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VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU,
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Kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita, 2021 m;

 Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) BIRVĖTOS G.-5
            

I SKYRIUS
PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Planuota
metinė
išlaidų

suma, Eur

Faktinė
metinė
išlaidų 

suma, Eur

Pastabos

1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų:

1.1. bendrojo naudojimo objektų administravimo 340,65 269,67

1.2. techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų) 554,68 476,6

1.3.  šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimas) 399,27 350,65

1.4. liftų naudojimo (liftų elektros energija) - -

1.5. liftų priežiūros - -

1.6. elektros energijos bendrosioms reikmėms (išskyrus liftų) 21,72 16,19

1.7. bendrojo naudojimo patalpų valymo - -

1.8. žemės sklypo priežiūros - -

1.9. kitų paslaugų (Komunalinių atliekų tvarkymo) 322,12 289,63

2. Planiniai namo bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo 
darbai

   darbai, kurių išlaidos
apmokamos iš

kaupiamųjų lėšų

3. Nenumatyti namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbai (defektų, 
deformacijų šalinimas, avarijų likvidavimas)

- - darbai, kurių išlaidos
apmokamos iš

planinių lėšų rezerve
numatytų kaupiamųjų

lėšų 

Iš viso priskaičiuota mokėjimų, Eur: 1638,44

Iš viso sumokėta mokėjimų, Eur: 1402,74

Įsiskolinimas, Eur: 235,7

http://litlex.am.lt/ll.dll?Tekstas=1&Id=203218&BF=1
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II SKYRIUS
LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR

Pavadi-
nimas

Likutis
ataskaitini

ų metų
pradžioje

Ataskaitinių metų Panaudot
a ataskai-

tiniais
metais

Likutis
ataskaiti-
nių metų
pabaigoje
(2+5+7-8)

Pas-
tabos

Tarifas,
Eur/m2

Planuota
sukaupti

Sukaupta Įsiskolinimas Palūkanos
(jei skai-
čiuo-jamos 
pagal sutar-
tį su banku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaupiamosios
įmokos 

995,96 0,05 383,40 337,57 45,83 0 0 1333,53

III SKYRIUS
PLANINIŲ DARBŲ VYKDYMAS 

Eil.
Nr. 

Darbų 
pavadinimas

Trumpas darbų
aprašymas

(apimtis, medžiagos ir
kiekis)

Kaina, Eur Įvykdymas
Pastabos

(nurodyti ūkiniame plane
numatytus darbus, jų vykdymo

terminus,
teisinį pagrindą, vykdytoją)

Planuota Faktinė Panaudota
sukauptų

lėšų*, Eur 

Panaudota kitų lėšų
(nurodyti lėšų
šaltinius), Eur

1 Įėjimo į 
laiptines 
stogelių )  
remontas

prilydoma danga 
10m2,  mastika

300 21,92(med
žiagos)

0 techninės
priežiūros

metinis darbų planas

IV SKYRIUS
NENUMATYTI NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO DARBAI 

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Trumpas darbų ap-
rašymas (apimtis,
medžiagos ir kt.) 

Faktinė
kaina, 

Eur

Įvykdymas Pastabos 
(nurodyti darbų vykdymo
terminus, teisinį pagrin-

dą, vykdytoją)Panaudota
sukauptų lėšų, 

Eur

Panaudota kitų lėšų,
Eur (nurodyti lėšų šal-

tinį)

1 karšto vandens    stovo
remontas

vamzdis PPR D25 -
8m ir jungiamosios

detalės

29,14 0 šildymo ir karšto 
vandens sistemų 
priežiūros

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudoji-

mo priežiūros tvarka

2  Fasado plytų mūro 
remontas  11m2

tinko mišinys 
25kg

2,59 0 techninės priežiūros

V SKYRIUS
DUOMENYS APIE ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ NAME

Eil.
Nr.

Mato vnt. Praėjusių 
metų

Ataskaitinių
metų

Pastabos

1. Šiluma patalpoms šildyti MWh;
kWh/m2 

 

88,740
179,16

111,02
224,14
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2
.

Šiluma panaudota karštam vandeniui 
ruošti ir cirkuliacijai

MWh 2,7 1,32

3
.

Panaudota energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių

MWh -

 4. Elektros energija bendrosioms reik-
mėms

kWh 160 122

VI SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA

1) Trumpas namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis).  Konstrukcijos
:  pamatai-gera, nuogrindos - patenkinama, sienos-patenkinama, stogas-patenkinama,     laiptinių
konstrukcijos- patenkinama, balkonai- patenkinama, perdenginiai - gera, pagrindiniai namo laiptai
ir durys- patenkinama. 
       Patalpos:  laiptinės- patenkinama,  rūsiai, -     patenkinama, 
      Bendroji inžinerinė įranga: šalto vandentiekio tinklai- patenkinama, buitinės nuotekynės tinklai-
patenkinama, lietaus nuotekynės tinklai- patenkinama, elektros instaliacija- patenkinama, šiukšlių
šalintuvai nėra, ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai- patenkinama, liftai nėra, šildymo ir karšto
vandens sistema- patenkinama.

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

Pokyčiai Administravimo 
tarifas (EUR be PVM)

Nuolatinės techninės 
priežiūros tarifas (EUR 
be  PVM)

Šildymo ir karšto
vandens 
priežiūros tarifas
(EUR be PVM)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl techninės priežiūros tarifo
nustatymo 2019 m. vasario 2d.   Nr. T-12,
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl administravimo tarifo 
nustatymo 2015 m. gegužės 28d.   Nr. T-
87. 

Birvėtos g. 3,4,5,6  ir Salos
g.8 -  tarifas 0,025
Dumblio g, Karalyčios g, 
Agarinio g, Pupienos g, 
Salos g. 6,10,12 ir Birvetos
g. 2
 – tarifas 0,023

      0,063       0,055

Galioja nuo 2021-07-01: Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybos sprendimas 
dėl techninės priežiūros tarifo nustatymo 
2021 m. birželio 29d.   Nr. T-127,          
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl administravimo tarifo 
nustatymo 2021 m. birželio 29d.   Nr. T-
126.                                                 

Birvėtos g. 3,4,5- tarifas 
0,072
Dumblio g.10,12- tarifas 
0,045;  Karalyčios g. 9, 
Pupienos g.3 - tarifas 0,05
Visiems likusiems namams
- tarifas 0,062

Birvėtos g. 3,4,5- tarifas 
0,0818
24 bt. keturaukščiai namai ir 
20 bt. penkiaaukščiai namai-
tarifas 0,0851 
40 bt. penkiaaukščiai namai -
tarifas 0,0884
Pupienos g.3 (bendrabutis) -
tarifas 0,1122

      0,055

Vyr.inžinierius, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                          Arvydas Keturka

Specialistas Vladislovas Černiauskas
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