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Direktoriaus pavaduotojas administravimui 
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(Parašas) 
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(Data)  

 

 

 

DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIS IR FINANSINIS PLANAS 

  

 

 2020-01-07 Nr. 12 

Kaišiadorys 

 

 

 

 

Kalendoriniai metai, kuriems rengiamas daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 

(toliau – ūkinis planas), 2020 m; 

            Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) Gedimino 24, 

Kaišiadorys 

            Namo techniniai rodikliai: 

            Statybos metai 1968 m; 

            Aukštų skaičius 5 vnt; 

            Butų skaičius 60 vnt;  

            Kitų patalpų skaičius - vnt;  

            Bendras plotas  3070,07 m2
; 

            Bendras gyvenamas plotas 2541,92 m
2
; 

            Bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais namo butų ir kitų 

patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo plotas 702,63 m
2
; įregistravimo Nekilnojamojo 

turto registre data 2003-01-24. 
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I SKYRIUS 

PLANUOJAMOS NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, 

PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ATNAUJINIMO IŠLAIDOS  

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Planuojamų išlaidų pavadinimas 

 

Tarifas  

 arba išlaidos 

(su PVM),  

Eur/m
2
, 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  0,0424 1293,33  

1.2. techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto 

vandens sistemų ir liftų) 
0,0826 2519,55  

1.3. šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimas) 
0,0411 1253,67  

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. žemės sklypo priežiūros 

 
0,0617 1882,04  

1.9. kitų planuojamų teikti paslaugų (nurodyti 

konkrečias paslaugas) 
- -  

 

Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų: 

 6948,59  

 

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

 

Darbai, kurių 

išlaidos  

apmokamos iš 

kaupiamųjų lėšų 

2.1. Karšto vandentiekio magistralinio vamzdyno 

izoliavimo darbai (termoizoliaciniais kevalais) 

  

  2565,20 € 
Nuoroda Nr.2 

  2.2  
 Šilumos punkto rekonstrukcija 
 (suminė galia 463kW) 

  

17378,02 € 

 

Nuoroda Nr.3 

 

Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų: 

 

  

19943,22 € 

 

 

3. Planuojamas lėšų rezervas nenumatytiems namo 

bendrojo naudojimo objektų remonto darbams 

(defektų, deformacijų šalinimas, avarijų 

likvidavimas) 

  

  

 

 

500,00 

 

Darbai, kurių 

išlaidos 

apmokamos iš 

minimalaus 

mėnesinio 

kaupiamojo tarifo 

lėšų   

 

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

 

 

2739181 € 
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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 ir lėšų 

rezervo suma, 

Eur 

Planuojamas 

lėšų likutis 

metų 

pabaigoje, Eur 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Kaupiamosios lėšos 

planiniams darbams 

 

938,71 € 

 

1325,28 € 

 

20443,22 € 

 

-18179,23 € 
 

 

NUORODOS TEISINIS PAGRINDAS: 

 

1. STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 

2. STR 2.01.01.(6) :2008 „Energijos taupymas iš šilumos išsaugojimas“ Aplinkos ministro 

2008-0312 įsakymas Nr.D1-131(Žin.,2008,Nr.35-1256). 

3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Patvirtintos LR energetikos 

ministro 2011-06-17 įsakymu Nr.1-160  (Žin.,2011,Nr.76-3673) 

4. „Elektros įrenginių bendrosios taisyklės“ Patvirtintos LR energetikos ministro 2012-02-03 

įsakymu Nr.1-22. 
 
Pastabos: 

Numatomų planinių darbų kaina bus tikslinama po viešojo pirkimo procedūrų. 

 

 

 

 

Bendrojo naudojimo objektų administratorius                                     vadybininkė R. Rauluševičienė 

UAB Kaišiadorių butų ūkis                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


