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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO  

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 
Kaina Eur 

(be PVM) 

1. AUTOMAŠINOS 

Mikroautobusai ir kitos transporto priemonės 

1.1. „Ford Tranzit“ (valst. Nr. HOT 562) Eur/km 0,29 

1.2. „Ford Tranzit FT 33“ (valst. Nr. GGK 

149) 

Eur/km 0,34 

1.3. „Ford Tranzit FT 33“ (valst. Nr. GGK 

149) su priekaba 

Eur/km 0,37 

1.4. „Renault Traffic“ (valst. Nr. KMT 391) Eur/km 0,29 

1.5. „VW Transporter“ (valst. Nr. GOF 974) Eur/km 0,29 

1.6. „VW Transporter“ (valst. Nr. HDA 

612) 

Eur/km 0,30 

1.7. „Man“ (valst. Nr. JNU 867 ) Eur/km 0,63 

1.8. Miniekskavatorius „Kubota U27-4“ 

(valst. Nr. C837S) 

Eur/val 19,17 

1.9. Traktorius „MTZ 82“ (valst. Nr. LE 06-

82) 

Eur/val 16,91 

Lengvieji automobiliai 

1.10. „Audi 80 Avant“ (valst. Nr. DER 112) Eur/km 0,33 

1.11. „Audi 80“ (valst. Nr. DCG 033) Eur/km 0,30 

1.12. „Audi 80“ (valst. Nr. EZN 522) Eur/km 0,25 

1.13. „Audi 80“ (valst. Nr. EZN 522) su 

priekaba 

Eur/km 0,26 

1.14. „Citroen Berlingo“ (valst. Nr. KHR 

032) 

Eur/km 0,29 

1.15. „Citroen Nemo“ (valst. Nr. ETN 873) Eur/km 0,29 

1.16. „Dacia Dokker“ (valst. Nr.  KRR 871) Eur/km 0,31 

1.17. „Dacia Dokker“ (valst. Nr.  LMU 879) Eur/km 0,30 

1.18. „Dacia Logan“ (valst. Nr. LNO 616) Eur/km 0,30 

1.19. „Fiat Doblo“ (valst. Nr. ECS 029) Eur/km 0,27 

1.20. „Ford Ranger“ (vals. Nr. LYC 574) Eur/km 0,36 

1.21. „Ford Ranger“ (vals. Nr. LYC 574) su 

priekaba 

Eur/km 0,38 

1.22. „Opel Combo“ (valst. Nr. KSN 015) Eur/km 0,24 

1.23. „Peugeot Bipper“ (valst. Nr. 780) Eur/km 0,27 

1.24. „Škoda Roomster“ (valst. Nr. KSV 729) Eur/km 0,32 

1.25. „Škoda Roomster“ (valst. Nr. LMF 

967) 

Eur/km 0,33 

1.26. „Toyota Proace“ (valst. Nr. HCP 973) Eur/km 0,35 

1.27. „VW Caddy“ (valst. Nr. HGJ 298) Eur/km 0,28 

1.28. „VW Caddy“ (valst. Nr. HNH 419) Eur/km 0,31 

1.29. „VW Golf“ (valst. Nr. JNJ 965) Eur/km 0,25 
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2. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

2.1. 
Perdegusios  apšvietimo lempos DRL 

250 W pakeitimas 
 vnt. 43,53 

2.2. 
Perdegusios  apšvietimo lempos DRL 

125 W pakeitimas 
 vnt. 42,31 

2.3. 
Perdegusios  apšvietimo lempos Na 70-

75 W pakeitimas 
 vnt. 45,23 

2.4. 
Perdegusios  apšvietimo lempos Na 100 

W pakeitimas 
 vnt. 45,48 

2.5. 
Perdegusios  apšvietimo lempos Na 150 

W pakeitimas 
 vnt. 46,05 

2.6. 
Perdegusios  apšvietimo  lempos Na 400 

W pakeitimas 
 vnt. 44,81 

2.7. 
Perdegusios  apšvietimo lempos metalo 

halogeno 150 W pakeitimas 
 vnt. 46,05 

2.8. 
Perdegusios  apšvietimo lempos metalo 

halogeno 70 W pakeitimas 
 vnt. 41,83 

2.9. 

Cinkuotos atramos 8 m su gembe ir 

šviestuvu pastatymas be techninio darbo 

projekto ir topografinės nuotraukos 

sudarymo 

 vnt. 705,33 

2.10. Cinkuotų atramų iki 8 m  išmontavimas  vnt. 267,03 

2.11. 

Gelžbetoninės atramos iki 8 m  

pastatymas  be techninio darbo projekto 

ir topografinės nuotraukos sudarymo 

 vnt. 442,87 

2.12. Gelžbetoninės atramos išmontavimas  vnt. 226,36 

2.13. 
Šviestuvo ŽKU-21 su Na 70W lempa  

įrengimas 
vnt. 106,52 

2.14. 
Šviestuvo ŽKU-21 su  Na 70W lempa 

pakeitimas 
 vnt. 93,17 

2.15. 
Šviestuvo ŽKU-21 su Na 100W lempa  

įrengimas 
 vnt. 109,35 

2.16. 
Šviestuvo ŽKU-21 su  Na 100W lempa 

pakeitimas 
 vnt. 96,48 

2.17. 
Šviestuvo ŽKU-21 su Na 150W lempa  

įrengimas 
 vnt. 140,30 

2.18. 
Šviestuvo ŽKU-21 su Na 150W lempa  

pakeitimas 
 vnt. 124,12 

2.19. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 30 W 

ant atramos įrengimas 
 vnt. 138,97 

2.20. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 30 W 

ant atramos pakeitimas 
 vnt. 125,62 

2.21. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 50 W 

ant atramos įrengimas 
 vnt. 130,06 

2.22. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 50 W 

ant atramos pakeitimas 
 vnt. 116,71 

2.23. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 100 

W ant atramos įrengimas 
 vnt. 178,47 

2.24. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 100 

W ant atramos pakeitimas 
 vnt. 159,45 
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2.25. Šviestuvo išmontavimas nuo atramos  vnt. 44,24 

2.26. 
Prožektoriaus LED 200W ant bažnyčios 

fasado įrengimas 
 vnt. 148,58 

2.27. Šviestuvo ŽKU-21 remontas  vnt. 67,67 

2.28. 
Naujų šviestuvų LED ar ŽKU-21  

paruošimas  montuoti   
 vnt. 32,59 

2.29. 
Apšvietimo metalinės atramos 5-8 m  

paviršiaus dažymas 
 m² 57,90 

2.30. 
Šviestuvo LED  ar ŽKU-21  

perjungimas, keičiant laidus 
 vnt. 47,38 

2.31. 
Apšvietimo kabelio atkasimas 5 m ilgio 

tranšėjoje be techninio darbo projekto 
5 m 66,86 

2.32. 

Tranšėjos,  5 m  ilgio, užkasimas su 

dangos atstatymu  ar aplinkos  

sutvarkymu  

5 m 51,30 

2.33. 

Keturgyslio aliuminio kabelio, iki 16 

mm², remontas  tranšėjoje, 

sumontuojant 2 jungiamąsias movas ir 

dedant kabelio intarpą, kai intarpo ilgis 

iki 3 m,  darbai be techninio darbo 

projekto 

 vnt. 136,18 

2.34. 

Keturgyslio aliuminio kabelio, iki 16 

mm², 1 m ilgio papildomo intarpo  

(pridedama prie kainos 3.3),  darbai be 

techninio darbo projekto 

1 m 1,81 

2.35. 

Aliuminio kabelio 1 m (5 x 16 mm²) 

paklojimas paruoštoje tranšėjoje be 

techninio darbo projekto 

1 m 25,83 

2.36. 

Varinio kabelio (5 x 6 mm²) paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje  be techninio darbo 

projekto 

1 m 36,37 

2.37. 

Varinio kabelio (3 x 6 mm²) paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje  be techninio darbo 

projekto 

1 m 30,75 

2.38. 
Apšvietimo 1F OL 100 m  pakeitimas 

oro kabeliu AMKA 1 x 16 + 25 
100 m 261,46 

2.39. 
Apšvietimo 3F OL 100 m  pakeitimas 

oro kabeliu AMKA 3 x 16 + 25 
100 m 325,32 

2.40. 
Oro kabelio AMKA 1 x 16 + 25 

sumontavimas 
100 m 228,24 

2.41. 
Oro kabelio AMKA 3 x 16 + 25 

sumontavimas 
100 m 292,10 

2.42. 
Laido Al iki 16 mm2 sumontavimas oro 

linijoje 
100 m 166,92 

2.43. 

Metalinių paviršių dažymas (jėgos 

skydų, valdymo skydų, skirstymo 

spintų) 

m² 39,83 

2.44. Apšvietimo valdymo skydų įrengimas  vnt. 341,44 

2.45. Apšvietimo valdymo skydų remontas  vnt. 96,37 

2.46. Skirstymo skydų sumontavimas   vnt. 229,52 

2.47. Kabelio uždengimas prie atramos  vnt. 94,82 
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2.48. Gedimo nustatymas apšvietimo tinkle  vnt. 33,17 

2.49. Oro linijų aliuminiais laidais remontas 1 m/1 laido 39,87 

2.50. 
Šventinių renginių elektrifikavimas, 

naudojant autokeltuvą 1 valandą 
 vnt. 53,62 

2.51. 
Šventinių renginių elektrifikavimas be 

autokeltuvo 1 valandą 
 vnt. 43,51 

2.52. 1F automatinių jungiklių pakeitimas  vnt. 35,18 

2.53. 3F automatinių jungiklių pakeitimas  vnt. 40,49 

2.54. 
Kontaktorių (magnetinių paleidiklių) 

pakeitimas 
 vnt. 47,08 

2.55. Foto relių pakeitimas  vnt. 56,86 

2.56. Laiko relių pakeitimas  vnt. 36,16 

2.57. 
Astronominių laiko relių (laikrodžių) 

įrengimas ar pakeitimas 
 vnt. 101,15 

2.58. 
Astronominių II kontaktų laiko relių 

įrengimas ar pakeitimas 
 vnt. 127,62 

2.59. 
Apšvietimo linijų ir valdymo skydų 

profilaktinė priežiūra   

1 skydui/ 

mėn. 
4,26 

2.60. Elektros skaitiklių rodmenų nurašymas  
1 skydui/ 

mėn. 
2,68 

2.61. 

Atsiskaitymas už sunaudotą elektros 

energiją ir elektros energijos 

persiuntimo paslaugas 

1 skydui/ 

mėn. 
0,53 

2.62. 

Vienkartinis apšvietimo įrenginių 

įjungimas (išjungimas) arba laiko relių 

parametrų perderinimas 

 vnt. 21,44 

2.63. 

Įrenginių įjungimas (išjungimas) arba 

laiko relių parametrų perderinimas 

apšvietimo sezonui 

 vnt. 5,63 

2.64. 
Medžio šakų genėjimas ( iki 8 šakų)  ir 

jų išvežimas 
 vnt. 94,43 

2.65. 
Medžio šakų genėjimas ( iki 8 šakų)  jų 

neišvežant 
vnt. 61,26 

2.66. 
Medžio nupjovimas ( iki 50 cm storio ir 

6 m aukščio), sutvarkant darbo vietą 
vnt. 287,37 

2.67. 

Medžio nupjovimas (iki 50 cm storio ir 

16 m aukščio), be  darbo vietos 

sutvarkymo 

vnt. 216,66 

2.68. Vieno įžeminimo kontūro įrengimas  vnt. 103,78 

3. ELEKTROFIZINIAI MATAVIMAI 

3.1. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo 

magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) 

elementų tikrinimas 

vnt. 3,86 

3.2. Iki 100 V įtampos, kabelių ir 

instaliacijos varžos matavimas. Elektros 

plytų kaitinimo elementų izoliacijos 

matavimas 

vnt. 3,86 

3.3. Pilnosios varžos fazė – nulis tikrinimas vnt. 1,93 

3.4. Pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių 

tikrinimas 

vnt. 2,33 
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3.5. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas 

(įžeminimo kontūro) 

vnt. 2,33 

3.6. Įtampos ir srovės harmonikų (triukšmų) 

matavimas 

vnt. 0,96 

3.7. Darbo vietų apšvietimo tikrinimas vnt. 0,96 

3.8. Nuotekio srovės relių kontaktų įtampos, 

atsijungimo srovės bei laiko tikrinimas 

vnt. 0,96 

3.9. Elektros apskaitos prietaisų rodmenų 

nurašymo paslauga subabonentams 

Apskaitos taškui 3,78 

4. GERIAMO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS 

4.1. Plombos nuėmimas nuo geriamojo 

vandens apskaitos prietaiso 

vnt. 13,76 

4.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso 

užplombavimas 

vnt. 14,03 

4.3. Laikinas geriamojo vandens atjungimas vnt. 25,49 

4.4. Geriamojo vandens pajungimas po 

laikino atjungimo 

vnt. 20,53 

4.5. Įstaigos darbuotojo iškvietimas į 

vandentiekio įvadų, fekalinių nuotekų 

pridavimo darbų vietą 

vnt. 15,28 

4.6. Dėl vartotojo ar abonento kaltės 

sugadinto buitinio vandens apskaitos 

prietaiso pakeitimas DN15 (skaitiklio 

kaina įskaičiuota) darbo dienomis 

vnt. 39,61 

4.7. Dėl vartotojo ar abonento kaltės 

sugadinto buitinio vandens apskaitos 

prietaiso pakeitimas DN20 (skaitiklio 

kaina įskaičiuota) darbo dienomis 

vnt. 42,77 

4.8. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas 

vandens apskaitos prietaiso pakeitimas 

pastato įvade dėl neeilinės apskaitos 

prietaiso patikros DN15 darbo dienomis 

vnt. 33,94 

4.9. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas 

vandens apskaitos prietaiso pakeitimas 

pastato įvade dėl neeilinės apskaitos 

prietaiso patikros DN20 darbo dienomis 

vnt. 34,94 

4.10. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 

darbo dienomis 
vnt. 25,88 

4.11. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 

darbo dienomis 
vnt. 28,06 

4.12. Skaitiklio montavimo vietos paruošimas 

darbo dienomis 
vnt. 8,16 

4.13. Papildomo vandens apskaitos prietaiso 

įrengimas darbo dienomis 
vnt. 26,47 

4.14. Vandentiekio  įvado avarinis remontas 

darbo dienomis 
vnt. 238,81 

4.15. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 

darbo dienomis po darbo valandų 
vnt. 32,21 

4.16. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 

darbo dienomis po darbo valandų 
vnt. 35,47 
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4.17. Vandentiekio įvado avarinis remontas 

darbo dienomis po darbo valandų 
vnt. 332,67 

4.18. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties 

metu 

vnt. 38,53 

4.19. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties 

metu 

vnt. 42,89 

4.20. Vandentiekio  įvado  avarinis remontas 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties 

metu 

vnt. 406,53 

4.21. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 10 km į 

vieną pusę darbo dienomis 

1 kartas 29,69 

4.22. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 20 km į 

vieną pusę darbo dienomis 

1 kartas 35,49 

4.23. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 30 km į 

vieną pusę darbo dienomis 

1 kartas 41,29 

4.24. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 40 km į 

vieną pusę darbo dienomis 

1 kartas 47,09 

4.25. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 50 km į 

vieną pusę darbo dienomis 

1 kartas 52,89 

4.26. Vandentiekio žarnelės pakeitimas darbo 

dienomis 
vnt. 21,92 

4.27. Vandens čiaupų  pakeitimas darbo 

dienomis 
vnt. 24,83 

4.28. Maišytuvų pakeitimas darbo dienomis vnt. 33,55 

4.29. Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų  

išardymas darbo dienomis 
 m 23,87 

4.30. Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu 

bakeliu pakeitimas darbo dienomis 
vnt. 40,01 

4.31. Įstaigos darbuotojo nuvykimas į objektą 

darbų kainai įvertinti darbo dienomis 
1 kartas 24,59 

4.32. Sąmatos-pasiūlymo parengimas darbo 

dienomis 
vnt. 15,59 

4.33. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 10 km į 

vieną pusę darbo dienomis po darbo 

valandų 

1 kartas 41,63 

4.34. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 20 km į 

vieną pusę darbo dienomis po darbo 

valandų 

1 kartas 47,43 

4.35. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 30 km į 

vieną pusę darbo dienomis po darbo 

valandų 

1 kartas 53,23 

4.36. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 1 kartas 59,03 
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atstumas iki objekto yra iki 40 km į 

vieną pusę darbo dienomis po darbo 

valandų 

4.37. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 50 km į 

vieną pusę darbo dienomis po darbo 

valandų 

1 kartas 64,83 

4.38. Vandentiekio žarnelės pakeitimas darbo 

dienomis po darbo valandų 
vnt. 26,78 

4.39. Vandens čiaupų  pakeitimas darbo 

dienomis po darbo valandų 
vnt. 31,14 

4.40. Maišytuvų pakeitimas darbo dienomis 

po darbo valandų 
vnt. 44,22 

4.41. Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų  

išardymas darbo dienomis po darbo 

valandų 

 m 29,72 

4.42. Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu 

bakeliu pakeitimas darbo dienomis po 

darbo valandų 

vnt. 53,93 

4.43. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 10 km į 

vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis 

arba nakties metu 

1 kartas 53,58 

4.44. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 20 km į 

vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis 

arba nakties metu 

1 kartas 59,38 

4.45. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 30 km į 

vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis 

arba nakties metu 

1 kartas 65,18 

4.46. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 40 km į 

vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis 

arba nakties metu 

1 kartas 70,98 

4.47. Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada 

atstumas iki objekto yra iki 50 km į 

vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis 

arba nakties metu 

1 kartas 76,78 

4.48. Vandentiekio žarnelės pakeitimas 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties 

metu 

vnt. 31,66 

4.49. Vandens čiaupų  pakeitimas poilsio ar 

švenčių dienomis arba nakties metu 
vnt. 37,46 

4.50. Maišytuvų pakeitimas poilsio ar 

švenčių dienomis arba nakties metu 
vnt. 54,89 

4.51. Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų 

išardymas poilsio ar švenčių dienomis 

arba nakties metu 

 m 35,56 

4.52. Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu 

bakeliu pakeitimas poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 

vnt. 67,86 
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4.53. Buitinių nuotekų rezervuaro 

asenizacijos paslauga (be 

transportavimo) 

kub.m. 4,92 

4.54. Lauko ir biotualeto asenizacijos 

paslauga (be transportavimo) 
vnt. 32,33 

5. ŠILDYMO SISTEMŲ BANDYMAS IR PLOVIMAS 

5.1. Automatizuoto šilumos mazgo 

hidraulinis bandymas 

vnt. 32,23 

5.2. Gyvenamojo namo, iki 12 butų, 

šildymo sistemos hidraulinis bandymas 

vnt. 20,03 

5.3. Gyvenamojo namo, iki 30 butų, 

šildymo sistemos hidraulinis bandymas 

vnt. 28,16 

5.4. Gyvenamojo namo, iki 80 ir daugiau 

butų, šildymo sistemos hidraulinis 

bandymas 

vnt. 44,43 

5.5. Pastato, iki 1 000 kv. m, šildymo 

sistemos plovimas 

vnt. 47,06 

5.6. Pastato, iki 3 000 kv. m, šildymo 

sistemos plovimas 

vnt. 64,21 

5.7. Pastato šildymo sistemos nudrenavimas 

ir užpylimas 

vnt. 29,04 

5.8. Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos stovo nudrenavimas ir 

užpylimas 

vnt. 20,20 

6. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 Namo 

bendras 

naudinga

sis plotas, 

m
2
 

Namo ypatumai Maksimalus 

tarifas, 

Eur/m
2
/mėn. 

be PVM 

PVM Maksimalus 

tarifas, 

Eur/m
2
/mėn. 

su PVM 

6.1. 

Iki 1 000 

Namas, kuriame neįrengta bendra 

geriamojo vandens tiekimo 

inžinerinė sistema; 

Namas, kuriame neįrengta bendra 

nuotekų šalinimo inžinerinė 

sistema; 

Namas, kurio stogas šlaitinis 

0,0133 0,0028 0,0161 

6.2. Namas be išskirtinių techninės 

priežiūros ypatumų 
0,0123 0,0026 0,0149 

6.3. Namas, kuriame nėra bendrojo 

naudojimo patalpų 
0,0121 0,0025 0,0146 

6.4. Namas, kuriame neįrengta bendra 

geriamojo vandens tiekimo 

inžinerinė sistema; 

Namas, kuriame neįrengta bendra 

nuotekų šalinimo inžinerinė 

sistema; 

Namas, kuriame nėra bendrojo 

naudojimo patalpų; 

Namas, kurio stogas šlaitinis 

0,0131 0,0027 0,0158 
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6.5. Namas, kuriame neįrengta bendra 

nuotekų šalinimo inžinerinė 

sistema 

0,0119 0,0025 0,0144 

6.6. Namas, kuriame neįrengta bendra 

geriamojo vandens tiekimo 

inžinerinė sistema; 

Namas, kuriame neįrengta bendra 

nuotekų šalinimo inžinerinė 

sistema 

0,0116 0,0024 0,0140 

6.7. Namas, kuriame nėra bendrojo 

naudojimo patalpų; 

Namas, kurio stogas šlaitinis 

0,0139 0,0029 0,0168 

6.8. Namas, kurio stogas šlaitinis 0,0142 0,0030 0,0172 

6.9. Namas, kuriame neįrengta bendra 

geriamojo vandens tiekimo 

inžinerinė sistema; 

Namas, kuriame neįrengta bendra 

nuotekų šalinimo inžinerinė 

sistema; 

Namas, kuriame neįrengta bendra 

elektros inžinerinė sistema; 

Namas, kurio stogas šlaitinis 

0,0131 0,0027 0,0158 

6.10. Nuo  

1 001  

iki 2 000 

Namas be išskirtinių techninės 

priežiūros ypatumų 
0,0145 0,0030 0,0175 

7. PATALPŲ DEZINFEKAVIMAS 

7.1. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamų patalpų tūris –iki 60 m³ 

(minimalus tūris –40 m³), darbo dienomis, 7.30–16.30 valandomis 
0,170 

7.2. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamų patalpų tūris –iki 60 m³ 

(minimalus tūris –40 m³), darbo dienomis, 16.30–22.00, 6.00–7.30 

valandomis 

0,224 

7.3. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamų patalpų tūris –iki 60 m³ 

(minimalus tūris –40 m³), darbo dienomis, 22.00–6.00 valandomis, poilsio 

ir švenčių dienomis 

0,278 

7.4. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –iki 300 m³, 

darbo dienomis, 7.30–16.30 valandomis 
0,097 

7.5. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –iki 300 m³, 

darbo dienomis, 16.30–22.00, 6.00–7.30 valandomis 
0,115 

7.6. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –iki 300 m³, 

darbo dienomis, 22.00–6.00 valandomis, poilsio ir švenčių dienomis 
0,133 

7.7. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –daugiau kaip 

300 m³, darbo dienomis, 7.30–16.30 valandomis 
0,076 

7.8. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –daugiau kaip 

300 m³, darbo dienomis, 16.30–22.00, 6.00–7.30 valandomis 
0,083 

7.9. Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –daugiau kaip 

300 m³, darbo dienomis, 22.00–6.00 valandomis, poilsio ir švenčių 

dienomis 

0,090 

8. KITOS PASLAUGOS 

8.1. Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer aras 0,81 
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X748“ be žolės surinkimo 

8.2. Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer 

X748“ su žolės surinkimu 

aras 1,13 

8.3. Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ be 

žolės surinkimo 

aras 3,39 

8.4. Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ su 

žolės surinkimu 

aras 5,76 

8.5. Kredito administravimo mokestis kv.m 0,03 

8.6. Pažymos išdavimas apie atsiskaitymą už 

suteiktas komunalines paslaugas 

vnt. 0,77 

______________________ 

 

 

 

 


