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                                                                                                                               Didžiasalis    
                                                           
                      DIDŽIASALIO GYVENVIETĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  IR BENDROJO 

NAUDOJIMO INŽINERINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO PLANAS 2022 METAMS 
          

Eil. 
Nr

Gyvenamojo namo 
adresas (gatvės 
pavadinimas ir namo 
numeris)

Bendrojo naudojimo objektų (pamatų, langų, sienų, 
stogų, durų, balkonų)

Bendrojo naudojimo patalpų (koridorių, 
laiptinių, palėpių, rūsių)

Bendrojo naudojimo inžinerinė įranga (šalto 
vandentiekio sistemos vamzdynai , fekalinė 
kanalizacija, elektros instaliacija,  lietaus 
nuvedimo sistemos,ventiliacijos kanalai, angos 
ir kaminai)

Darbų pavadinimas ir atlikimo data Numatoma 
darbų vertė, 
tūkst. Eur

Darbų pavadinimas ir atlikimo 
data

Numatoma 
darbų vertė,
tūkst. Eur

Darbų pavadinimas ir atlikimo data Numatoma 
darbų vertė,
tūkst. Eur

1 Karalyčios g.-6 Stogo dangos remontas II ketv. 220,0m2 1,100 - - II- os Laiptinės apšvietimo
instaliacijos atnaujinimas II ketv.

0,310

Įėjimo durų į II-laiptinę pakeitimas 1,200

2 Karalyčios -7 Stogo dangos remontas III ketv.
287,0m2 

2,450 - - -  -

Įėjimo durų į laiptinę pakeitimas 1,000

3 Agarinio g. -2 Įėjimo durų į I-laiptinę pakeitimas 1,200 - - - -

Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis
remontas II ketv

0,100

4 Agarinio g.-3  Stogo dangos remontas III ketv. 28,0
m2 

280,00  - - - -

Agarinio g.-9  Stogo dangos remontas II ketv. 60,0 m2 600,00 - - - -

5 Salos g. -6 - - - - Šildymo sistemos ventilių keitimas
ir izoliacijos atstaymas

0,240

6 Salos g. -8  Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis
remontas II  ketv

0,150 - - - -



7 Karalyčios g.-4 Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis
remontas II  ketv

0,250 - - - -

8 Karalyčios g. -9 Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis
remontas II  ketv

0,120 - -  -  -

9 Pupienos g.-3 - - - - Šildymo sistemos ventilių keitimas
ir izoliacijos atstaymas

0,200

10 Pupienos g.-2 Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis
remontas II  ketv

0,150 - - Fekalinės kanalizacijos d110
stovo keitimas III ketv.

0,300

Šildymo sistemos ventilių keitimas
ir izoliacijos atstaymas

0,240

11 Birvėtos g.-4 - - - - Automatinių jungiklių keitimas
įvadinėse apskaitos spintose
laiptinių ir rūsių apšvietimui

0,120

12 Dumblio g.-12 - - - - Automatinių jungiklių keitimas
įvadinėse apskaitos spintose
laiptinių ir rūsių apšvietimui

0,130

Šildymo sistemos ventilių keitimas
ir izoliacijos atstaymas

0,240

         
Pastabos:

1. Darbų planai sudaryti pagal daugiabučių namų kasmetinių apžiūrų aktus ir daugiabučių namų butų savininkų susirinkimų  rezultatais.
2. Metinis planas patvirtintas kiekvieno daugiabučio namo  butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolu.

      Vyr. inžinierius, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas                                                                                                 Arvydas Keturka



Specialistas   Vladislovas Černiauskas    tel.8-386-59366


