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Statinių
grupė

Statinys

Sąm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Iš viso 

Darbo ir išlaidų aprašymai

Lapas  1Suma žiniaraščiui
LtKaina

Lt

Angos   1
   1 N2P-0103 m2 17.660Plastiko langų blokų su varstomomis

sąvaromis montavimas mūrinėse
sienose , kai langų blokų plotas daugiau
1m2 iki 2 m2

   2 N2P-0103 m2 92.250Plastiko langų blokų su varstomomis
sąvaromis montavimas mūrinėse
sienose , kai langų blokų plotas daugiau
2 m2 iki 3 m2

   3 N2P-0105 m2 4.730Plastiko langų blokų su nevarstomomis
sąvaromis montavimas mūrinėse
sienose , kai langų blokų plotas daugiau
3 m2

   4 N2P-0122 100 m 3.064Langų ir durų  staktų sandūrų su siena
izoliavimas montavimo putomis (
sandūros skerspjūvio plotas  20.00 cm2)

   5 N2P-0301 m2 13.660Plieninių durų blokų montavimas
mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

   6 N2P-0301 m2 14.620Plieninių durų blokų montavimas
mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų
plotas daugiau 3 m2)

   7 N2P-0301 m2 5.410Plieninių durų blokų montavimas
mūrinėse sienose ( išorės durų blokų
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

   8 N2P-0301 m2 3.600Plieninių durų blokų montavimas
mūrinėse sienose ( išorės durų blokų
plotas daugiau 3m2)

   9 N2P-0303 m2 1.720Medinių durų blokų montavimas
mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės
( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)

  10 N2P-0303 m2 133.090Medinių durų blokų montavimas
mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės
( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2
iki 3 m2)

  11 N10-185 m2 12.000San. mazgų pertvarų ir durų iš skydų
surinkimas

  12 N10-223 m 323.800Plastikinių palangių lentų įstatymas
  13 N20-947 vnt. 1.000Oro užuolaidų  montavimas, kai durų

aukštis iki 3 m
Skyriuje      1 .............

Cokolio šiltinimas   2
   1 N6P-0203 m2 77.900Monolitinių pamatų teptinės

hidroizoliacijos įrengimas, naudojant
mineralinius mišinius , tepant 2kartus
k9=1.15

   2 R11-76-21 100m2 1.489Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto
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Darbo
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LtKaina

slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant
žemės (pastolių) k9=1.15

   3 N60-20 100m2 1.489Sienų šiltinimas 10 cm storio putų
polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant
smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2
sienos) k9=1.15

   4 N60-15 m 127.900Cokolio profilių montavimas, kai
atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15

   5 N15-104-12 100m2 0.680Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas,
tvirtinant tinklelį smeigėmis ir
apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu
tinku su spalva k9=1.15

   6 N15P-1311 100m2 0.680Papildomas armavimas tinkleliu
   7 N15P-1312 100m2 0.000Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų

izoliac. plokštėmis, dvisluoksnis
tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais ( sienos su angomis)

Skyriuje      2 .............

Nuogrindos įrengimas   3
   1 N1-381-1 100m3 0.237I-II grupės grunto tankinimas

vibroplokštėmis k9=1.15
   2 R16-85 100m2 0.7403,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba

akmens dulkių, nuosėjų įrengimas
k9=1.15

   3 N11-10 m3 11.100Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant
medžiagas karučiais

   4 N11-8 m3 10.400Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant
medžiagas karučiais(mažų apimčių)

   5 N27-114-1 100m 1.28080x200 mm skersmens betoninių
bordiūrų ant betoninio pagrindo
įrengimas k9=1.15

   6 N27P-22-2 100m2 0.740Betono trinkelių įrengimas, užpilant
siūles (  cemento skiediniu) k9=1.15

Skyriuje      3 .............

Išorės sienų šiltinimas   4
   1 N15-333-3 100m2 8.780Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir

aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas
(100m2 vertikalios projekcijos)

   2 R61P-2106 m2 35.000Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas ( sienos ir kolonos)
k9=1.15

   3 N60-20 100m2 7.600.Sienų šiltinimas 16 cm storio putų
polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant
smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2
sienos) k9=1.15

   4 N15P-1314 100m2 0.613Pastatų išorinių tinkuojamų pav.
angokraščių kampų papild.sutvirtinimas
armuojančio tinklel. juostomis (100m2
tinklelio) k9=1.15

   5 N60-16 m 65.000Horizontalių ir vertikalių briaunų
aptaisymas apsauginiais kampiniais
profiliais k9=1.15

   6 F60-4-7 m2 60.000Sienų šiltinimas min.vatos
plokštėmis,įrengiant medinį karkasą ir
apkalant
dailylentėmis(apšilt.paviršius)(be
pastolių)

   7 N15-104-12 100m2 7.200Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas,
tvirtinant tinklelį smeigėmis ir
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apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu
tinku su spalva k9=1.15

   8 N15P-0604 100m2 0.900Papildomas sutvirtinimas armuojančio
tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)

   9 N12-144-7 m 81.000Palangių nuolajų tvirtinimas
  10 N15-164-2 100m2 0.600Medinių sienų paviršių padengimas

"Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto
paviršiaus)

Skyriuje      4 .............

Gelžbetoninės perdangos įrengimas   5
   1 N7P-0406 100m2 0.048Gelžbetoninių kiaurymėtų perdangos

plokščių montavimas (aukštis 220 mm ,
plotas iki 5m2)

   2 N7P-0406 100m2 1.5147Gelžbetoninių kiaurymėtų perdangos
plokščių montavimas (aukštis 220 mm ,
plotas daugiau 5m2 iki 10m2)

   3 N6P-0601 m3 11.200Monolitinių gelžbetoninių perdangų
betonavimas, kai armavimas dvigubas ,
perdangos besijinės, naudojant kraną
k9=1.15

   4 N6P-0609 t 0.8569Monolitinių gelžbetoninių perdangų
armavimas atskirais strypais dviguba
armatūra k9=1.15

   5 N7P-0407 t 0.030Ryšių (inkarų, sąvaržų) įrengimas
kiaurymėtų perdangos plokščių
atramose

Skyriuje      5 .............

Esamų perdangų šiltinimas, naujos medinės perdangos įrengimas   6
   1 N10-66 m3 7.000Ilginių įrengimas iš tašų
   2 N10P-0706 100m2 4.903Perdangų šiltinamosios izoliacijos

įrengimas , klojant iš viršaus, kai
sluoksnio storis  200 mm

   3 N26-196 m3 14.700Perdenginių apšiltinimas 3 cm storio
mineralinės vatos plokštėmis, dedant
daugiau kaip 1 sluoksnį iš viršaus

   4 N12P-0305 100m2 4.903Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos
įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus,
suklijuojant sandūras

   5 N10P-0705 100m2 3.320Perdangų tinklelio įrengimas, klojant
tinklelį  iš apačios

   6 N26-201 m3 5.300Sienų apšiltinimas 10cm storio
mineralinės vatos plokštėmis dviem
sluoksniais, pritvirtinant plastmasiniais
laikikliais

   7 N26-200 m3 2.900Sienų apšiltinimas 3 cm storio
mineralinės vatos plokštėmis vienu
sluoksniu, pritvirtinant plastmasiniais
laikikliais

   8 N10-210-3 100m2 1.000Medinių paviršių padengimas ugniai
atspariais dažais

   9 N21-165 100m 0.080Metalinių lovių montavimas ant
anksčiau sumontuotų atraminių
konstrukcijų

  10 N10-66 m3 2.500Ilginių įrengimas iš tašų
  11 N26-195 m3 16.600Perdenginių apšiltinimas 5cm storio

mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1
sluoksnį iš viršaus

  12 N10P-1102 100m2 3.000Medinių konstrukcijų padengimas ugniai
atspariais skiediniais , kai konstrukcijos
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plotis iki 250mm
Skyriuje      6 .............

Šlaitinio stogo įrengimas   7
   1 N10-230 100m2 7.266Grebėstavimas, naudojant pneumo

įrankius
   2 N12P-0305 100m2 7.266Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos

įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus,
suklijuojant sandūras

   3 N10-67-1 m3 22.800Gegnių, priegegnių, stygų, spyrių  ir
murlotų gamyba ir montavimas

   4 N10-89 100m 0.510Praėjimo takų įrengimas iš lentų
   5 N12-29 100m2 7.500Vidutinio sudėtingumo stogų skardos

danga ant įrengtų grebėstų
   6 N12-140-2 m2 60.000Parapetų, stogelių dengimas skarda
   7 N9-218 100m 1.050Lengvų profilių metalinio karkaso

tvirtinimas prie paviršių
   8 N12-140-2 m2 30.000Kaminų skardinimas ant įrengto karkaso
   9 R4-6 m2 135.000Karnyzų pakalimas
  10 N15-164-3 100m2 1.350Medinių lubų paviršių padengimas

"Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto
paviršiaus)

  11 N12P-0716 100m 0.850Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių
elementų įrengimas ( apsauginė stogo
tvorelė)

  12 N10P-1102 100m2 13.000Medinių konstrukcijų padengimas ugniai
atspariais skiediniais, kai konstrukcijos
plotis  iki 250mm

Skyriuje      7 .............

Grindys   8
   1 N11-6 m3 212.400Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant

medžiagas karučiais(mažų apimčių)
   2 F11-2-1 m3 233.000Smėlio pasluoksnis
   3 N1-381-1 100m3 2.180I-II grupės grunto tankinimas

vibroplokštėmis k9=1.15
   4 N11-48 100m2 4.36050mm storio betono užtepas,atliekamas

rankiniu būdu
   5 N11-49 100m2 4.360Kiekvieniems 5mm betono

užtepo,atliekamo rankiniu būdu,storio
pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48
k4=6.000

   6 N11P-0201 m2 436.000Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas
, prilydant hidroizoliacinę dangą,
negruntuojant pagrindo

   7 N11P-0302 100m2 4.360Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų
įrengimas, naudojant izoliacines
plokštes,kai putų polistireno plokštės
storis  80 mm

   8 N11-32-1 100m2 7.484Grindų hidroizoliacija, paklojant
polietileninę plėvelę

   9 N11-170 t 1.650Betoninių grindų armavimas tinklais
  10 N11-48 100m2 7.48450mm storio betono užtepas,atliekamas

rankiniu būdu
  11 N11P-0202 m2 145.200Grindų teptinės hidroizoliacijos

įrengimas, naudojant mineralinius
mišinius , tepant 2 kartus

  12 N11P-0302 100m2 1.150Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų
įrengimas, naudojant izoliacines
plokštes,kai universalios mineralinės
vatos plokštės storis  100 mm
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LtKaina

  13 N11P-0302 100m2 3.124Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų
įrengimas, naudojant izoliacines
plokštes , kai pagrindo mineralinės vatos
plokštės storis  50 mm

  14 N11-33 m3 9.200Išlyginamojo sluoksnio iįrengimas iš
keramzito,paduodant medžiagas kranu

  15 N11P-1001 m2 115.000Gulekšnių grindų dangoms įrengimas ,
kai tašeliai 80x50mm, 40cm atstumu
(m2 grindų dangos)

  16 N11P-0405 100m2 1.150Grindų išlyginamųjų sluoksnių
įrengimas, naudojant plokštes (
orientuotų skiedrų plokštes (OSB))

  17 N10P-0705 100m2 1.150Plastikinio tinklelio garso izoliacijai
įrengimas, klojant tinklelį iš apačios

  18 N11-145-2 100m2 6.350PVC danga, klijuojant ir sulydant vienos
spalvos dangą bei užklijuojant ant
sienos (vietoj grindjuosčių)

  19 N11-110-1 m2 201.000Keraminių plytelių danga su
praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas"
klijais

  20 N11-162-1 100m 1.210Akmens masės plytelių grindjuostės,
klijuojant

  21 F11-3-1 100m2 0.15030 mm storio cementinė danga
(įrengiant grindjuostes ir užgeležinant)

  22 N11P-1402 100m2 0.030Betoninių grindų dangų įrengimas
rankiniu būdu, kai sluoksnio storis  30
mm

Skyriuje      8 .............

Sienos   9
   1 N7-50-1 vnt 107.000Sąramų, kurių masė iki 0,3 t,

montavimas autokranu
   2 N6-55 m3 2.200Monolitinės gelžbetoninės sąramos

k9=1.15
   3 N6-149-4 m3 0.500Monolitinių  konstrukcijų betonavimas,

panešant  betoną 60 m atstumu k9=1.15
   4 R24-16 t 0.384Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės

montavimas rankiniu būdu
   5 R24-17 t 0.564Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės

montavimas rankiniu būdu
   6 N9-1 t 0.1594Plieninės sijos montavimas
   7 N15-60 100m2 0.247Plieninių sąramų aptrauktų vielos tinklu,

be karkaso įrengimo, labai geras tinkas
   8 N6-144 m3 6.900Gelžbetoninių juostų padarymas,

įrengiant klojinius k9=1.15
   9 F60-3-2 100m2 1.008Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl.,

įrengiant medinį karkasą ir apdailinant
gipso kartono pl.(100 m2 sienos pav.)

  10 N8P-0306 m2 12.500Laikančių sienų mūrijimas iš keramzito
blokų 490x200x185mm k9=1.15

  11 N8P-0306 m2 77.330Laikančių sienų mūrijimas iš keramzito
blokų 490x300x185mm k9=1.15

  12 N8P-0306 m2 422.400Laikančių sienų mūrijimas iš keramzito
blokų 490x250x185mm k9=1.15

  13 N8P-0206 t 0.385Blokų mūro armavimas atskirais strypais
k9=1.15

  14 N8-44 m3 0.500Sudėtingas kolonų mūras , kai plytos
silikatinės k9=1.15

  15 N8-30 m3 1.100Paprastas 250mm storio sienų mūras
(autokranu), kai plytos silikatinės
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k9=1.15
  16 N46-27-7 m3 12.300Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų

užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88
mm k9=1.15

  17 F9-12-8 100m2 2.843Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su
dvigubu metaliniu karkasu ir 150mm
izoliacijos sluoksniu įrengimas

  18 F9-12-6 100m2 0.825Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su
metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos
sluoksniu įrengimas

Skyriuje      9 .............

Panduso įrengimas  10
   1 N11-8 m3 2.000Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant

medžiagas karučiais(mažų apimčių)
   2 N11-10 m3 2.150Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant

medžiagas karučiais
   3 R16-85 100m2 0.14283,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba

akmens dulkių, nuosėjų įrengimas
k9=1.15

   4 N6-23 m3 4.500Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės
rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant
klojinius iš lentų k9=1.15

   5 N9-172 t 0.222Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų
montavimas

   6 N13-117 100m2 0.060Metalinių paviršių dažymas
gruntu-glaistu EP-0010, teptuku

   7 N13-113 100m2 0.060Metalinių paviršių dažymas laku
CHP-734, teptuku k4=2.000

   8 N27-134 10m2 1.400Betoninių trinkelių grindinio grindimas
siūles užpilant cemento skiediniu
k9=1.15

   9 R11-145 100m2 0.035Tinkavimas vienu sl. specialiais tinko
mišiniais, apdailinant plonasluoksniu
struktūriniu tinku su spalva k9=1.15

  10 N57P-6113 m2 1.500Įspėjamųjų paviršių įrengimas
Skyriuje     10 .............

Vidaus laiptinė VL-1  11
   1 N9P-0109 t 0.5219Metalinių laiptų sijų montavimas
   2 N6-149 m3 3.000Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele

įrengimas k9=1.15
   3 N9-172 t 0.209Aptvėrimų montavimas
   4 N10P-0902 m 25.000Medinių porankių įrengimas
   5 N13-117 100m2 0.140Metalinių paviršių dažymas

gruntu-glaistu EP-0010, teptuku
   6 N13-113 100m2 0.140Metalinių paviršių dažymas laku

CHP-734, teptuku k4=2.000
Skyriuje     11 .............

Vidaus laiptinė VL-2  12
   1 N6-149 m3 2.500Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele

įrengimas k9=1.15
   2 N9P-0109 t 0.4931Metalinių laiptų sijų  montavimas

Skyriuje     12 .............

Lauko laiptų, terasos įrengimas  13
   1 N11-6 m3 12.300Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant

medžiagas karučiais(mažų apimčių)
   2 N6-149 m3 12.600Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele

įrengimas k9=1.15
   3 N9-172 t 0.640Aptvėrimų, laiptų, turėklų  montavimas
   4 N15P-0303 m2 33.000Laiptų pakopų paviršių aptaisymas
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trinkelėmis, klijuojant
   5 N23P-0708 vnt. 4.000Batų valymo grotelių montavimas , kai

grotelės su rėmu k9=1.15
   6 N13-117 100m2 0.270Metalinių paviršių dažymas

gruntu-glaistu EP-0010, teptuku
   7 N13-113 100m2 0.270Metalinių paviršių dažymas laku

CHP-734, teptuku k4=2.000
   8 R11-145 100m2 0.180Laiptų, terasos šonų tinkas vienu sl.

tinko mišiniais, apdailinant
plonasluoksniu struktūriniu tinku su
spalva k9=1.15

Skyriuje     13 .............

Stogelių virš įėjimų įrengimas  14
   1 N6-109 m3 1.000Besijiniai gelžbetoniniai iki 150mm storio

perdenginiai iki 6m aukštyje k9=1.15
   2 N60-23 100m2 0.158Šiltinimas 5 cm storio putų polistirolo pl.,

klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be
angokraščių aptaisymo) k9=1.15

   3 N12P-0103 m3 0.100Nuosvyrų  įrengimas iš termoizoliacinių
plokščių ( mineralinės vatos plokštės)

   4 N60-22 100m2 0.022Sienų šiltinimas 10 cm storio putų
polistirolo pl., klijuojant ir tvirtinant
smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)
k9=1.15

   5 N60-15 m 5.900Cokolio profilių montavimas, kai
atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15

   6 N12-149 100m2 0.036Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės
ritininės stogo dangos MIDA įrengimas
(100 m2 padengto paviršiaus) k9=1.15

   7 N12-150 100m2 0.133Papildomo sluoksnio prilydomosios
bituminės ritininės stogo dangos MIDA
įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
k9=1.15

   8 N9P-0108 t 0.0582Stogelių metalinių karkasų montavimas
   9 N10P-0702 100m2 0.023Lubų karkasų apkalimas statybinėmis

cemento-pjuvenų plokštėmis tolesnei
apdailai

  10 N12-28 100m2 0.023Paprastų stogų skardos danga
  11 N12-140-2 m2 5.000Parapetų, stogelių dengimas skarda
  12 N15-136-1 100m2 0.023Cemento drožlių plokščių dažymas

Skyriuje     14 .............

Keltuvo šachtos ir kitų įrenginių  įrengimas  15
   1 N11-6 m3 0.300Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant

medžiagas karučiais(mažų apimčių)
   2 N6-16 m3 0.350Gelžbetoninės pado plokštės k9=1.15
   3 N8P-0101 m3 10.300Silikatinių 88mm storio plytų paprastų

sienų mūrijimas , kai mūro storis 250mm
k9=1.15

   4 N49-16 vnt 1.000Vertikalaus keltuvo montavimas
žmonėms su negalia

   6 N34-205 vnt 2.000Liuko įrengimas
   7 N10P-0902 m 90.000Medinių porankių įrengimas
   8 N7-224 t 0.018Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių

masė iki 2kg, montavimas
Skyriuje     15 .............

Esamų pamatų pagilinimas ir naujų įrengimas  16
   1 N1-72 t. m3 0.1616II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo

talpos ekskavatoriais, pakraunant į
autosavivarčius k9=1.15
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   2 N1P-0402 100m3 0.300II grupės grunto kasimas rankiniu būdu
nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) ,
kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15

   3 T1-14 100m3 1.916II grupės grunto transportavimas 10t
a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant
0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi

   4 T1-17 100m3 1.916Transportuojant I-II grupės gruntą gerais
keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną
papildomą kilometrą pridėti k4=4.000

   5 N6-43 m3 191.600Pamatų užpylimas smėliu, paduodant
medžiagas kranu k9=1.15

   6 N1-381-1 100m3 1.916I-II grupės grunto tankinimas
vibroplokštėmis k9=1.15

   7 R11-127 m2 0.000Tinko nudaužymas nuo pamatų
   8 R1-10 m3 8.800Duobių (šurfų) kasimas rankiniu būdu II

grupės grunte, įrengiant tvirtinimus,
remontuojant pamatus k9=1.15

   9 N6P-0104 t 0.0864Betoninio posluoksnio po pamatais
armavimas atskirais strypais k9=1.15

  10 N6-222-8 m3 8.800Gelžbetoninių pamatų betonavimas,
paduodant betoną siurbliu k9=1.15

  11 N6-23 m3 66.500Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės
rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant
klojinius iš lentų k9=1.15

  12 N6-7 m3 0.400Betoniniai pamatai dūmtraukiui k9=1.15
Skyriuje     16 .............

Lubos  17
   1 R14-225-2 100m2 0.530Anksčiau dažytų lubų vandeniniais

dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
   2 N15-74 100m2 2.320Lubų geras tinkas
   3 N15-169-3 100m2 4.100Tinkuotų arba betono lubų labai geras

glaistymas ir šlifavimas 2 kartus
   4 N34-33-2 100m2 4.600Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir

UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo
perdangos 6-12 cm

   5 N15P-0404 m2 20.000Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis,
tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso,
kai plokštės  gipskartonio

   6 N15P-0404 m2 440.000Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis,
tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso ,
kai plokštės gipskartonio k4=2.000

   7 N15-169-6 100m2 4.600Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų
gipso kartono plokštėmis pirmas
glaistymas "KR" glaistu

   8 N15-169-7 100m2 4.600Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų
gipso kartono plokštėmis sekantis
glaistymas "KR" glaistu

   9 N15P-0206 100m2 8.700Lubų paviršių pagrindo gruntavimas
giliai įsigeriančiais gruntais voleliu

  10 N15-133 100m2 8.700Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų
konstrukcijų gerasis dažymas vandens
emulsiniais dažais

Skyriuje     17 .............

Vidaus sienos  18
   1 R11-131 m2 803.000Sienų tinko pertrynimas
   2 N15-51 100m2 9.470Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių

gerasis tinkas
   3 N15-169-2 100m2 14.800Tinkuotų arba betono sienų labai geras

glaistymas ir šlifavimas 2 kartus
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   4 N15-169-4 100m2 5.970Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba
aptaisytų gipso kartono plokštėmis
pirmas glaistymas "KR" glaistu

   5 N15-169-5 100m2 5.970Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba
aptaisytų gipso kartono plokštėmis
sekantis glaistymas "KR" glaistu

   6 N15P-0202 100m2 20.770Sienų vidinių paviršių pagrindo
gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais
voleliu

   7 N15-132 100m2 20.770Paruoštų dažymui sienų surenkamų
konstrukcijų gerasis dažymas vandens
emulsiniais dažais

   8 N15-33-2 m2 391.000Sienų aptaisymas vienspalvėmis
glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų

Skyriuje     18 .............

žiniaraštyje     2 .............

Pridėtinės vertės mokestis  21.00% .............

Iš viso žiniaraštyje   2 .............

Sudarė: _ R.RAKAUSKIENĖ  _______
             (Pavardė)


