
Apklausa dėl valymo paslaugų
Iniciatyvi kaimynė surinko ~90 parašų ant dokumento, kuriame išreiškiamas nepasitenkinimas valymo 
paslaugų kokybe (žr.: https://goo.gl/rMNhke). Šiuo metu valymo paslaugas perkame iš UAB „Švaros Broliai“. 
Sutarties pagrindinės dalys ir kainos:

 Už bendrųjų gyvenamųjų patalpų valymą: 389 EUR/mėn

 Kiemo teritorijos ir parkingo valymas balandžio-spalio mėn (+vejos pjovimas 1 k per mėnesį): 173 
EUR/mėn

 Kiemo teritorijos ir parkingo valymas lapkričio-kovo mėn: 200 EUR/mėn

Detaliau žr. čia: https://seskine46.files.wordpress.com/2017/11/valymopaslaugos_detaliau.pdf

Siūlomi paslaugos pagerinimo variantai ir alternatyvos:

1. Pagerinti paslaugų priežiūros kokybę.

2. Pagerinti paslaugų teikimo dažnumą ir kokybę.

3. Pagerinti paslaugų teikimo ir priežiūros kokybę samdant išorinį švaros auditą.

4. Atsisakyti įmonės paslaugų ir samdyti ne įmonę, o valytoją/kiemsargį atskirai

5. Nekeisti nieko.

Variantų kainos ir pasekmės:

1. ← Tai kainuos +10 EUR/mėn be PVM. DNSB pirmininkas gaus priėjimą prie aplikacijos, kurios pagalba bus 
galima fotografuoti neatitikimus ir sekti tų neatitikimų sprendimą.

2. ← Šiuo metu turiu tokius pasiūlymus (juos dar būtų galima gerinti padarius įmonių apklausą):

 valyti 2 kartus per savaitę (vietoje 1): +130 EUR/mėn (be PVM).

 Valyti 3 kartus per savaitę (vietoje 1): +250 EUR/mėn (be PVM).

 Įtraukti +10 EUR/mėn už aplikaciją aprašytą 1’e variante (jeigu liktumėm su ta pačia įmone).

3. ← Valymo paslaugų audito kainos: 118 EUR mėnesinis arba 172 EUR ketvirtinis. Valymo paslaugų kriterijai:
https://goo.gl/5bx2Hc. Kainos su valymo paslaugas teikiančia įmone vis dar derinamos, bet tai kažkiek kainuos
papildomai.

4. ← DNSB pirmininkas turėtų valytoją samdyti kaip darbuotoją arba samdyti valytoją su patentu. Sniego 
valymas atskirai kainuotų (šiai dienai): 200 EUR/mėn be PVM; vejos pjovimas: 250 EUR/kartas be PVM. 
Atskirai valytoja gali kainuoti nuo 300 EUR iki 500 EUR. Turimas pasiūlymas iš kaimynės, kuri galbūt sutiktų 
dirbti: 500 EUR/mėn (žodinis pasiūlymas).
Taigi, viso šis variantas vasarai kainuotų: ~802.5 EUR/mėn su PVM vasarą. Jei samdytumėm darbuotoją, tai +
~100 EUR/mėn priemonės/įrankiai/įranga (vietoje dabar turimo 680.02 EUR). Žiemą:  ~742 EUR/mėn. Jei 
samdytumėm darbuotoją: +~100 EUR/mėn priemonės/įrankiai/įranga žiemą su PVM (vietoje dabar turimo 
712.69 EUR).
Skirtumas vasarą: ~+122.48 (jei patentas) ~+222,48 EUR/mėn (jei darbuotojas); skirtumas žiemą: 
~+29.31 EUR/mėn (jei patentas) ~+129,31 EUR/mėn (jei darbtuotojas)

https://goo.gl/5bx2Hc
https://seskine46.files.wordpress.com/2017/11/valymopaslaugos_detaliau.pdf
https://goo.gl/rMNhke


DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO

2017 metų kovo 2 dieną įvykusiame pakartotiniame visuotiniame bendrijos susirinkime buvo 
balsuojama dėl UAB „Mano Sauga“ aplinkos stebėjimo pasiūlymo. 36 bendrijos nariai balsavo „UŽ“ 
ir 1 „PRIEŠ“.

UAB „Mano Sauga“ pasiūlymas:
 Ne mažiau nei 14 aukštos raiškos („FULL HD“) skaitmeninių vaizdo kamerų: 6 kameros 

požeminėje parkvietėje ir 6 DNSB kiemas ir aplinka, bei 2 viršutiniuose namų aukštuose.
 Vaizdo įrašymo įrenginys („DVR“) prijungtas prie Interneto. Kiekvienas bendrijos narys turės 

teisę internetu matyti tiek tiesioginę transliaciją tiek įrašus. 
 Vaizdo įrašų archyvas iki 30 dienų.
 Visą sutarties laikotarpį visi įrenginiai prižiūrimi ir aptarnaujami UAB „Mano Sauga“.
 Transliuojamą vaizdą iš visų kamerų UAB „Mano Sauga“ stebi nuo 21:00 iki 07:00 tiesiogiai.
 UAB „Mano Sauga“ reaguoja į pastebėtus incidentus ir siunčia mobilųjį ekipažą. Jeigu stebimoje 

aplinkoje nuo 21:00 iki 07:00 įvyktų incidentas ir UAB „Mano Sauga“ darbuotojai nesureaguotų 
arba nespėtų sureaguoti, dėl ko nebūtų sulaikytas ir policijai perduotas incidento kaltininkas – 
turto savininkui būtų kompensuojami jo turtui patirti  nuostoliai.

 UAB „Mano Sauga“ periodiškai patikrina saugomo objekto teritoriją. Ne mažiau nei kartą per 
parą.

 Paslaugos kaina: 390 EUR/mėn bendrijai su PVM. Šiuo metu bendrija išrašo 144 sąskaitas 
bendrijos turto savininkams, taigi gautųsi: 2.71 EUR vienam savininkui.

Pasirašantys UŽ ŠĮ SPRENDIMĄ sutinka priimti šį UAB „Mano Sauga“ pasiūlymą ir duoda 
leidimą bendrijos pirmininkui pasirašyti sutartį su ne prastesnėmis sąlygomis, nei išdėstyta šioje 
anketoje. 

Pasirašantys PRIEŠ ŠĮ SPRENDIMA nesutinka priimti šio UAB "Mano Sauga" pasiūlymo.



Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo
raštu, priimant sprendimus, tvarkos
aprašo
1 priedas

(Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma)

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

1. Gyvenamojo namo adresas ......................................................................................................

2. Buto ir kitų patalpų savininko vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas:
.......................................................................................................................................................
3. Buto ir kitų patalpų identifikavimo kodas: ..............................................................................

(buto numeris, patalpų unikalus numeris ar kitas identifikavimo kodas)
4. Svarstomas klausimai (aprašymą žr. kitoje lapo pusėje):
4.1. Valymo kokybės pagerinimas.
4.2. Dėl vaizdo stebėjimo sistemos pirkimo
5. Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

Eil.
Nr.

Siūlomas sprendimas (pateikiamas aiškus ir konkretus 
sprendimo aprašymas)

Žyma raštu:
„pritariu“,
„nepritariu“

Buto ir kitų patalpų 
savininko ar juridinio 
asmens įgalioto atstovo 
parašas, vardas ir 
pavardė

Dėl valymo, prašome pasirinkti vieną variantą (įrašant „pritariu“ arba „nepritariu“):

1.1
Valyti tiek pat kartų, bet pagerinti stebėseną: +10 EUR/mėn
už  aplikaciją,  kurios  pagalba  bus  vykdomas  paslaugos
monitoringas.

1.2
Valyti 2 kartus per savaitę (vietoje 1): +130 EUR/mėn (be
PVM) + įtraukti +10 EUR/mėn už aplikaciją, kurios pagalba
bus vykdomas paslaugos monitoringas.

1.3
Valyti 3 kartus per savaitę (vietoje 1): +250 EUR/mėn (be
PVM). + įtraukti +10 EUR/mėn už aplikaciją, kurios pagalba
bus vykdomas paslaugos monitoringas.

1.4
Pagerinti paslaugų teikimo ir priežiūros kokybę samdant 
išorinį švaros auditą.

1.5
Atsisakyti įmonės paslaugų ir samdyti ne įmonę, o 
valytoją/kiemsargį atskirai

1.6 Dėl valymo nekeisti nieko

Dėl vaizdo stebėjimo sistemos parašykite „pritariu“ arba „nepritariu“:

2 Dėl vaizdo stebėjimo sistemos pirkimo

6. Biuletenis turi būti grąžintas balsavimo organizatoriui iki............................... 2018-04-16..........
(nurodama data)

7. Biuletenio grąžinimo būdai:
7.1. Grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu: metant į pašto dėžutę, kuri yra Šeškinės  4 name: 11 buto
p/d; Šeškinės 6 name: 25 buto p/d.
8. Balsavimo organizatorius:
Skirmantas Tumelis, Šeškinės 4-11, Vilnius, +370 679 98774, skirmantas.tumelis@gmail.com.

Biuletenį įteikė (išsiuntė):
Skirmantas Tumelis; 2018-04-02
.......................................................................................................................................................
(parašas, vardas, pavardė, data)

mailto:skirmantas.tumelis@gmail.com

