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SPRENDIMAS 

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. 

SPRENDIMO NR. T2-284 „DĖL SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ ATLYGINTINŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. T2-300 

Kretinga 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

atsižvelgdama į SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2021 m. spalio 12 d. raštą Nr. (3.6.)V4-985 „Dėl 

darbų ir paslaugų kainų nustatymo“, Kretingos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-

284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ (Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-278 redakcija) patvirtintą 1 priedą SĮ 

„Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainos: 

1.1. papildyti 1.16.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„1.16.1. Suolo su atlošu dažymas  vnt. 25,91“ 

1.2. papildyti 1.16.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„1.16.2. Suolo be atlošo dažymas  vnt. 18,70“ 

1.3. papildyti 1.26 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„1.26. 
Akmeninio grindinio įrengimas, naudojant 

vibroplokštę, su pagrindo įrengimu 
kv. m 30,75“ 

1.4. pakeisti 2.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.1.1. Šlavimas šlavimo mašina (2,5 m. pločiu) km 13,93“ 

1.5. papildyti 2.1.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„2.1.4. 
Mechanizuotas valymas šlavimo mašina (reguliuojamu 

pločiu nuo 1,3 iki 2,25 m) 
100 kv. m 0,54“ 

1.6. papildyti 3.3.3.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„3.3.3.1. Pakelių žolės pjovimas (0,8 m pločiu) km 20,54“ 

2. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-

284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ (Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-278 redakcija) patvirtintą 2 priedą SĮ 

„Kretingos komunalininkas“ skaičiuojamosios mašinų ir mechanizmų kainos: 

2.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Šlavimo mašina surinkimo masė iki 4 m3 val. 31,09“ 

2.2. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6. Šlavimo mašina surinkimo masė iki 4 m3 km 3,12“ 

2.3. papildyti 43 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„43. Šaligatvių šlavimo mašina surinkimo masė iki 1 m3 val. 21,27“ 

3. Sprendimą skelbti Teisės aktų registre (TAR) ir savivaldybės interneto svetainėje. 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Antanas Kalnius  

 

Vaiva Lukošienė 


