
 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 

  

SPRENDIMAS 

DĖL  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ZARASŲ BŪSTAS“ TEIKIAMŲ 

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ  KAINŲ TVIRTINIMO 
 

2017  m. balandžio 28 d. Nr. T-83 

Zarasai 
 

 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio                       

2 dalies 37 punktu bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ 2017 m. 

balandžio 7 d. raštą Nr. (1.10)S-86 ,,Dėl UAB ,,Zarasų būstas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

patvirtinimo“, Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ teikiamų atlygintinų 

paslaugų kainas (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka.                    

  

 

                   

Savivaldybės meras  Nikolajus Gusevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio 28 d.   

sprendimu Nr. T-83 

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainos 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Įkainis 

Mato 

vnt. 

Darbų 

kaina be 

PVM Eur 

Iškvietimo įkainiai 

1. Santechniko-elektriko-statybininko iškvietimas (1 

darbuotojas) 

Vid. pask. 30 min. 1,97 

Valymo darbai 

2. Laiptinės valymas 2 kartus per savaitę (8 kartus per 

mėnesį) 

Vid. pask. m
2
 0,05 

3. Rūsio valymas 1 kartą per mėnesį Vid. pask. m
2
 0,03 

Vandentiekis 

4. Maišytuvų be dušo įrangos keitimas R19-28 vnt. 13,96 

5. Vandens maišytuvų nuėmimas R19-15 vnt. 4,94 

6. Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 

mm 

R19-16 vnt. 3,52 

7. Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm R19-21 vnt. 6,37 

8. Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 32 mm R19-22 vnt. 8,27 

9. Maišytuvų su dušo įranga keitimas R19-27 vnt. 17,95 

10. Vandens čiaupų pastatymas R19-29 vnt. 3,80 

11. Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus 

vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 32 mm 

R19-30 vnt. 30,60 

12. Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus 

vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 50 mm 

R19-31 vnt. 51,34 

13. Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo 

iki 32 mm 

R19-13 vnt. 3,25 

14. Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio 

skersmuo iki 20 mm 

R19-24 vnt. 8,27 

15. Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio 

skersmuo iki 32 mm 

R19-25 vnt. 9,69 

Nuotekų tinklai 

16. Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens 

vamzdynų ardymas 

R19-33 vnt. 6,24 

17. Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens 

vamzdynų ardymas 

R19-35 vnt. 7,66 

18. Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų 

atskirų ruožų keitimas pastato viduje 

R19-46 vnt. 18,22 

19. Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų 

atskirų ruožų keitimas pastato viduje 

R19-47 vnt. 21,88 

20. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas R19-49 vnt. 4,21 

21. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas R19-50 vnt. 4,46 

22. Plautuvių nuėmimas R19-51 vnt. 7,49 

23. Vonių nuėmimas R19-52 vnt. 19,36 

24. Klozeto bakelio nuėmimas R19-54 vnt. 3,45 

25. Praustuvų keitimas R19-61 vnt. 21,88 
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Nr. 
Darbų pavadinimas Įkainis 

Mato 

vnt. 

Darbų 

kaina be 

PVM Eur 

26. Virtuvinių plautuvių keitimas R19-62 vnt. 31,90 

27. Vonių keitimas R19-63 vnt. 47,38 

28. Sėdynių klozetų indams keitimas R19-64 vnt. 5,33 

29. Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas R19-65 vnt. 6,85 

30. Ketinių sifonų keitimas R19-68 vnt. 7,32 

31. Skylių kamščiams iškalimas mūrinėse, aptaisytose 

keraminėmis plytelėmis, sienose 

R19-89 vnt. 1,27 

32. Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 

50 mm 

R19-74 m 3,36 

33. Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 

100 mm 

R19-76 m 5,22 

34. Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, 

prijung. 

N16-61 vnt. 4,21 

35. Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. 

ir vandent. sist.  k8=1.03 

N16-68 vnt. 51,04 

36. Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, 

kurių  D15-25mm  k1=1.1,  k8=1.03 

N16-111 m 5,16 

37. Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas N16-138 m 4,77 

38. Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai 

vamzdžių skersmuo iki 20 mm 

R61P-2615 vnt. 1,42 

39. Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai 

vamzdžių skersmuo  daugiau 20 mm iki 32 mm 

R61P-2615 vnt. 1,78 

40. Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai 

vamzdžių skersmuo  daugiau 32 mm iki 50 mm 

R61P-2615 vnt. 2,67 

41. Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo 

iki 20 mm 

R19-12 vnt. 2,52 

42. Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų 

skersmuo 32 mm 

R17-48 vnt. 5,24 

43. Vandens skaitiklių keitimas  (moviniai skaitikliai, 

vamzdžių skersmuo  iki 32 mm) 

R61P-2610 vnt. 11,39 

44. Tarpiklių keitimas vamzdyno flanšiniuose 

sujungimuose, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm 

R61P-2617 vnt. 4,45 

45. Tarpiklių keitimas vamzdyno flanšiniuose 

sujungimuose, kai vamzdžių skersmuo  daugiau 50 mm 

iki 100 mm 

R61P-2617 vnt. 8,79 

46. Tarpiklių keitimas vamzdyno flanšiniuose 

sujungimuose, kai vamzdžių skersmuo  daugiau 100 

mm iki 150 mm 

R61P-2617 vnt. 11,28 

47. Sutraukiamųjų (jungiamųjų) movų vamzdynuose 

keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm 

R61P-2614 vnt. 3,99 

48. Sutraukiamųjų (jungiamųjų) movų vamzdynuose 

keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 25 mm iki 40 

mm 

R61P-2614 vnt. 4,94 

49. Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų 

sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (1 

sandūra) 

R61P-2642 vnt. 4,89 

Elektros įrenginiai 

50. Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžių keitimas. R21-2 m 7,91 

51. Laidų stovuose arba kanaluose keitimas. R21-3 m 6,75 
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52. Vagų kirtimas uždarai elektros instaliacijai. R21-21 m 0,86 

53. Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų 

demontavimas. 

R21-27 vnt. 1,08 

54. Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų 

demontavimas. 

R21-31 vnt. 1,12 

55. Jungiklių, perjungiklių ir rozečių demontavimas. R21-34 vnt. 0,42 

56. Elektros skaitiklių demontavimas. R21-38 vnt. 2,06 

57. Įvadinių spintų (dėžių) montavimas. N21-118 vnt. 187,58 

58. Tranzitinių spintų montavimas. N21-119 vnt. 108,60 

59. Vienfazio įvado skydelio montavimas. N21-120 vnt. 49,36 

60. Kabelio iki 10 mm
2
 skerspjūvio montavimas, tvirtinant 

apkabomis 

N21-171 m 3,85 

61. Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje 

iki 6 mm² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus 

vamzdžius. 

N21-174 m 0,56 

62. Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, 

sienose ir perdengimuose. 

N21-190 m 1,05 

63. Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas  mediniu pagrindu, 

klojant asbesto juostelę 

N21-192 m 1,52 

64. Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, 

lizdams iškirtimas mūro sienose 

N21-194 vnt. 0,69 

65. Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji N21-198 vnt. 1,72 

66. Hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių montavimas N21-199 vnt. 3,97 

67. Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji N21-205 vnt. 1,72 

68. Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) 

montavimas paruoštuose lizduose 

N21-207 vnt. 2,91 

69. 2 ir 3 polių iki 100A paketinių jungiklių ir perjungiklių 

montavimas  

N21-209 vnt. 19,95 

70. 2 ir 3 polių iki 250 A paketinių jungiklių ir perjungiklių 

montavimas 

N21-210 vnt. 29,31 

71. Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, 

kabinant normalios aplinkos patalpose 

N21-211 vnt. 5,38 

72. Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, 

tvirtinant kronšteinais 

N21-217 vnt. 11,44 

73. BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. 

montavimas 

N21-219 vnt. 5,49 

74. Pakabinamų sietynų su kaitinamosiomis lempomis iki 5 

vnt. montavimas. 

N21-220 vnt. 11,97 

75. Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis 

montavimas. 

N21-225 vnt. 3,57 

76. Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, 

tvirtinant smeigėmis 

N21-227 vnt. 9,35 

77. Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, 

tvirtinant smeigėmis 

N21-229 vnt. 16,19 

78. 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas 

pakabinamų lubų angose 

N21-242 vnt. 20,86 

79. Vienfazių elektros skaitiklių montavimas ant paruošto 

pagrindo 

N21-256 vnt. 2,96 

80. Trifazių elektros skaitiklių montavimas ant paruošto N21-257 vnt. 8,17 
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pagrindo 

81. Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie 

sienos 

N21-357 vnt. 5,56 

82. Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie 

staktos apvado 

N21-358 vnt. 3,99 

83. Elektros viryklių montavimas N21-246 vnt. 20,30 

84. Elektrinių rankšluosčių montavimas N21-247 vnt. 8,40 

85. Virtuvės ventiliatorių montavimas N21-248 vnt. 10,99 

86. Tūrinio boilerio, kurio talpumas iki 1000l N18-35 vnt. 139,65 

Trijų butų laiptinės elektros skydelio renovacija (vieno aukšto) 

87. Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų 

demontavimas 

R21-15 m 1,88 

88. Jungiklių, perjungiklių ir rozečių demontavimas. R21-34 vnt. 2,58 

89. Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas 

ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje 

(modulių 12 vnt.) k1=0,5 

N21P-0208 vnt. 20,43 

90. Bėgelių automatiniams aparatams ir prietaisams 

montavimas 

N21P-0413 m 0,29 

91. Prisukamų kontaktinių arba paskirstymo kaladėlių blokų 

montavimas, kai kaladėlių blokų tvirtinimų skaičius 2 

vnt. 

N21P-0415 vnt. 1,24 

92. Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių 

montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių 

skaičius prietaise 1 vnt.) 

N21P-0410 vnt. 18,62 

93. Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių 

montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių 

skaičius prietaise 2 vnt.) 

N21P-0410 vnt. 12,26 

94. Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas N21-206 vnt. 3,98 

95. Izoliuotų laidų iki 6mm
2 
skespjūvio tiesimas laidadėžėse N21-183 m 4,30 

96. Iki 4 mm
2
 skersp. vienvielių laidų ar kabelių gyslų 

prijungimas prie gnybtų, padarant kontaktinius žiedus 

N21-268 100 vnt. 14,08 

97. Iki 10 mm
2
 skersp. vienvielių laidų ar kabelių gyslų 

prijungimas prie gnybtų, padarant kontaktinius žiedus 

N21-269 100 vnt. 3,59 

Daugiabučio namo laiptinės magistralinio kabelio keitimas nuo spintos iki laiptinės 

98. Kabelių demontavimas nuo įrengtų konstrukcijų, kai 1m 

kabelio masė iki 2kg 

R33-287 m 3,37 

99. Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, 

kai kabelio masė iki 1kg 

N21-23 m 11,87 

100. Iki 10mm2 skersp. vienvielių laidų ar kabelių gyslų 

prijungimas prie gnygtų, padarant kontaktinius žiedus 

N21-269 vnt. 5,99 

101. Kontaktinių arba paskirstymo kaladėlių blokų 

montavimas ant sumontuotų bėgelių 

N21P-0414 vnt. 0,76 

Daugiabučio namo 4 aukštų laiptinės elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas 

102. Iki 10mm2 skersp. vienvielių laidų ar kabelių gyslų 

prijungimas prie gnygtų, padarant kontaktinius žiedus 

N21-269 100 vnt. 14,44 

103. Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos 

varžos matavimas megometru (linija) 

D1-397 vnt. 61,16 

Statybos darbai 

104. 4 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas, kai R15-12 m
2
 9,96 
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stiklo plotas iki 1m
2
 

105. Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su 

palangėmis 

N46-181 m
2
 15,33 

106. Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be 

palangių 

N46-182 m
2
 13,30 

107. Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse 

sienose 

N46-183 m
2
 5,46 

108. Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, 

nukapojant tinką 

N46-184 m
2
 4,23 

109. Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, 

išlaužiant mūrą 

N46-185 m
2
 14,66 

110. Langų siaurų staktų įstatymas, esant angos plotui iki 2 

m² 

R7-6 vnt. 15,15 

111. Langų siaurų staktų įstatymas, esant angos plotui 

daugiau kaip 2 m
2 

 

R7-7 vnt. 18,53 

112. Langų plačių staktų įstatymas, esant angos plotui iki 2 

m
2
 

R7-8 vnt. 16,84 

113. Langų plačių staktų įstatymas, esant angos plotui 

daugiau kaip 2 m
2
 

R7-9 vnt. 21,89 

114. Durų staktų įstatymas į mūrinės sienas, esant angos 

plotui iki 2 m
2
 

R7-10 vnt. 15,15 

115. Durų staktų įstatymas į mūrinės sienas, esant angos 

plotui daugiau kaip 2 m² 

R7-11 vnt. 18,53 

116. Durų staktų įstatymas į pertvaras R7-12 vnt. 6,64 

117. Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos išimant, 

pritaikant sąvarą ir prikalant naują lystelę 

R7-37 vnt. 11,01 

118. Stambus langų nevarstomų rėmų remontas, keičiant 

vieną tašelį 

R7-35 vnt. 30,61 

119. Stambus langų nevarstomų rėmų remontas, keičiant du 

tašelius 

R7-32 vnt. 46,88 

120. Stambus lauko durų varčių remontas R7-44 vnt. 133,03 

121. Stambus vidaus durų varčių remontas R7-45 vnt. 95,68 

122. Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lystelę prie 

sąvaros su ketvirčių 

R7-47 vnt. 29,48 

123. Smulkus durų varčių remontas, paobliuojant R7-48 vnt. 9,53 

124. Langų vyrių pakeitimas R7-61 vnt. 4,45 

125. Langų rankenų pakeitimas R7-62 vnt. 2,20 

126. Orlaidžių vyrių pakeitimas R7-65 vnt. 1,30 

127. Langų sklendžių pakeitimas R7-67 vnt. 2,96 

128. Durų automatinių spynų pakeitimas R7-68 vnt. 8,99 

129. Durų automatinių sudėtingų spynų pakeitimas R7-68-1 vnt. 28,54 

130. Sudėtingų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus R7-68-2 vnt. 23,45 

131. Paprastų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus R7-68-3 vnt. 14,54 

132. Durų įstatomų spynų pakeitimas R7-69 vnt. 6,20 

133. Durų spyruoklių pakeitimas R7-70 vnt. 4,60 

134. Durų vyrių pakeitimas R7-71 vnt. 5,36 

135. Durų rankenų pakeitimas R7-72 vnt. 1,30 
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136. Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas R8-41 m 5,09 

137. Dvigubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas R8-42 m 8,44 

138. Apšildomųjų neaptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas R10-7 m
3
 150,22 

139. Krosnių ir viryklių paviršių įtrūkimų, plyšių remontas R61P-2504 m
2
 3,47 

140. Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas 

(pakurų durelės) 

R61P-2505 vnt. 15,96 

141. Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas 

traukos ir valdymo durelės 

R61P-2505 vnt. 7,69 

Tinkavimo darbai 

142. Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant 

pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 

m
2
  k8=1.15, k9=1.15 

R11-2 m
2
 12,14 

143. Tiesinių išorinių angokraščių dekoratyvinio (skied. su 

marmuro trupiniais) tinko remontas, dirbant ant pastolių 

(žemės)  k8=1.15, k9=1.15 

R11-44 m
2
 80,37 

144. Stulpų, kolonų ir piliastrų išorės paprasto tinko 

remontas, dirbant ant pastolių (žemės)  k8=1.15, 

k9=1.15 

R11-49 m
2
 23,38 

145. Išorinių tiesių traukų paprasto tinko remontas, dirbant 

ant pastolių  k8=1.15, k9=1.15 

 

R11-61 m
2
 40,47 

146. Netinkuotų sienų paviršiaus apdaila, jas aptaškant 2 sl. 

skiedinio, dirbant ant pastolių (žemės)  k8=1.15, 

k9=1.15 

R11-67 m
2
 0,98 

147. Sienų atskirų vietų iki 1 m
2
 ploto tinko remontas kalkių 

skiediniu  k8=1.15 

R11-77 m
2
 14,45 

148. Sienų atskirų vietų iki 5 m
2
 ploto tinko remontas kalkių 

skiediniu  k8=1.15 

R11-78 m
2
 11,73 

149. Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m
2
 ploto tinko 

remontas kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-79 m
2
 8,76 

150. Sienų atskirų vietų iki 1 m
2
 ploto tinko remontas 

cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-80 m
2
 16,19 

151. Sienų atskirų vietų iki 5 m
2
 ploto tinko remontas 

cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-81 m
2
 13,49 

152. Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m
2
 ploto tinko 

remontas cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-82 m
2
 8,76 

153. Lubų atskirų vietų iki 1 m
2
 ploto tinko remontas kalkių 

skiediniu  k8=1.15 

R11-89 m
2
 16,19 

154. Lubų atskirų vietų iki 5 m
2
 ploto tinko remontas kalkių 

skiediniu  k8=1.15 

R11-90 m
2
 13,49 

155. Lubų atskirų vietų daugiau kaip 5 m
2
 ploto tinko 

remontas kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-91 m
2
 10,51 

156. Lubų atskirų vietų iki 1 m
2
 ploto tinko remontas 

cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-92 m
2
 21,01 

157. Lubų atskirų vietų iki 5 m
2
 ploto tinko remontas 

cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-93 m
2
 17,16 

158. Lubų atskirų vietų daugiau kaip 5 m
2
 ploto tinko 

remontas cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-94 m
2
 13,14 

159. Vidaus stulpų ir piliastrų atskirų vietų tinko remontas R11-101 m
2
 18,39 
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kalkių skiediniu  k8=1.15 

160. Vidaus stulpų ir piliastrų atskirų vietų tinko remontas 

cemento-kalkių skiediniu  k8=1.15 

R11-102 m
2
 210,16 

161. Vidaus angokraščių tinko remontas kalkių skiediniu  

k8=1.15 

R11-105 m
2
 22,77 

162. Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių 

skiediniu  k8=1.15 

R11-106 m
2
 26,27 

163. Vidaus tiesinių karnizų ir horizontalių traukų tinko 

remontas  k8=1.15 

R11-107 m
2
 30,65 

164. Netinkuotų sienų paviršiaus apdaila, jas aptaškant 2 sl. 

skiedinio, dirbant ant pastolių (žemės)  k8=1.15, 

k9=1.15 

R11-67 m
2
 0,98 

165. Metalinio tinklo juostų tvirtinimas prie medinių sienų R11-109 m
2
 3,16 

166. Metalinio tinklo juostų tvirtinimas prie mūrinių ir 

betoninių sienų 

R11-111 m
2
 5,73 

167. Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu R11-113 m
2
 2,18 

168. Betoninių sienų, stulpų ir piliastrų paviršių iškapojimas 

mechanizuotu būdu 

R11-118 m
2
 2,60 

169. Betoninių sienų, stulpų ir piliastrų paviršių iškapojimas 

rankiniu būdu 

R11-119 m
2
 4,38 

170. Betoninių lubų, laiptų maršų ir smulkių konstrukcijų 

paviršių iškapojimas mechanizuotu būdu 

R11-120 m
2
 3,30 

171. Betoninių lubų, laiptų maršų ir smulkių konstrukcijų 

paviršių iškapojimas rankiniu būdu 

R11-121 m
2
 5,66 

172. Į lubų, laiptatakių, karnizų ir kitų smulkių konstrukcijų 

paviršius vinių įkalimas, apipinant viela 

R11-123 m
2
 9,50 

173. Į sienų, piliastrų, kolonų plokščius paviršius vinių 

įkalimas, apipinant viela 

R11-122 m
2
 7,91 

174. Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų medinių paviršių, 

kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m
2
 

R11-124 m
2
 2,77 

175. Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų medinių paviršių, 

kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m
2
 

R11-125 m
2
 1,93 

176. Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir 

betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m
2
 

R11-126 m
2
 2,15 

177. Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir 

betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau 

kaip 5 m
2
 

R11-127 m
2
 1,54 

178. Tinko nudaužymas nuo stulpų, kolonų, piliastrų ir mažų 

medinių paviršių 

 

R11-128 m
2
 4,16 

179. Tinko nudaužymas nuo stulpų, kolonų, piliastrų ir mažų 

mūrinių ir betoninių paviršių 

R11-129 m
2
 3,23 

180. Sienų sauso tinko nuardymas R11-136 m
2
 0,91 

181. Sienų sauso tinko atskirų vietų remontas, nuardant 

pažeistas vietas 

R11-135 m
2
 7,15 

182. Perdangos plokščių sandūrų išvalymas ir užtaisymas iš 

apačios tinko skiediniu ir specjuosta 

R11-137 m 2,40 

183. Lubų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir 

glaistu 

R11-139 m 1,13 
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184. Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir 

glaistu 

R11-138 m 0,78 

185. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas 

(rankiniu būdu)  k8=1.12 

N15-76 m
2
 4,12 

186. Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis 

tinkas (rankiniu būdu)  k8=1.12 

N15-76-2 m
2
 5,05 

187. Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas 

(rankiniu būdu)  k8=1.12 

N15-77 m
2
 4,72 

188. Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas 

(mechanizuotai)  k8=1.05 

N15-77-1 m
2
 3,47 

189. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas 

(mechanizuotai)  k8=1.05 

N15-76-1 m
2
 3,03 

190. Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis 

tinkas (mechanizuotai)  k8=1.05 

N15-76-3 m
2
 3,74 

191. Lubų paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas 

(rankiniu būdu)  k8=1.12 

N15-77-2 m
2
 5,65 

192. Lubų paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas 

(mechanizuotai)  k8=1.05 

N15-77-3 m
2
 4,18 

193. Lubų paprastas tinkas  k8=1.09 N15-73 m
2
 4,77 

194. Lubų geras tinkas  k8=1.09 N15-74 m
2
 6,93 

195. Lubų labai geras tinkas  k8=1.09 N15-75 m
2
 10,46 

196. Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas  

k8=1.09 

N15-51 m
2
 6,93 

197. Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas  

k8=1.09 

N15-50 m
2
 4,68 

198. Vienasluoksnis tinkas (ištisinis betoninių paviršių 

išlyginimas)  k8=1.09 

 

N15-66 m
2
 3,50 

Dažymo darbai 

199. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų paprastas 

aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų 

R14-7 m
2
 2,65 

200. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų paprastas 

aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų 

R14-8 m
2
 3,79 

201. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų paprastas 

aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų 

R14-9 m
2
 4,72 

202. Anksčiau dažytų lubų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-10 m
2
 2,32 

203. Anksčiau dažytų lubų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-11 m
2
 3,16 

204. Anksčiau dažytų lubų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-12 m
2
 4,55 

205. Anksčiau dažytų lubų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-13 m
2
 5,63 

206. Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-14 m
2
 1,05 

207. Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-15 m
2
 1,54 

208. Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-16 m
2
 2,18 
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209. Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-17 m
2
 2,77 

210. Anksčiau dažytų langų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-18 m
2
 3,38 

211. Anksčiau dažytų langų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-19 m
2
 4,51 

212. Anksčiau dažytų langų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-20 m
2
 5,88 

213. Anksčiau dažytų langų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-21 m
2
 6,98 

214. Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-22 m
2
 2,13 

215. Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-23 m
2
 3,16 

216. Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-24 m
2
 4,46 

217. Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-25 m
2
 6,15 

218. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų geras 

aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų 

R14-26 m
2
 3,55 

219. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų geras 

aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų 

R14-27 m
2
 5,00 

220. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų geras 

aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų 

R14-28 m
2
 6,83 

221. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų geras 

aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų 

R14-29 m
2
 8,23 

222. Anksčiau dažytų lubų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

10% senų dažų 

R14-30 m
2
 4,29 

223. Anksčiau dažytų lubų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

30% senų dažų 

R14-31 m
2
 6,02 

224. Anksčiau dažytų lubų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

55% senų dažų 

R14-32 m
2
 8,17 

225. Anksčiau dažytų lubų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

75% senų dažų 

R14-33 m
2
 9,89 

226. Anksčiau dažytų grindų geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-34 m
2
 2,62 

227. Anksčiau dažytų grindų geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-35 m
2
 3,65 

228. Anksčiau dažytų grindų geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-36 m
2
 4,85 

229. Anksčiau dažytų grindų geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-37 m
2
 5,95 

230. Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

10% senų dažų 

R14-38 m
2
 7,66 

231. Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

30% senų dažų 

R14-39 m
2
 10,16 

232. Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

55% senų dažų 

R14-40 m
2
 13,49 

233. Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant R14-41 m
2
 16,11 
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75% senų dažų 

234. Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

10% senų dažų 

R14-42 m
2
 4,87 

235. Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

30% senų dažų 

R14-43 m
2
 6,64 

236. Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

55% senų dažų 

R14-44 m
2
 8,79 

237. Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 

75% senų dažų 

R14-45 m
2
 10,51 

238. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų labai 

geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų 

R14-46 m
2
 3,74 

239. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų labai 

geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų 

R14-47 m
2
 5,49 

240. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų labai 

geras aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų 

R14-48 m
2
 7,89 

241. Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų labai 

geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų 

R14-49 m
2
 3,88 

242. Anksčiau dažytų lubų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-50 m
2
 4,48 

243. Anksčiau dažytų lubų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-51 m
2
 6,56 

244. Anksčiau dažytų lubų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-52 m
2
 9,50 

245. Anksčiau dažytų lubų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-53 m
2
 11,56 

246. Anksčiau dažytų grindų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-54 m
2
 2,70 

247. Anksčiau dažytų grindų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-55 m
2
 4,01 

248. Anksčiau dažytų grindų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

 

R14-56 m
2
 5,58 

249. Anksčiau dažytų grindų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-57 m
2
 6,83 

250. Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-58 m
2
 8,03 

251. Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-59 m
2
 11,33 

252. Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-60 m
2
 15,70 

253. Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 75% senų dažų 

R14-61 m
2
 19,27 

254. Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 10% senų dažų 

R14-62 m
2
 5,05 

255. Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 30% senų dažų 

R14-63 m
2
 7,74 

256. Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, 

nuvalant 55% senų dažų 

R14-64 m
2
 11,01 

257. Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, R14-65 m
2
 13,30 
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nuvalant 75% senų dažų 

258. Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais užterštų 

riebalais arba suodžiais paviršių nuplovimas 

R14-66 100m
2
 46,15 

259. Anksčiau dažytų lubų aliejiniais dažais užterštų 

riebalais arba suodžiais paviršių nuplovimas 

R14-67 100m
2
 59,24 

260. Anksčiau dažytų langų arba durų aliejiniais dažais 

užterštų riebalais arba suodžiais paviršių nuplovimas 

R14-68 100m
2
 72,30 

261. Langų blokų sudvejintų rėmų, sujungtų varžtais, 

atskyrimas ir sujungimas 

R14-69 100m
2
 107,68 

262. Balkoninių blokų sudvejintų durų varčių, sujungtų 

varžtais, atskyrimas ir sujungimas 

R14-70 100m
2
 76,92 

263. Anksčiau dažytų sienų klijiniais arba vandens 

emulsiniais dažais dažymas vieną kartą emulsiniais  

VA-27 dažais 

R14-71 m
2
 1,93 

264. Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens 

emulsiniais dažais dažymas vieną kartą emulsiniais  

VA-27 dažais 

R14-72 m
2
 2,45 

265. Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais dažymas vieną 

kartą emulsiniais VA-27 dažais 

R14-73 m
2
 2,28 

266. Anksčiau dažytų lubų aliejiniais dažais dažymas vieną 

kartą emulsiniais VA-27 dažais 

R14-74 m
2
 2,72 

267. Anksčiau dažytų sienų klijiniais arba vandens 

emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais  

VA-27 dažais 

R14-75 m
2
 2,54 

268. Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens 

emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais  

VA-27 dažais 

R14-76 m
2
 3,14 

269. Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais dažymas du 

kartus emulsiniais VA-27 dažais 

R14-77 m
2
 3,06 

270. Anksčiau dažytų lubų aliejiniais dažais dažymas du 

kartus emulsiniais VA-27 dažais 

R14-78 m
2
 3,58 

271. Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas 

emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 

R14-78-1 m
2
 4,68 

272. Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais 

dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 

R14-78-2 m
2
 6,24 

273. Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais 

dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 

 

R14-78-3 m
2
 6,76 

274. Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais 

dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 

R14-78-4 m
2
 9,01 

275. Vidaus patalpų sienų paruoštų paviršių smulkiai 

grublėtas dažymas struktūriniais dažais 

R14-78-5 m
2
 1,78 

276. Lubų paruoštų paviršių smulkiai grublėtas dažymas 

struktūriniais dažais 

R14-78-6 m
2
 2,32 

277. Vidaus patalpų sienų paruoštų paviršių stambiai 

grublėtas dažymas struktūriniais dažais 

R14-78-7 m
2
 1,78 

278. Lubų paruoštų paviršių stambiai grublėtas dažymas 

struktūriniais dažais 

R14-78-8 m
2
 2,32 

279. Medinių porankių aliejinis dažymas, padengiant laku R14-79 m
2
 9,79 



12 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Įkainis 

Mato 

vnt. 

Darbų 

kaina be 

PVM Eur 

280. Anksčiau dažytų fasadų paviršių paprastas aliejinis 

dažymas 1 kartą šepečiu, dirbant ant žemės (pastolių)  

k9=1.15 

R14-128 m
2
 1,08 

281. Anksčiau dažytų fasadų paviršių paprastas aliejinis 

dažymas 1 kartą voleliu, dirbant ant žemės (pastolių)  

k9=1.15 

R14-129 m
2
 0,56 

282. Anksčiau dažytų fasadų paviršių paprastas aliejinis 

dažymas 1 kartą šepečiu, dirbant iš a/bokštelio  k9=1.15 

R14-130 m
2
 1,35 

283. Anksčiau dažytų fasadų paviršių paprastas aliejinis 

dažymas 1 kartą voleliu, dirbant iš a/bokštelio  k9=1.15 

R14-131 m
2
 0,69 

284. Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių 

dažymas vieną kartą aliejiniais dažais 

R14-200 m
2
 2,92 

285. Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių 

dažymas du kartus aliejiniais dažais 

R14-201 m
2
 4,19 

286. Laiptų maršų ir aikštelių šoninių paviršių dažymas 

aliejiniais dažais 

R14-210 m
2
 3,55 

287. Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, 

nuplaunant paviršių 

R14-225-2 m
2
 0,56 

288. Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, 

nuplaunant paviršių 

R14-225-1 m
2
 0,47 

289. Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių 

atkaitinant, dirbant iš a/bokštelio 

R14-225 m
2
 2,13 

290. Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių 

atkaitinant, dirbant nuo pristatomų kopėčių 

R14-224 m
2
 2,27 

291. Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių 

atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių 

R14-223 m
2
 1,78 

292. Senų dažų pašalinimas nuo langų, dažytų aliejiniais 

dažais                             (100 m2 nuvalyto paviršiaus)  

k8=1.17 

R14-222 m
2
 2,62 

293. Senų dažų pašalinimas nuo durų paviršių, dažytų 

aliejiniais dažais (100 m
2
 nuvalyto paviršiaus)  k8=1.17 

R14-221 m
2
 2,13 

294. Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų 

aliejiniais dažais (100 m
2
 nuvalyto paviršiaus)  k8=1.17 

R14-220 m
2
 2,06 

295. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų 

aliejiniais dažais (100 m
2
 nuvalyto paviršiaus)  k8=1.17 

R14-219 m
2
 1,71 

296. Senų dažų pašalinimas nuo grindų paviršių, dažytų 

aliejiniais dažais (100 m
2
 nuvalyto paviršiaus)  k8=1.17 

R14-218 m
2
 1,07 

297. Modulinių pastolių, kurių aukštis iki 30m, įrengimas ir 

išardymas (100m
3
 įrengtų pastolių) 

N15-333-6 m
3
 1,54 

298. Modulinių pastolių, kurių aukštis iki 15m, įrengimas ir 

išardymas (100m
3
 įrengtų pastolių) 

N15-333-5 m
3
 1,30 

299. Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 30m, 

įrengimas ir išardymas (100 m
2
 vertikalios projekcijos) 

N15-333-4 m
2
 16,41 

300. Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 15m, 

įrengimas ir išardymas (100 m
2
 vertikalios projekcijos) 

N15-333-3 m
2
 13,68 

301. Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 30m, 

įrengimas ir išardymas (100 m
2
 vertikalios projekcijos) 

N15-333-2 m
2
 1,49 

302. Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 15m, 

įrengimas ir išardymas (100 m
2
 vertikalios projekcijos) 

N15-333-1 m
2
 1,25 
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Mato 

vnt. 

Darbų 

kaina be 
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303. Kiekvieniems sekantiems 4m aukščio virš 6m pridėti 

normatyvui N15-332 (100 m
2
 horizontalios projekcijos) 

N15-333 m
2
 4,87 

304. Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių 

įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams (100 

m
2
 horizont. projekc.) 

N15-332 m
2
 6,81 

305. Kiekvieniems sekantiems 4m aukščio virš 16m pridėti 

normatyvui N15-330 (100 m
2
 vertikalios projekcijos) 

N15-331 m
2
 0,73 

306. Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių 

įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100 m
2
 

vertik. projekc.) 

N15-330 m
2
 4,29 

307. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę 

atstumiančiais gruntais teptuku 

N15P-0201 m
2
 0,68 

308. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę 

atstumiančiais gruntais voleliu 

N15P-0201 m
2
 0,41 

309. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais teptuku 

N15P-0202 m
2
 0,68 

310. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais voleliu 

N15P-0202 m
2
 0,41 

311. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0203 m
2
 0,68 

312. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0203 m
2
 0,41 

313. Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas teptuku N15P-0204 m
2
 0,68 

314. Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu N15P-0204 m
2
 3,99 

315. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę 

atstumiančiais gruntais teptuku 

N15P-0205 m
2
 0,81 

316. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę 

atstumiančiais gruntais voleliu 

N15P-0205 m
2
 0,49 

317. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais 

gruntais teptuku 

N15P-0206 m
2
 0,81 

318. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais 

gruntais voleliu 

N15P-0206 m
2
 0,49 

319. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę 

atstumiančiais gruntais purkštuvu 

N15P-0201 m
2
 0,25 

320. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0207 m
2
 0,81 

321. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0207 m
2
 0,49 

322. Lubų paviršių tarpinis gruntavimas teptuku N15P-0208 m
2
 0,81 

323. Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu N15P-0208 m
2
 0,49 

324. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0209 m
2
 0,24 

325. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0209 m
2
 0,39 

326. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais teptuku 

N15P-0210 m
2
 0,39 

327. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais voleliu 

N15P-0210 m
2
 0,24 

328. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę N15P-0211 m
2
 0,39 
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atstumiančiais gruntais teptuku 

329. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę 

atstumiančiais gruntais voleliu 

N15P-0211 m
2
 0,24 

330. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas poliuretaniniais 

gruntais teptuku  k8=1.17 

N15P-0212 m
2
 0,46 

331. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas poliuretaniniais 

gruntais voleliu  k8=1.17 

N15P-0212 m
2
 0,27 

332. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas epoksidiniais 

gruntais teptuku  k8=1.17 

N15P-0213 m
2
 0,46 

333. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas epoksidiniais 

gruntais voleliu  k8=1.17 

N15P-0213 m
2
 0,27 

334. Langų paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais teptuku 

N15P-0214 m
2
 1,28 

335. Langų paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais voleliu 

N15P-0214 m
2
 0,76 

336. Langų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0215 m
2
 1,28 

337. Langų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0215 m
2
 0,76 

338. Durų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais 

gruntais teptuku 

N15P-0216 m
2
 0,98 

339. Durų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais 

gruntais voleliu 

N15P-0216 m
2
 0,54 

340. Durų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0217 m
2
 0,98 

341. Durų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0217 m
2
 0,57 

342. Vidaus didelių ištisinių paviršių pagrindo gruntavimas 

sukibimą gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0218 m
2
 0,47 

343. Vidaus didelių ištisinių paviršių pagrindo gruntavimas 

sukibimą gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0218 m
2
 0,29 

344. Vidaus sijų, kolonų paviršių pagrindo gruntavimas 

sukibimą gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0219 m
2
 1,15 

345. Vidaus sijų, kolonų paviršių pagrindo gruntavimas 

sukibimą gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0219 m
2
 0,69 

346. Vidaus  grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių pagrindo 

gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku 

N15P-0220 m
2
 1,15 

347. Vidaus  grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių pagrindo 

gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu 

N15P-0220 m
2
 0,74 

348. Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių 

pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais 

teptuku 

N15P-0221 m
2
 1,15 

349. Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių 

pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais 

voleliu 

N15P-0221 m
2
 0,76 

350. Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų 

paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais teptuku 

N15P-0222 m
2
 1,15 

351. Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų N15P-0222 m
2
 0,74 
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paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu 

352. Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio)  

paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais 

gruntais teptuku 

N15P-0223 m
2
 1,01 

353. Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio)  

paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais 

gruntais voleliu 

N15P-0223 m
2
 0,66 

354. Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) 

paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais teptuku 

N15P-0224 m
2
 1,01 

355. Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) 

paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu 

N15P-0224 m
2
 0,66 

356. Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių 

plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m
2
 vertikalios 

projekcijos) 

N15P-1501 m
2
 1,25 

357. Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių 

plotis 0,73 m, aukštis daugiau 15 m (100 m
2
 vertikalios 

projekcijos) 

N15P-1501 m
2
 1,49 

358. Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių 

plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100 m
2
 vertikalios 

projekcijos) 

N15P-1501 m
2
 1,37 

359. Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių 

plotis 1,09 m, aukštis daugiau 15 m (100 m
2
 vertikalios 

projekcijos) 

N15P-1501 m
2
 1,64 

360. Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių 

aukštis iki 15 m (100 m
3
 įrengtų pastolių)  

N15P-1502 m
3
 1,30 

361. Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių  

aukštis daugiau 15 m (100 m
3
 įrengtų pastolių) 

N15P-1502 m
3
 1,54 

362. Pastolių uždengimas apsaugine danga N15P-1503 m
2
 0,25 

363. Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele 

(100 m
2
 uždengto ploto) 

N15P-1504 m
2
 2,23 

364. Šildomųjų krosnių kanalų valymas R61P-2510 vnt. 16,84 

 

 

 

______________ 

  

 


