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Nr. T-76 

DARBŲ   PASLAUGŲ PAVADINIMAS Mato vnt. Kaina, eurais su PVM 

Konsultacija (santechnikų, elektrikų, stalių) - iki 30 min. vnt. 6,88 

Santechniko   darbo valandos kaina Pabradėje val. 17,21 

Elektriko   darbo valandos kaina Pabradėje val. 13,1 

Staliaus darbo   valandos kaina Pabradėje val. 10,99 

Kanalizacijos   valymas val. 17,65 

SANTECHNIKŲ DARBAI   

Ventilių iki d20 keitimas vnt. 12 

Ventilių iki   d32 keitimas vnt. 14 

Maišytuvo su   dušu keitimas vnt. 25 

Maišytuvo be   dušo keitimas vnt. 20,5 

Klozeto   keitimas vnt. 27,11 

Maišytuvo   žarnelės keitimas vnt. 3,5 

Praustuvų   keitimas vnt. 32 

Virtuvinių   plautuvių keitimas vnt. 34 

Vonių keitimas vnt. 45 

Vandens   skaitiklių montavimas vnt. 32 

Vandens   skaitiklių keitimas (plovimas) vnt. 11 

Gyvatuko   keitimas vnt. 35,5 

Bakelio   žarnelės keitimas vnt. 3,5 

Vandens filtro   pastatymas vnt. 14,7 

Kanalizacijos   d50 valymas m. 5 

Kanalizacijos   d100 valymas m. 7,75 

Sifono   keitimas (valymas) vnt. 9,5 

Nuplovimo   bakelio keitimas vnt. 12 

Maišytuvo   remontas vnt. 4,5 

Maišytuvo   filtro keitimas (valymas) vnt. 2 

Bakelio   armatūros remontas vnt. 5 

Rutulinio   čiaupo išvalymas vnt. 2,5 

Rutulinio   čiaupo keitimas vnt. 5 

Gumos keitimas   po bakeliu vnt. 5 

Bakelio plūdės   keitimas vnt. 2,5 

Bakelio vidaus   mechanizmo remontas, keitimas vnt. 4 

Ventilio   galvutės remontas vnt. 4,5 

Trišakio   sandarinimas nuimant klozetą vnt. 25 



Trišakio   sandarinimas nenuimant klozeto vnt. 12,5 

Šalto vandens   atjungimas ir pajungimas vnt. 5 

Karšto vandens   atjungimas ir pajungimas. vnt. 7,5 

Karšto ir   šalto vandens atjung. ir pajung. vnt. 9,5 

Radiatorių   keitimas vnt. 30 

Vandens   išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą 100m3 5 

Skalbyklės, indaplovės ir panašios buitinės 
vnt. 12 

technikos pajungimas 

ELEKTRIKŲ DARBAI   

Laidų   kanaluose keitimas m 2,9 

Jungiklio, rozetės pakeitimas   į paruoštus lizdus vnt. 3,5 

Patrono   keitimas vnt. 5 

Automatinių   išjungėjų keitimas vnt. 1,5 

Elektros   skambučio remontas vnt. 6,25 

Atvirų laidų   keitimas m 2,6 

Lempučių   keitimas vnt. 0,7 

Nutraukto   laido pajungimas m 2,2 

Paslėptos   instaliacijos  ruožų keitimas m 12 

Elektros   skambučio montavimas vnt. 3,5 

Vagų pjovimas   uždarai elektros instaliacijai m 4,2 

Laidų   montavimas paskirstymo dėžutėje vnt. 3,5 

Televizijos   kabelio pratraukimas ir pajungimas m 1,8 

Elektros   viryklės montavimas vnt. 12,6 

Elektrinės   viryklės kaitinimo elementų keitimas vnt. 4 

Elektrinės   viryklės kaitinimo jungiklių keitimas, remontas vnt. 5,5 

Blokų iš trijų įmontuojamų gaminių keitimas, remontas vnt. 9 

Rozečių montavimas kai instaliacija atviroji vnt. 8 

Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji vnt. 10 

Šviestuvų   montavimas (keitimas) vnt. 8,2 

STALIŲ DARBAI   

Skylių   gręžimas betoninėje konstrukcijoje vnt. 2,2 

Naujų spynų   įstatymas į duris vnt. 20 

Durų spynų   pakeitimas vnt. 8,5 

Durų akutės   įstatymas vnt. 4 

Langų   sandarinimas tarpikliu m 1,3 

Smulkus durų   remontas paobliuojant vnt. 14 

Langų vyrių   pakeitimas vnt. 6 

Durų vyrių   pakeitimas vnt. 7,5 



Durų rankenų   pakeitimas vnt. 2 

Stiklų   mediniuose rėmuose keitimas m2 14 

Langų   rankenėlių keitimas vnt. 3 

Durų staktų   įstatymas vnt. 10 

Naujų durų   įstatymas m2 17,00 

 

 


