02-01 mėnesį)  

51.46 51.46  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-02-
29 

3 laip. - lietvamzdis 
užsikimšęs rūsy 

(3 laip. - lietvamzdis 
užsikimšęs rūsy) 
lietaus kanalizacijos 
vamzdžio remontas 
rūsy 

41.04 41.04  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-02-
29 

3L 1a prastai veikia 
apšvietimas 
3 laiptinėje 3a. visą 
laiką šviečia lempa. 
III laipt. ištisai šviečia 
lempos  

(3L 1a apšvietimo 
instaliacijos remontas 
3L 3a apšvietimo 
instaliacijos remontas 
3L 1a, 3a apšvietimo 
instaliacijos remontas 

134.81 134.81  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-02-
29 

Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

(Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės 
el. skirstomosios 
spintos instaliacijos 
apžiūra) Bendrų 
naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos 
rodmenų nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

8.14 8.14  Tech.priežiūros 

lėšos 

2020-03-
26 

Skubiai surinkti ir 
sumontuoti kontrolinį 
elektros apskaitos 
skydą 2-os laiptinės 
rūsyje 

(Skubiai surinkti ir 
sumontuoti kontrolinį 
elektros apskaitos 
skydą 2-os laiptinės 
rūsyje) Kotrolinio 
elektros apskaitos 
skydo surinkimas, 2-
os laiptinės rūsyje 
sumontavimas, 
prijungimas 

151.07  151.07 Rangovo lėšos 

2020-03-
30 

UAB"Tekanas"- 1646 
kwh 

(UAB"Tekanas"- 1646 
kwh)  

-245.25  -245.25 Rangovo lėšos 

2020-03-
31 

UAB ,,Tekanas" 
kontrolinio apskaitos 
skydo automatika 
neveikia, negali dirbti - 
sutvarkyti 

(UAB ,,Tekanas" 
kontrolinio apskaitos 
skydo automatika 
neveikia, negali dirbti 
- sutvarkyti) 
Kontrolinio apskaitos 
skydelio vidaus 
komponentų 
keitimas, 
plombavimas 

122.84  122.84 Rangovo lėšos 

2020-03-
31 

10 bute kanalizacijos 
stovas avarinės būklės 

(10 bute kanalizacijos 
stovas avarinės 
būklės) Trūkęs 
kanalizacijos stovas, 
reikia keisti.   

18.16 18.16   

2020-03-
31 

Pakeisti elektros 
įvadinės paskirstymo 
spintos instaliaciją, 
magistralinius laidus iki 
laiptinių 1-ų aukštų 
grupinių apskaitos 
skydų, rūsių apšvietimo 

(Pakeisti elektros 
įvadinės paskirstymo 
spintos instaliaciją, 
magistralinius laidus 
iki laiptinių 1-ų 
aukštų grupinių 
apskaitos skydų, rūsių 

5705.46 5705.46   
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instaliciją dėl šiltinamos 
rūsio perdangos 

apšvietimo instaliciją 
dėl šiltinamos rūsio 
perdangos) Elektros 
įvadinės paskirstymo 
spintos instaliacijos, 
magistralinių laidų iki 
laiptinių 1-ų aukštų 
grupinių apskaitos 
skydų, rūsių 
apšvietimo instalicijos 
keitimas 

2020-03-
31 

Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

(Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės 
el. skirstomosios 
spintos instaliacijos 
apžiūra) Bendrų 
naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos 
rodmenų nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

8.14 8.14   

2020-04-
29 

UAB "Tekanas"- 1041 
kwh 

(UAB "Tekanas"- 1041 
kwh)  

-155.11  -155.11 Rangovo lėšos 

2020-04-
30 

Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

(Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės 
el. skirstomosios 
spintos instaliacijos 
apžiūra) Bendrų 
naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos 
rodmenų nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

8.14 8.14   

2020-04-
30 

Po renovacijos darbų 
laša gyvatuko stovas 39 
bute 

(Po renovacijos darbų 
laša gyvatuko stovas 
39 bute) Uždarytas 
stove karšto vandens 
ir gyvatuko stovai. 
Perd. ŠT. Perduoti 
rangovams 

35.13 35.13   

2020-05-
26 

Pinigų pervedimas Kompensacija už 
energetinio 
naudingumo ir 
investicinio plano 
parengimo išlaidas 

-387.20 -387.20   

2020-05-
30 

UAB "Tekanas"-777 
kwh 

(UAB "Tekanas"-777 
kwh)  

-115.77  -115.77 Rangovo lėšos 

2020-05-
31 

Užlieja 44 bt. vonią iš 
viršaus. Uždarytas stove 
š.v. 46 bt. n.n. 

(Užlieja 44 bt. vonią iš 
viršaus. Uždarytas 
stove š.v. 46 bt. n.n.) 
paliktas raštelis 46 bt. 
Uždarytas stove š.v. 
46 bt. n.n. 

42.79 42.79   

2020-05-
31 

Užlieja 44 bt. vonią iš 
viršaus. Uždarytas stove 
š.v. 46 bt. n.n. 

(Užlieja 44 bt. vonią iš 
viršaus. Uždarytas 
stove š.v. 46 bt. n.n.) 
46 bute nesandari 
gyvatuko stovo 
jungtis (prieš kelias 
dienas keitė stovą 
renovuotojai). 

40.17 40.17   
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2020-06-
04 

Gauta parama (Gauta parama) Gauta 
parama 

-1141.09 -1141.09   

2020-06-
29 

UAB "Tekanas"- 336 
kwh 

(UAB "Tekanas"- 336 
kwh)  

-50.06  -50.06 Rangovo lėšos 

2020-06-
30 

Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

(Bendrų naudojimo 
patalpų apšvietimo 
apskaitos rodmenų 
nurašymas, įvadinės 
el. skirstomosios 
spintos instaliacijos 
apžiūra) Bendrų 
naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos 
rodmenų nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios spintos 
instaliacijos apžiūra 

8.14 8.14   

2020-07-
28 

Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos deklaravimas 

(Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos 
deklaravimas) Bendro 
naudojimo objektų 
elektros apskaitos 
deklaravimas 

6.61 6.61   

2020-07-
30 

UAB"Tekanas"-106 kwh (UAB"Tekanas"-106 
kwh)  

-14.52  -14.52 Rangovo lėšos 

2020-07-
31 

IV laipt. 1a bėga 
vanduo ties lietaus 
kanalizacijos stovu. 
Reg. 47bt. 

(IV laipt. 1a bėga 
vanduo ties lietaus 
kanalizacijos stovu. 
Reg. 47bt.) Lietaus 
kanalizacijos nišos 
atidarymas, statybinio 
laužo išvežimas, 
pakeistas lietaus 
kanalizacijos stovas. 

714.92 714.92   

2020-07-
31 

IV rūsy įrengti rozetę, 
dirbs santechnikai 13d. 

(IV rūsy įrengti rozetę, 
dirbs santechnikai 
13d.) 4L rūsyje 
kištukinio lizdo 
santechnikams 
sumontavimas, 
demontavimas 

33.59 33.59   

2020-07-
31 

Užkalti lietaus 
kanalizacijos vamzdyno 
spintą po remonto 
darbų. 

(Užkalti lietaus 
kanalizacijos 
vamzdyno spintą po 
remonto darbų.) 
Lietaus stovų skydų 
matavimas, ruošinių 
gamyba ,užkalimas 4 
laipt. 

449.83 449.83   

2020-07-
31 

Po stogeliais 
sumontuoti šviestuvus 
su judesio jutikliais 

(Po stogeliais 
sumontuoti 
šviestuvus su judesio 
jutikliais) Po stogeliais 
šviestuvų su judesio 
jutikliais montavimo 
darbai 

201.86 201.86   

2020-08-
27 

Atjungti, demontuoti 
laikiną kontrolinę 
elektros apskaitą ir 
nuvežti į A. Kulviečio g. 
6 

(Atjungti, demontuoti 
laikiną kontrolinę 
elektros apskaitą ir 
nuvežti į A. Kulviečio 
g. 6) Lietavos g. 19 
atjungtas, 
demontuotas laikinas 
kontrolinis elektros 
apskaitos skydas, 

21.39  21.39 Rangovo lėšos 
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nuvežtas į A. 
Kulviečio g. 6 

2020-08-
31 

UAB"Tekanas"-9 kwh (UAB"Tekanas"-9 
kwh)  

-1.23  -1.23 Rangovo lėšos 

2020-08-
31 

Užtaisyti ir nudažyti 
lietaus stovų skydus 4 
laiptinė 

(Užtaisyti ir nudažyti 
lietaus stovų skydus 4 
laiptinė) Lietaus stovų 
skydų užtaisymas, 
dažymas 4 laiptinė 

369.09 369.09   

2020-08-
31 

Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos deklaravimas 

(Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos 
deklaravimas) Bendro 
naudojimo objektų 
elektros apskaitos 
deklaravimas 

6.61 6.61   

2020-08-
31 

34 bt. - prašo pakeisti 
kanalizacijos vamzdį  
stovo ,  
Atlikta apžiūra, reikia 
keisti stovą. 

(Pakeistas fek. 
kanalizacijos stovas 
31; 34 bute. 

343.83 343.83   

2020-08-
31 

Registrų centro 
paslaugos 

(Registrų centro 
paslaugos) Registrų 
centro paslaugos 

376.10 376.10   

2020-09-
28 

Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos deklaravimas 

(Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos 
deklaravimas) Bendro 
naudojimo objektų 
elektros apskaitos 
deklaravimas 

6.61 6.61   

2020-09-
30 

Varžų matavimai (Varžų matavimai) 
Varžų matavimai 

23.72 23.72   

2020-09-
30 

IV laipt, 4a, ties 48 
butu, šlampa laiptinės 
siena 

(IV laipt, 4a, ties 48 
butu, šlampa laiptinės 
siena) fekal. kanal. 
stovo apžiūra , 
užregistruota keitimui 

37.29 37.29   

2020-09-
30 

48 bt. (4a) ir 46 bt. (3a) 
- reikia keisti 
kanalizacijos stovo 
intarpą, šlampa 
laiptinės siena 
Fekalinės kanalizacijos 
stovas 10 bt. avarinės 
būklės. Reikia keisti. 

(48 bt. (4a) ir 46 bt. 
(3a) - reikia keisti 
kanalizacijos stovo 
intarpą, šlampa 
laiptinės siena 
Fekalinės 
kanalizacijos stovas 
10 bt. avarinės 
būklės. Reikia keisti.) 
Pakeistas fekalinės 
kanalizacijos stovas 
46; 48 butuose. 
Pakeista fekalinės 
kanalizacijos stovo 
dalis 8; 10 butuose. 

645.23 645.23   

2020-10-
05 

III rūsy kanalizacija (III rūsy kanalizacija) 
kanalizacijos valymas, 
plovimas , (daug 
popierinių 
rankšluosčių) 

55.04 55.04   

2020-10-
19 

Užtaisyti fek. 
kanalizacijos alsuoklį 
po stovo keitimo 
darbų. 

(Užtaisyti fek. 
kanalizacijos alsuoklį 
po stovo keitimo 
darbų.) Aptaisytas, 
užsandarintas 
fekalinės kanalizacijos 
stovas virš 10 bt. 

34.16 34.16   
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2020-10-
20 

Registrų centro 
paslaugos 

(Registrų centro 
paslaugos) Registrų 
centro paslaugos 

17.42 17.42   

2020-10-
31 

Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos deklaravimas 

(Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos 
deklaravimas) Bendro 
naudojimo objektų 
elektros apskaitos 
deklaravimas 

6.61 6.61   

2020-11-
04 

III laipt. 3a el. skydelyje 
atviri laidai  

3L 3a elektros 
skydelio instaliacijos 
remontas 

11.83 11.83   

2020-11-
27 

Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos deklaravimas 

(Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos 
deklaravimas) Bendro 
naudojimo objektų 
elektros apskaitos 
deklaravimas 

6.61 6.61   

2020-12-
31 

III laipt. po stogeliu 
nešviečia lempa  

(3L po stogeliu 
apšvietimo 
instaliacijos remontas 

14.12 14.12   

2020-12-
31 

Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos deklaravimas 

(Bendro naudojimo 
objektų elektros 
apskaitos 
deklaravimas) Bendro 
naudojimo objektų 
elektros apskaitos 
deklaravimas 

6.61 6.61   

2020-12-
31 

Didžiųjų atliekų 
išvežimas iš 
bendr.n.patalpų 

(Didžiųjų atliekų 
išvežimas iš 
bendr.n.patalpų) 
Rūsio išvalymas nuo 
didžiųjų ir statybinių  
atliekų, išvežimas 

479.45 479.45   

2020-12-
31 

IV rūsy kanalizacija 
užsikimšo 

(IV rūsy kanalizacija 
užsikimšo) Išvalyta 
kanalizacija, išplautas 
rūsys 

38.73 38.73   

 

  

V SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ NAME 
 

  

Eil. 
Nr. 

Paslauga Mat. 
vnt. 

Praėjusių metų Ataskaitinių 
metų 

Pastabos 

1 Šildymas kWh Nėra duomenų 48365.920  

2 Karšto vandens 
paslaugos 

kWh Nėra duomenų 23103.000  

3 Cirkuliacija kWh Nėra duomenų 26073.080  

4 Bendro naudojimo 
elektra 

kWh 4100.00 7715.00  

 

                                                                                          

VI SKYRIUS 

                                                                      KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

1) Trumpas namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis). 

- Bendra namo konstrukcijų, inžinerinės įrangos būklė pateikta BNO apraše. 

 

2) Tarifų, namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios dalys, jų pokyčiai 
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Eil. 
Nr. 

 
Planuojamų išlaidų pavadinimas 

 

Tarifas  
 arba išlaidos 

(su PVM),  
Eur/m2, jų 

teisinis 
pagrindas  

Planuojama 
metinė išlaidų 

suma,  
Eur 

 
Pastabos* 

1 2 3 4 5 
 
1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų: 

 
1.1. bendrojo naudojimo objektų administravimo  0,0652 2016,64  
1.2. techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto 

vandens sistemų ir liftų) 0,0364 1125,86 
 

1.3. šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
(eksploatavimas) bazinis tarifas. Priežiūrą 
vykdo UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 0,05 1546,51 

2011 m. 
lapkričio 24 d. 
sprendimu Nr. 1 
TS -387 

1.4. liftų naudojimo (liftų elektros energija)   Nėra 
1.5. liftų priežiūros   Nėra 
1.6. elektros energijos bendrosioms reikmėms 

(išskyrus liftų) 0,14 
Pagal faktinius 
el. skaitiklio 
duomenis 

 

1.7. bendrojo naudojimo patalpų valymo 0,1071 3312,62  
1.8. žemės sklypo priežiūros( teritorijos tvarkymas) 

 
0,0855 2644,53 

 

 
Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų (išskyrus 

1.3 punktą): 

 9099,65  

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

Darbai, kurių 
išlaidos  
apmokamos iš 
kaupiamųjų lėšų 

2.1. Bendrų naudojimo patalpų apšvietimo apskaitos 
rodmenų nurašymas, įvadinės el. skirstomosios 
spintos instaliacijos apžiūra 

6,61 79,32 Mėnesio 
mokestis/metams 

2.2. Varžų matavimai 23,72 23,72 1k./metus 
2.3 Vėliavos pakabinimas 8,74 26,22 3k./metus 
2.4 Į kreditą atliktų techninės priežiūros darbų 

apmokėjimas per papildomus priskaitymus 
sąskaitose 

   

 
Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų: 

 

 129,26  

 
3. Planuojamas lėšų rezervas nenumatytiems namo 
bendrojo naudojimo objektų remonto darbams 
(defektų, deformacijų šalinimas, avarijų 
likvidavimas) 

  

0,05 1546,51 

 
Darbai, kurių 
išlaidos 
apmokamos iš 
minimalaus 
mėnesinio 
kaupiamojo tarifo 
lėšų   

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

 

10775,42  
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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 
 

4112.07 1546,51 129,26 5529,32 
 

 
*  –  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. Nuo kovo mėnesio 

bus nustatyti ir patvirtinti nauji tarifai. 

Komunalinių paslaugų kainos daugiabučių namų savininkams/ nuomininkams 

Eil 
Nr Paslaugos pavadinimas Mato vnt 

Kaina 
Eur, be 
PVM 

Kaina 
Eur su 
PVM 

Įkainio 
pagrindimas 

1. 
Daugiabučių namų techninė 
priežiūra (baziniam namui be 
tech.ypatumų)) 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,0262 0,0317 
2020-02-06 
Nr. 1TS-32 

2. 

Daugiabučių namų bendrosios 
nuosavybės objektų (BNO) 
administravimas (su avarinės 
dispečerinės tarnybos paslaugomis) 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,0539 0,0652 

2020-02-06 
Nr. 1TS-31; 
2020-12-09 Nr 
13B-1859 

3. 

Daugiabučių namų bendrosios 
nuosavybės objektų (BNO) 
administravimas (be avarinės 
dispečerinės tarnybos paslaugų) 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,0377 0,0456 

2020-02-06 
Nr. 1TS-31; 
2020-12-09 Nr 
13B-1859 

4. 

Atliekų tvarkymas Jonavos rajone 
esančių butų daugiabučiuose 
namuose savininkams 
(nuomininkams) (fiziniams 
asmenims)- dvinarė įmoka 

1-am turto vnt 
(butui) 

2,065 2,4987 
2020-05-28 Nr 
1TS-98 

1-am gyventojui 1,071 1,2959 

5. Valymas-viso 
1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,1592 0,1926   

5.1. 
Daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo patalpų valymas 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,0885 0,1071 
2019-12-19 
Nr. 1TS-260  

5.2. 
Daugiabučiui namui priskirtos 
teritorijos tvarkymas 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,0707 0,0855 
2019-12-19 
Nr. 1TS-260  

   

 Rankinio valymo įkainių dydis priklauso nuo LR Vyriausybės tvirtinamo minimalaus valandinio 
atlygio (MVA). 2019-12-19 patvirtinti įkainiai, kai MVA- 3,72 Eur/val. 

 DN bendro naudojimo patalpų valymo įkainyje DU su privalomais priskaitymais sudaro 88,5 proc 

 Įkainių perskaičiavimo procentas, pasikeitus MVA =0,885 x MVA padidėjimo 
proc 
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5.1. DN bendro naudojimo patalpų valymo darbų sąmata ir įkainio skaičiavimas 2021 metams: 

      

  Sąnaudų pavadinimas Suma metams 
Suma 
mėnesiui 

Bendras 
nauding
as plotas 
patalpų 
savinink
ų, kurie 
naudoja
si BN 
patalpų 
valymo 
paslauga 

Įkainis 1-am 
m2 bendro 
naud. pl. per 
mėnesį (be 
PVM) 

  
Valytojų darbo užmokestis, 
atostoginiai ir kitos išmokos su 
priskaitymais soc.draudimui  

538420 44868,33     

  
Vadybininkų darbo užmokestis ir 
kitos išmokos su priskaitymais 
soc.draudimui 

14528 1210,67     

  
Medžiagos (darbo drabužiai, 
įrankiai, valymo priemonės, kuras 
ir pan) 

29006 2417,17     

  Viso tiesioginės sąnaudos 581954 48496,17     

  Netiesioginės sąnaudos 76585 6382,08     

  Pelno norma 2 proc 13170,78 1097,57     

  Iš viso sąnaudos 671709,78 55975,82 601577 0,093 

 
Įkainio augimo procentas, lyginant 
su 2020 m galiojusiu 
 

5,1% arba 0,005 Eur / m2 bendr.naud.pl. 

 Daugiabučiui namui priskirtos teritorijos tvarkymo darbų sąmata 
ir įkainio skaičiavimas 2021 m  

  

  Sąnaudų pavadinimas Suma metams, Eur 
Suma 
mėnesiui, 
Eur 

Bendras 
nauding
as plotas 
patalpų 
savinink
ų, kurie 
naudoja
si BN 
patalpų 
valymo 
paslauga 

Įkainis 1-am 
m2 bendro 
naud. pl. per 
mėnesį (be 
PVM) 

  
Valytojų darbo užmokestis, 
atostoginiai ir kitos išmokos su 
priskaitymais soc.draudimui  

412914 34409,5     

  
Žolės pjovėjų darbo užmokestis, 
atostoginiai ir kitos išmokos su 
priskaitymais soc. draudimui 

34974 2914,5     

  
Mechanizatorių darbo užmokestis, 
atostoginiai su priskaitymais 
soc.draudimui 

1586 132,17     
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Vadybininkų darbo užmokestis ir 
kitos išmokos su priskaitymais 
soc.draudimui 

18764 1563,67     

  
Medžiagos (darbo drabužiai, 
įrankiai, valymo priemonės, kuras 
ir pan) 

12033 1002,75     

  Medžiagos želdinių šienavimui 6396 533     

  
Kuras mechanizuotam valymui nuo 
sniego 

517 43,08     

  Viso tiesioginės sąnaudos 487184 40022,59     

  Netiesioginės sąnaudos 64114 5342,83     

  Iš viso sąnaudos 551298 45941,5     

  
Numatomo 5-to šienavimo 
sąnaudos 

13505 1125,42     

  Pelno norma 2 proc 11296,06 941,34     

  Iš viso numatomos sąnaudos 576099,06 48008,26 634179 0,0757 
 Įkainio augimo procentas, lyginant su 2020 m galiojusiu   7,1% 
 DN priskirtos teritorijos priežiūros įkainyje DU su privalomais priskaitymais sudaro 85 proc 

 Įkainis padidėja dėl MVA- 4,91 % (0,003 Eur/m2 bendr.naud.pl) ; dėl numatomo penkto želdinių 
šienavimo- 2,19 % (0,002 Eur/m2 bendr.naud.pl) 

 5.1 ir 5.2. punkte perskaičiuoti įkainiai galioja nuo 2021-08-01    

 Iš kaupiamųjų fondų atliekamų darbų kaina ir jų apskaičiavimo tvarka  
      

Eil 
Nr Paslaugos pavadinimas Mato vnt 

Kaina 
Eur, be 
PVM 

Kaina 
Eur su 
PVM Pastabos 

1 Planiniai numatyti darbai:         

1.1. 

Vėliavos pakabinimas ir 
nukabinimas (be vėliavos ar koto 
kainos), jei namas turi valytoją vnt 7,59 9,18 

Keičiant naują 
vėliavą ar 
kotą, 
priskaičiuojam
a papildomai 
pagal pirkimo 
kainą   

Vėliavos pakabinimas ir 
nukabinimas (be vėliavos ar koto 
kainos), jei namas neturi valytojo vnt 9,43 11,41 

1.2. 

bendro naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos rodmenų 
deklaravimas (priklausomai nuo 
skaitiklių sk name): mėn       

1.2.
1. 1 mėn 5,46 6,6066   
1.2.
2. 2 mėn 8,19 9,9099   
1.2.
3. 3 mėn 10,92 13,2132   
1.2.
4. daugiau 3 mėn 13,65 16,5165   
1.2.
5. vienas skaitiklis dviem korpusams mėn 2,73 3,3033   

1.3. 

Rūsio ir kitų bendro naudojimo 
patalpų išvalymas nuo 
stambiagabaričių ir pan  atliekų bei 
jų išvežimas 

žm.d.val 8,054 9,74534 
Atliekų 

priėmimo 

mokestis-

pagal atliekų maš.val 19,242 
23,2828

2 
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kiekį ir  

faktines 

sąnaudas 

1.4. Varžų matavimas 1 kartą per metus 

kaina pagal pirkimo dokumentus, 
priklausomai nuo varžų matavimų 
skaičiaus name 

1.5. 

Daugiabučio namo BNO remonto 
bei priežiūros darbai pagal iš anksto 
parengtą sąmatą vnt 

Sąmata rengiama pagal UAB "Sistela" 
įkainius, neviršijant bendrųjų 
ekonominių normatyvų statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
nustatymui 

1.6. 

Daugiabučio namo BNO remonto 
bei priežiūros darbai pagal faktines 
darbų sąnaudas vnt 

Atliktų darbų kaina paskaičiuojama 
UAB "Mokesta" PVS modulio 
pagalba, pildant paskyras. Darbų kaina 
susideda iš darbo sąnaudų pagal 
faktiškai sugaištą laiką, sunaudotų 
medžiagų vertės  bei panaudotų 
mechanizmų sąnaudų 

1.7. 

Daugiabučio namo BNO remonto 
bei priežiūros darbai, vykdomi kitų 
paslaugų teikėjų ir pirkti Viešojo 
pirkimo įstatymo numatyta tvarka vnt 

Pagal faktinę darbų ar paslaugų 
pirkimo kainą 

      

 

Daugiabučių namų BNO remonto ir priežiūros darbai, vykdomi iš papildomai patalpų 
savininkams pateikiamų apmokėjimui sąskaitose lėšų 

      

Eil 
Nr Paslaugos pavadinimas Mato vnt Kainos paskaičiavimo metodika 

1. 

Daugiabučio namo BNO remonto 
bei priežiūros darbai pagal faktines 
darbų sąnaudas, kai daugiabutis 
namas neturi sukaupęs lėšų 
kaupiamąjame fonde vnt 

Atliktų darbų kaina paskaičiuojama 
UAB "Mokesta" PVS modulio 
pagalba, pildant paskyras. Darbų kaina 
susideda iš darbo sąnaudų pagal 
faktiškai sugaištą laiką, sunaudotų 
medžiagų vertės  bei panaudotų 
mechanizmų sąnaudų 

2. 

Daugiabučio namo BNO remonto 
bei priežiūros darbai pagal faktines 
darbų sąnaudas pagal dalies namo 
savininkų (laiptinės) pageidavimą vnt 

Atliktų darbų kaina paskaičiuojama 
UAB "Mokesta" PVS modulio 
pagalba, pildant paskyras. Darbų kaina 
susideda iš darbo sąnaudų pagal 
faktiškai sugaištą laiką, sunaudotų 
medžiagų vertės  bei panaudotų 
mechanizmų sąnaudų 

3. 

Daugiabučio namo BNO remonto 
bei priežiūros darbai, vykdomi kitų 
paslasugų teikėjų ir pirkti Viešojo 
pirkimo įstatymo numatyta tvarka , 
jei daugiabutis namas neturi 
sukaupęs lėšų kaupiamąjame fonde vnt 

Pagal faktinę darbų ar paslaugų 
pirkimo kainą 

      

 Atliekamų darbų ir paslaugų kainų indeksavimo tvarka   

      

Eil.
Nr. Paslaugos (darbų) pavadinimas Mato vnt 

2021 m 
įkainis, 
Eur (be 
PVM) 

Kainos didinimo 
indeksas, pasikeitus 
minimaliam valandiniam 
atlygiui 
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1. 

Daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo patalpų valymas 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,093 
0,885 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

2. 

Daugiabučiui namui priskirtos 
teritorijos tvarkymas 

1 m2  bendr. 
nauding.pl. 

0,0757 
0,85 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

3. 

Vėliavos pakabinimas ir 
nukabinimas (be vėliavos ar koto 
kainos), jei namas turi valytoją vnt 7,59 

0,91 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

3.1. 

Vėliavos pakabinimas ir 
nukabinimas (be vėliavos ar koto 
kainos), jei namas neturi valytojo vnt 9,43 

0,91 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

4. 

bendro naudojimo patalpų 
apšvietimo apskaitos rodmenų 
deklaravimas (priklausomai nuo 
skaitiklių sk name): vnt     

4.1. 1 vnt 5,46 
0,95 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

4.2. 2 vnt 8,19 
0,95 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

4.3. 3 vnt 10,92 
0,95 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

4.4. daugiau 3 vnt 13,65 
0,95 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

4.5. vienas skaitiklis dviem korpusams vnt 2,73 
0,95 nuo MVA 
padidėjimo proc. 

 
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO. UAB „Jonavos paslaugos“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų 
namų administratorius, 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 punktu, pateikia Jums namo 
ūkinį planą 2021 metams, kuriame nurodo planuojamas einamųjų metų namo bendrojo naudojimo objektų 
administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų, liftų, bendrojo naudojimo 
patalpų priežiūros, kitas su administruojamuoju namu susijusias paslaugas, jų tarifus. Prašome Jus susipažinti 
su ūkiniu planu per 10 darbo dienų pateikti pastabas ir pasiūlymus į UAB „Jonavos paslaugos“, adresu 
Klaipėdos g. 17, Jonava (02,03 kabinetai), telefonu 8-349-33136, 8-349-20757 arba el. paštu 
rasa.sakalauskaite@jonavospaslaugos.lt , danute.bulatoviene@jonavospaslaugos.lt 

Įkelta 2021 m.  03 mėn. 08 d. 

Ruošė: Rasa Sakalauskaitė 

 




