
UAB „VISAGINO BŪSTAS“ 

GYVENAMOJO NAMO SEDULINOS AL. 7 

REMONTO 2021-2024 M. ILGALAIKIS PLANAS 

                                     Naudingasis plotas _1911,8_ m
2
 

Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas 

Название работ 

Trumpas darbų 

apibūdinimas (darbų 

mastas, techninės 

sąlygos, kt.) 

Какие работы 

коротко 

Planuojama

s darbų 

atlikimo 

terminas(m., 

mėn.) 

Планирова

нный срок 

выполнени

я 

Preliminari darbų 

kaina 

Орентировочная 

стоимость работ 

Mėnesinės 

kaupiamosios 

įmokos 

tarifas,Eur/kv.m

/mėn. 

Тариф 

месячной 

платы Eur/м² 

квартиры/ в 

месяц. 

 

Pastabos 

Eur Eur/m² 

1 Laiptinės langų 

keitimas. Замена 

окон лестничной 

клетки   

   8 vnt. (8 шт.) 2021-2022 

(Два года) 

3800 1,99 0,082 Pagal gyv. namo butų 

savininkų sutikimą. 

LR CK 4.82 str. 

2 Laiptinės remontas. 

Ремонт лестничной 

клетки. 

Косметический 

ремонт : очистка, 

шпаклевка, покраска 

 

2021-2022 

(Два года) 

 

9500 

 

4,96 

 

0,21 

Pagal gyv. namo butų 

savininkų sutikimą. 

3 Pašto dėžučių 

keitimas. Замена 

почтовых ящиков 

  Снятие старых, 

изготовление и 

монтаж новых 

ящиков 

 

2021-2022 

(Два года) 

 

610 

 

0,32 

 

0,013 

Pagal gyv. namo butų 

savininkų sutikimą. 

LR CK 4.82 str. 

4 Lėšų kaupimas šiame 

plane nenumatytiems 

privalomiesiems 
darbams 

 2021-2024 

(Четыре 

года) 

4588,32 2,4 0,05 LR CK 4.82 str. 4 d.; 

LR Vyriausybės 2015 

m. balandžio 15 d. 

nutarimas Nr. 390. 

По решению 

Правительства ЛР  

обязательный  

 Iš viso        0,35  

 

Pastaba namo savininkams 

 

1. Namo butų savininkai gali patys nustatyti ir siūlyti plane numatytų darbų atlikimo eiliškumą, taip pat lėšų 

kaupimo būdus, dydžius ir terminus plane numatytiems darbams apmokėti. 

2. Siūlome priimti sprendimą dėl dalyvavimo namo modernizacijos programoje. 

3. Siūlome sudaryti kaupiamąjį fondą ir kaupti lėšas Jūsų namo remontui. Atskaitymų sumą ir terminus galite 

nustatyti patys. 

4. Informuojame, kad Jūsų name susidėvėjusios inžinerinės sistemos (vandentiekio, buitinė ir lietaus 

kanalizacija). Būtina atlikti šių sistemų apžiūrą ir keitimo darbus. Jūs turite priimti sprendimą dėl šių 

komunikacijų keitimo. 

5. Ремонт козырька входа : 800-1000 Eur. 

6. Pasiūlymus teikti namo techninės priežiūros vadybininkui Robertui Lukauskui. 

Kontaktinis telefonas (8 386) 71 292. 

 

Pastatų techninės priežiūros vadybininkas    Robertas Lukauskas 


