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UAB "Jonavos  paslaugos" 

 

 

  

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU, 
ATASKAITA 

 

 

  

2022 m. vasario 24 d. Nr. A/PAN29/2021 

Jonavos r. sav. (Jonava) 
 

 

  

Kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita, 2021 
 

 

  

Daugiabučio namo adresas: Jonavos r. sav. (Jonava), Jonavos m., Panerių g. 29 
 

 

  

I SKYRIUS 

PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota metinė 
išlaidų suma, Eur 

Faktinė metinė 
išlaidų suma, Eur 

Pastabos 

111101 Administravimas 2041.00 2041.00  

111115 Statinio techninė priežiūra 1140.88 1140.88  

112103 Laiptinių ir kt. bendro naudojimo patalpų valymas 3419.93 3419.93  

112104 Teritorijos tvarkymas 2753.15 2753.15  

113101 Bendrojo naudojimo elektra 855.95 855.95  

120007 Kaupiamoji įmoka (ne PVM obj.) 1563.40 1563.40  

120018 Kaupiamoji įmoka papild.(ne PVM obj.) 4690.68 4690.68  

710041 Šildymo ir k.v.  sistemų priežiūra 2393.62 2393.62  
  

 

  

II SKYRIUS 

LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR 
 

 

    

Pavadinimas Likutis 
ataskaitinių 

metų 
pradžioje 

Planuota 
sukaupti 

Sukaupta Įsiskolinimas 
(Už metus) 

Panaudota Likutis 
ataskaitinių 

metų 
pabaigoje 
(2+4-6) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ŠT sistemų 
priežiūra - Panerių 
g. 29 

-18329.41 2393.62 2578.41 -184.79 2467.45 -18218.45  

 

  

    

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 
apskaitos 
deklaravimas 

Bendrų 
naudojimo 
patalpų 
apšvietimo 
apskaitos 
rodmenų 

79,32 79,32 79,32   
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nurašymas, 
įvadinės el. 
skirstomosios 
spintos 
instaliacijos 
apžiūra 

2. Varžų 
matavimai 

Varžų 
matavimai 

18,63 18,63 18,63   

3. Vėliavos 
pakabinimas 

Vėliavos 
pakabinimas 

26,22 27,54 27,54   

 

    

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 

2021-01-25 52944 Elektros darbai (27  bt. - dažnai išmeta 
automatukus) Pagal 27-ą 
butą elektros skydelio 
instaliacijos remontas 

20.53  20.53 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-01-31 52592 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-01-31 52776 Statybos darbai (Išlaužtas lauko durų 
pritraukėjas.) Durų 
pritraukiamo mechanizmo 
ir kodinės spynos 
įmontavimas. durų 
remontas. 

177.42  177.42 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-02-28 53105 Santechniniai darbai (19 bt. - kanalizacijos 
stovas trūkęs) 3 d. keisti 
intarpą  kanalizacijos v. 
stovo 31 bt. - 19 bt. 

30.08  30.08 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-02-28 53237 Santechniniai darbai 
53238 Santechniniai darbai 
53272 Santechniniai darbai 
53273 Santechniniai darbai 
53293 Santechniniai darbai 
53331 Santechniniai darbai 
53334 Santechniniai darbai 
53714 Santechniniai darbai 
53732 Santechniniai darbai 
53752 Santechniniai darbai 
53788 Santechniniai darbai 
54065 Santechniniai darbai 
54078 Santechniniai darbai 

(Kyla kanalizacija į 7 bt. 
Kyla kanalizacija į 7 bt. 
Laša vanduo iš viršaus prie 
stovų 19 bt. 
Laša vanduo iš viršaus prie 
stovų 19 bt. Uždarytas 
stove š.v.  
31 bt. sausa 
7 bute vamzdžiais bėga 
vanduo iš viršaus 
Per kanalizacijos stovo 
sujungimą bėga vanduo 7 
bt. 
Keisti kanalizacijos stovą 
nuo rūsio iki 7 bt, 
ištrupėjęs 
7 bute kyla kanalizacija 
7 bute kyla kanalizacija 
Į 7 butą kyla kanalizacija, 
daug fekalo patalpose 
7 bt. - kyla į butą 
kanalizacija 
Tuščiose patalpose 
pribėgę daug fekalo. 

1158.33  1158.33 Gyventojams į 

sąskaitas 
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Išsiurbti. 
prieduobę įrengti rūsy) 
Užsuktas stove vanduo. 
Pravalytas kanalizacijos 
stovas 
31 bt. neįsileido. Uždarytas 
stove š.v. 
 31 bt. sausa, Vanduo 
užsuktas 
šalto vandens stovo 
atidarymas , gedimas 
nenustatytas ; 
Pakeistas kanalizacijos 
stovo trišakis 31 bute. 
Pravalytas kanalizacijos 
stovas, Užregistruota  
kanalizacijos stovo 
keitimui 
Kanalizacijos stovas 
pakeistas 
pravalytas kanalizacijos 
stovas ; 
Išvalytas kanalizacijos 
stovas. 
Išvalytas kanalizacijos 
stovas bute, per šulinį. 
Išsiurbtas fekalas tuščiose 
patalpose. 
kanalizacijos stovo 
pravalymas ; 
kanalizacijos siurbimas 
Prieduobė įrengta 

2021-02-28 53620 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-02-28 53688 Statybos darbai (Laiptinės lango 
uždarymas) Laiptinės 
lango uždarymas 

36.95  36.95 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-02-28 53973 Vėliavos pakabinimas (Vėliavos pakabinimas) 
Vėliavos pakabinimas 

9.18 9.18   

2021-03-31 Panerių 29-KĮ-lėšų perkėlimas (Lėšų perkėlimas į 
tech.pr.fondą) Lėšų 
perkėlimas į tech.pr.fondą 

455.48 455.48   

2021-03-31 54298 Santechniniai darbai (Kanalizacija rūsyje.) 
Išvalyta. 

55.13  55.13 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-03-31 55852 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-03-31 56192 Vėliavos pakabinimas (Vėliavos pakabinimas) 
Vėliavos pakabinimas 

9.18  9.18 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-03-31 56347 Elektros darbai 
56403 Elektros darbai 
56513 Elektros darbai 

(Laiptinėje 2a išplėši 
jungikliai, pastoviai šviečia 
lempa. Reg. 70 bt. 
Laiptinėje, 4a., atviri 
elektros laidai (po kaire 
puse) 
3a ilgąjame kolidoriuje 
dingo apšvietimas, 23 bt. 

161.70  161.70 Gyventojams į 

sąskaitas 
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gale to kolidoriaus, ateina 
soc. darbuotojos ir labai 
tamsu. 5a nešviečia 
judesio lempa ties 55 
butu. Keičia bet nešviečia.) 
2a apšvietimo instaliacijos 
remontas 
4a foje apšvietimo 
instaliacijos remontas 
1-9a laiptinės apšvietimo 
instaliacijos remontas 

2021-04-30 56479 Santechniniai darbai (Š.v. stovas laša, aprūdijęs. 
Kanalizacijos stovas 
prastos būklės, prašo 
pakeisti 44 bt.) šalto 
vandens stovo intarpas 
pakeistas ir fekalinės 
kanalizacijos stovo 
intarpas pakeistas 44 bt. 

200.13  200.13 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-04-30 57238 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-04-30 57309 Santechniniai darbai (vamzdynų apžiūra) 
vamzdynų apžiūra rūsy 

18.78  18.78 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-04-30 57893 Statybos darbai (Lifto šachtų atidarymas 
apžiūrai, uždarymas.) Lifto 
šachtų atidarymas 
apžiūrai, uždarymas. 

55.54  55.54 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-05-31 58255 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-05-31 58555 Santechniniai darbai (53 bt. - šalto vandens 
mažas spaudimas. 05.24.) 
Pravalytas š.v. stovas bute 

72.72  72.72 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-06-18 Panerių 29-KĮ-lėšų perkėlimas (GAUTŲ LĖŠŲ PERKĖLIMAS 
Į TECH.PR.FONDĄ) GAUTŲ 
LĖŠŲ PERKĖLIMAS Į 
TECH.PR.FONDĄ 

355.46 355.46   

2021-06-30 58895 Elektros darbai 
59367 Elektros darbai 

(26 bt. vagia elektrą iš 30 
bt. 85, 98 bt. pasijungę 
elektrą iš kaimynų arba iš 
bendro namo apšvietimo. 
Reg.namo įgaliotinė 
30 bt. vėl pasijungė elektrą 
iš bendro namo 
apšvietimo. Policija sakė 
kreiptis į Jonavos 
paslaugos registravo 
namo įgaliotinė 9a,8a,3a 
elektros skydelių, bendro 
naudojimo apšvietimo 
instaliacijos tikrinimas, 3a 
remontas (30-as butas 
buvo prisijungęs prie 
bendro naudojimo 
apšvietimo) 
9a,8a,3a elektros skydelių, 
bendro naudojimo 

82.54  82.54 Gyventojams į 

sąskaitas 
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apšvietimo instaliacijos 
tikrinimas, 3a remontas 
(30-as butas vėl buvo 
prisijungęs prie bendro 
naudojimo apšvietimo) 

2021-06-30 59306 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-06-30 59420 Santechniniai darbai 
59532 Santechniniai darbai 

(10 bute kyla kanalizacija 
56 bt. - lieja iš viršaus) 
Pravalytas kanalizacijos 
stovas.  Popieriniai 
rankšluosčiai 
Buvo užsikimšęs 
kanalizacijos stovas 68bt. 
Išvalyta 

123.10  123.10 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-07-30 Panerių 29-KĮ-lėšų perkėlimas (Gautų lėšų perkėlimas į 
tech.pr.fondą) Gautų lėšų 
perkėlimas į tech.pr.fondą 

130.64 130.64   

2021-07-31 60085 Elektros darbai 
61029 Elektros darbai 

(3a prie26bt. sutvarkyti 
apšvietimą 
Svyla laidai 7a. el. 
skydinėje, kibirkščiuoja.) 
3a apšvietimo instaliacijos 
remontas 
Pagal 77-ą butą elektros 
skydelio instaliacijos 
remontas 

60.25  60.25 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-07-31 60089 Statybos darbai (Užkalti 102bt duris, nes 
landynė) Durų užsukimas 
siekiant išvengti 
nepageidaujamų asmenų 

23.21  23.21 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-07-31 60322 Vėliavos pakabinimas (Vėliavos pakabinimas) 
Vėliavos pakabinimas 

9.18  9.18 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-07-31 60577 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-08-31 Panerių 29-KĮ lėšų perkėlimas (Gautų lėšų perkėlimas į 
tech. pr. fondą) Gautų lėšų 
perkėlimas į tech. pr. 
fondą 

99.78 99.78   

2021-08-31 61712 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-09-30 Panerių 29-KĮ-lėšų perkėlimas (Gautų lėšų perkėlimas į 
Tech.pr.fondą) Gautų lėšų 
perkėlimas į Tech.pr.fondą 

135.38 135.38   

2021-09-30 62331 Statybos darbai (107 bt. - užkalti buto 
duris, butas privatus, 
negyvenamas , meta 
šiukšles gyventojai , Buto 
durų užsukimas 

45.27  45.27 Gyventojams į 

sąskaitas 
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2021-09-30 62385 Santechniniai darbai (Išvežti šiukšles iš Š. M. po 
remonto darbų.) Šiukšlių 
išvežimas po šil.mazgo 
remonto. 

84.11  84.11 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-09-30 62747 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-10-29 Panerių 29-KĮ-lėšų perkėlimas (Gautų lėšų perkėlimas į 
tech.pr. fondą) Gautų lėšų 
perkėlimas į tech.pr. fondą 

146.44 146.44   

2021-10-31 63222 Elektros darbai (Pagalbinėse patalpose 
padaryti apšvietimą ( 
dažytojams )) Rūsio 
pagalbinėse patalpose 
apšvietimo montavimas 

60.97  60.97 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-10-31 63309 Santechniniai darbai (Nėra 70 bute šalto 
vandens ir  22 bt.) 
Atsuktas š.v. stovas, buvo 
užsuktas 

29.05  29.05 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-10-31 64295 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-10-31 64725 Santechniniai darbai (Nėra š.v. spaudimo 18 
bute.) Išvalytas š.v. stovas. 

77.00  77.00 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-11-30 66141 Varžų matavimai (Varžų matavimai) Varžų 
matavimas. 

18.63  18.63 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-11-30 Panerių 29-KĮ-lėšų perkėlimas (Gautų lėšų perkėlimas į 
tech.pr.fondą) Gautų lėšų 
perkėlimas į tech.pr.fondą 

105.29 105.29   

2021-11-30 64862 Statybos darbai (laip. 4a - pritvirtinti kėdę , 
buvo pritvirtinta , kažkas 
išlaužė ( laikinai pastatyta , 
kol nėra lifto )) Kėdės 
pritvirtinimas 

21.85  21.85 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-11-30 64866 Santechniniai darbai 
64868 Santechniniai darbai 

(56 bt. ( 5a ) - lieja iš 
viršaus 
56 bt. ( 5a ) - lieja iš 
viršaus) Stovai uždengti , 
reikia atidaryti 56 bt, 68 bt. 
Išvalytas kanalizacijos 
stovas. 

52.42  52.42 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-11-30 65208 Elektros darbai (21 bute dingo elektra) 
Pagal 21-ą butą elektros 
skydelio instaliacijos 
remontas 

23.92  23.92 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-11-30 65455 Bendro naudojimo 
objektų elektros apskaitos 
deklaravimas 

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

6.61  6.61 Gyventojams į 

sąskaitas 

2021-12-03 66662 Pirktos paslaugos (Registrų centro 
paslaugos) Registrų centro 
paslaugos 

14.44  14.44 Gyventojams į 

sąskaitas 


















