
UAB „KĖDAINIŲ BUTAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato 

vnt. 

Kaina 

Eur 

Pastabos, 

komentarai 

1. Patalpų valymas (tvarkymas) m2 0,36  

2. Kiemų teritorijų ir aikštelių valymas 100 

m2 

1,18  

3. Ūkinių, buitinių, atliekų valymas ir patalpų, 

kraustymas 

t 15,23  

4. Įvairių atliekų pakrovimas rankinių būdu ir išvežimas t 25,88 už kiekvieną 

papildomą km pridėti 

0,61 Eur 

5. Žolės pjovimas trimeriu (šlaituose) 100 

m2 

3,83 šienavimas šlaituose, 

kai paslauga teikiama 

2 kartus per mėn. 

6. Šienavimas su žolės surinkimu 100 

m2 

1,68  

7. Lapų surinkimas į krūvas 100 

m2 

1,92  

8. Sniego valymas rankiniu būdu 100 

m2 

9,62  

9. Sniego ir varveklių valymas iš autobokštelio val. 48,49 už kiekvieną 

papildomą km pridėti 

0,61 Eur 

10. Komunalinių ir žaliųjų atliekų pridavimas į savartyną t 57,45  

11. Santechniko iškvietimas, defektų nustatymas val. 11,37 miesto teritorijoje (už 

kiekvieno papildomą 

km pridėti 0,61 Eur) 

12. Unitazo keitimas vnt. 27,81  

13. Unitazo bakelio keitimas vnt. 19,88  

14. Vonios maišytuvo keitimas vnt. 21,11  

15. Virtuvinio maišytuvo keitimas vnt. 16,48  

16. Sifonų keitimas vnt. 9,27  

17. Sifonų valymas vnt. 2,92  

18. Ventilių keitimas vnt. 5,15  

19. Ventilių pratekėjimo šalinimas vnt. 1,25 jei nereikia ardyti ir 

keisti detalių 

20. Plautuvės su maišytuvu keitimas vnt. 39,86  

21. Plautuvės be maišytuvo keitimas vnt. 25,95  

22. Kiaurų radiatorių keitimas vnt. 18,79 jei tinka idealiai ir 

nereikia papildomų 

medžiagų 

23. Radiatorių keitimas su papildomų medžiagų 

montavimu 

vnt. 52,69 (tik keitimas, be 

medžiagų kainos) 

24. Kanalizacijos tinklo valymas (100 mm vamzdis) m 6,05  

25. Kanalizacijos valymas (50 mm vamzdis) m 3,91  



26. Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu m 2,14  

27. Kanalizacijos tinklo diagnostika m 2,48 vidaus vamzdyno 

apžiūra televizinės 

diagnostikos įranga 

28. Fekalo kanalizacinių talpų valymas asenizacine 

mašina (miesto teritorijoje) 

m3 40,78 vienos mašinos tūris 

4 m3 

29. Autobokštelio paslaugos (miesto teritorijoje) val. 38,22 autobokštelio aukštis 

iki 26 m. (už 

kiekvieną papildomą 

km pridėti 0,61 Eur) 

30. Krovininio automobilio nuoma (miesto teritorijoje) val. 37,17 automobilio 

keliamoji galia 4 t (už 

kiekvieną papildomą 

km pridėti 0,61 Eur) 

31. Dezinfekavimo darbai m2 0,46  

32. Deratizacijos darbai m2 0,46  

33. Dezinsekcija m2 0,79  

34. Buitinės el. įrangos prijungimas vnt. 36,36  

35. Elektriniai matavimai vnt. 69,74  

36. Kištukinių lizdų, jungiklių keitimas vnt. 16,06  

37. Šviestuvų keitimas vnt. 26,91  

38. Instaliacijos patikrinimas, kabelio tiesinimas, 

prijungimas prie įvadinio skydo 

vnt. 30,82  

39. Teritorijos apšvietimo įrengimas vnt. 92,66  

40. Kabelio montavimas, paskirstymo dėžučių 

montavimas, gyslų sujungimas 

m 5,04  

41. Abonentinio apskaitos skydo montavimas vnt. 66,01  

42. Judesio jutiklio montavimas vnt. 11,00  

 

 


