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Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas

1 2 3

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ VALYMO PASLAUGŲ IR TERITORIJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kietų grindų įprastinio valymo paslaugos, kurias sudaro (t. y. į 1 (vieno) m2 1 (vieno) karto valymo kainą turi būti įskaičiuota) :                                                          
1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

2. Teritorijos priežiūros paslaugos:

2.1.
Teritorijos priežiūros paslaugos (šiltuoju sezonu), kurias sudaro (t. y. į 1 (vieno) m2 , įskaitant visas valymo ir priežiūros išlaidas, 1 (vieno) karto

valymo kainą turi būti įskaičiuota):

1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

Užsakovo užsakyme elektroniniame kataloge nurodytos teritorijos tvarkymas ir priežiūra: šlavimas; šiukšlių surinkimas ir išvežimas; sausų lapų grėbimas,

surinkimas ir išvežimas (Tiekėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo patalpose bei teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę); teritorijos dangos

valymas; kojų valymo grotelių esančių prie įėjimų į pastatą valymas; lauko baldų paviršių valymas; šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas. Išvardintos

teritorijos priežiūros paslaugos apima:

2.2.
Teritorijos priežiūros paslaugos (šaltuoju sezonu), kurias sudaro (t. y. į 1 (vieno) m2 , įskaitant visas valymo ir priežiūros išlaidas, 1 (vieno) karto

valymo kainą turi būti įskaičiuota):

1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

Užsakovo užsakyme elektroniniame kataloge nurodytos teritorijos tvarkymas ir priežiūra: šlavimas; šiukšlių surinkimas ir išvežimas; sausų lapų grėbimas,

surinkimas ir išvežimas (Tiekėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo patalpose bei teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę); teritorijos dangos

valymas; kojų valymo grotelių esančių prie įėjimų į pastatą valymas; lauko baldų paviršių valymas; šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas; teritorijoje

susikaupusio sniego valymas ir nukasto sniego sukasimas į tvarkingas krūvas, barstymas smėlio ir druskos mišiniu, ledo nukapojimas. Tiekėjas pats privalo

įvertinti oro sąlygas bei sniego kiekį ir inicijuoti sniego nukasimą ir ledo nukapojimą laiku. Sniegas turi būti nukastas iki 7:00 val. Tiekėjas savo iniciatyva

privalo užtikrinti savalaikį smėlio bei druskų pabarstymą teritorijoje. Išvardintos teritorijos priežiūros paslaugos apima:                              

3. Kitos valymo paslaugos:       
1 (vieno) m 2 / 1 (vieno) vieneto / 

kt.matavimo vieneto 1 (vieno) 

karto valymas

3.1.
Akmens masės plytelių impregnavimas. Giluminiu būdu išplaunamos akmens masės plytelės turi būti dengiamos specialia priemone, kuri įsigeria į

plyteles, ir uždaro paviršiaus poras.
1 m2

3.2.

Langų, stoglangių, stogo ir fasado stiklinės dalies valymas. Valoma nenaudojant specialios įrangos (keltuvų, alpinizmo įrangos). Valoma specialiomis

priemonėmis iš abiejų pusių, įskaitant rėmus, palanges bei stogines. Jei langai yra dvigubo rėmo ir Užsakovas pageidauja, kad langai būtų valomi iš vidaus

(atsukus rėmą), Užsakovas turi nurodyti dvigubą tokių langų valymo plotą.
1 m2

3.3.

Aukštuminis (iki 15 metrų aukščio) langų, stoglangių, stogo ir fasado stiklinės dalies valymas (keltuvai). Valoma panaudojant specialius keltuvus. Valoma

specialiomis priemonėmis iš abiejų pusių, įskaitant rėmus, palanges bei stogines. Jei langai yra dvigubo rėmo ir Užsakovas pageidauja, kad langai būtų

valomi iš vidaus (atsukus rėmą), Užsakovas turi nurodyti dvigubą tokių langų valymo plotą.
1 m2

3.4.

Aukštuminis (daugiau nei 15 metrų aukštyje) langų, stoglangių, stogo ir fasado stiklinės dalies valymas (alpinizmo įranga): Valoma panaudojant specialią

alpinizmo įrangą. Valoma specialiomis priemonėmis iš abiejų pusių, įskaitant rėmus, palanges bei stogines. Jei langai yra dvigubo rėmo ir Užsakovas

pageidauja, kad langai būtų valomi iš vidaus (atsukus rėmą), Užsakovas turi nurodyti dvigubą tokių langų valymo plotą.
1 m2

3.5. Pastato patalpų vidinių sienų valymas. Valoma specialiomis sienos dangos paviršiui tinkamomis priemonėmis. 1 m2

3.6. Lauko žibintų valymas. 1 vnt.

3.7. Lietaus vandens nuvedimo latakų ir surinkimo šulinėlių valymas. 1 m

3.8. Pastato išorės sienų valymas (plovimas). Turi būti naudojama aukšto slėgio arba kitokia profesionali įranga. 1 m2

3.9.
Sniego valymas nuo pastatų stogo, stoginių, stogelių (šlaitinis stogas). Sniegas turi būti valomas nuo pastato stogo, stoginių, stogelių. Paslaugai atlikti

naudojami specialūs keltuvai ar kita speciali įranga.
1 m2

VALYMO PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ PER ELEKTRONINĮ ĮRANKĮ "ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ CENTRAS“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



2
3.10.

Sniego valymas nuo pastatų stogo, stoginių, stogelių (plokščias stogas). Sniegas turi būti valomas nuo pastato stogo, stoginių, stogelių. Paslaugai atlikti

nereikalingi specialūs keltuvai ar kita speciali įranga.
1 m2

3.11.
Šiukšlių valymas nuo pastatų stogo, stoginių, stogelių (šlaitinis stogas). Šiukšlės valomos nuo pastato stogo, stoginių, stogelių. Šiukšlės turi būti išvežamos.

Paslaugai atlikti naudojami specialūs keltuvai ar kita speciali įranga.
1 m2

3.12.
Šiukšlių valymas nuo pastatų stogo, stoginių, stogelių (plokščias stogas). Šiukšlės valomos nuo pastato stogo, stoginių, stogelių. Šiukšlės turi būti

išvežamos. Paslaugai atlikti nereikalingi specialūs keltuvai ar kita speciali įranga.
1 m2

3.13.
Sniego pakrovimas ir išvežimas. Teritorijoje, prie pastatų ar po pastatų stogo, stoginių, stogelių (plokščias stogas) / (šlaitinis stogas) valymo susikaupusio

sniego pakrovimas ir išvežimas.
1 m3

3.14.
Varveklių nudaužymas. Ant pastatų stogų ir kitų nepasiekiamame aukštyje esančių paviršių susidariusių varveklių nudaužymas (naudojant specialiuosius

keltuvus ar kitas reikiamas priemones ar įrangą) bei ledų išvežimas. 
1 stogo kraštinės metras 

3.15. Pastato kiemo teritorijos dangos valymas nuo tepalų, alyvų, degalų ir purvo dėmių. 1 m2

3.16. Smėlio dėžės nuoma. Smėlio dėžės paskirtis – druskos ir smėlio sandėliavimas. Aprūpinimas druskos ir smėlio mišiniu į nuomos kainą neįskaičiuojamas. 1 diena

3.17. Vejos priežiūra. Žolės pjovimas, grėbimas ir išvežimas, vejos tręšimas, piktžolių naikinimas, vejos laistymas. 1 m2

3.18. Vejos atsėjimas, įskaitant sėklas ir juodžemį. 1 m2

3.19. Mechanizuotas sniego stumdymas nuo parkavimo vietų (visame kieme) ir nuo važiuojamosios dalies. 1 m2

3.20. Šiukšlių šalintuvų - vamzdžių valymas ir dezinfekcija 1 m

3.21. Šiukšlių konteinerinės patalpos valymas ir dezinfekcija 1 vnt.
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Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas

1 2 3

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ IR/AR ADMINISTRATORIŲ PATALPŲ (BIURŲ) VALYMO IR TERITORIJOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įprastinio valymo paslaugos, kurias sudaro (t. y. į 1 (vieno) m2 1 (vieno) karto valymo kainą turi būti įskaičiuota) :                                                          

1.1. Kietų grindų įprastinio valymo paslaugos (grindys taip pat valomos po kilimais, keičiamais purvą sugeriančiais kilimėliais, mobiliais baldais)
1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

1.2. Minkštų (kiliminės dangos) grindų įprastinio valymo paslaugos (kiliminės dangos, grindjuosčių siurbimas sausu būdu (patalpose, kur ji yra)
1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

2. Teritorijos priežiūros paslaugos:

2.1.
Teritorijos priežiūros paslaugos (šiltuoju sezonu), kurias sudaro (t. y. į 1 (vieno) m2 , įskaitant visas valymo ir priežiūros išlaidas, 1 (vieno) karto

valymo kainą turi būti įskaičiuota):

1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

Užsakovo užsakyme elektroniniame kataloge nurodytos teritorijos tvarkymas ir priežiūra: šlavimas; šiukšlių surinkimas ir išvežimas; sausų lapų grėbimas,

surinkimas ir išvežimas (Tiekėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo patalpose bei teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę); teritorijos dangos

valymas; kojų valymo grotelių esančių prie įėjimų į pastatą valymas; lauko baldų paviršių valymas; šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas. Išvardintos

teritorijos priežiūros paslaugos apima:

2.2.
Teritorijos priežiūros paslaugos (šaltuoju sezonu), kurias sudaro (t. y. į 1 (vieno) m2 , įskaitant visas valymo ir priežiūros išlaidas, 1 (vieno) karto

valymo kainą turi būti įskaičiuota):

1 (vieno) m 2 1 (vieno) karto 

valymas

Užsakovo užsakyme elektroniniame kataloge nurodytos teritorijos tvarkymas ir priežiūra: šlavimas; šiukšlių surinkimas ir išvežimas; sausų lapų grėbimas,

surinkimas ir išvežimas (Tiekėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo patalpose bei teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę); teritorijos dangos

valymas; kojų valymo grotelių esančių prie įėjimų į pastatą valymas; lauko baldų paviršių valymas; šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas; teritorijoje

susikaupusio sniego valymas ir nukasto sniego sukasimas į tvarkingas krūvas, barstymas smėlio ir druskos mišiniu, ledo nukapojimas. Tiekėjas pats privalo

įvertinti oro sąlygas bei sniego kiekį ir inicijuoti sniego nukasimą ir ledo nukapojimą laiku. Sniegas turi būti nukastas iki Užsakovo darbo pradžios. Tiekėjas

savo iniciatyva privalo užtikrinti savalaikį smėlio bei druskų pabarstymą teritorijoje. Išvardintos teritorijos priežiūros paslaugos apima:                              

3. Kitos valymo paslaugos:       
1 (vieno) m 2 / 1 (vieno) vieneto / 

kt.matavimo vieneto 1 (vieno) 

karto valymas

3.1. Virtuvių tvarkymas (indų surinkimas nuo virtuvės baldų stalviršių ir virtuvėje esančių stalų, indų plovimas rankomis). 1 virtuvė

3.2.
Virtuvių tvarkymas (indų surinkimas nuo virtuvės baldų stalviršių ir virtuvėje esančių stalų, jų sudėjimas į indaplovę, užtikrinamas reikalingas indaplovių

tablečių kiekis, išplautų indų išėmimas iš indaplovės ir išdėliojimas į jiems skirtas vietas).
1 virtuvė

3.3. Arbatinukų ir kavos aparatų nukalkinimas. 1 vnt.

3.4. Gėlių laistymas ir dulkių nuvalymas nuo jų bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, virtuvėlėse ir pan.). 1 vnt.

3.5. Dulkių ir kitokio pobūdžio nešvarumų valymas nuo pakabinamų šviestuvų. 1 vnt.

3.6. Dulkių ir kitokio pobūdžio nešvarumų valymas nuo ventiliacinų grotelių. 1 vnt.

3.7. Šaldytuvo valymas. 1 vnt.

3.8. Mikrobangų krosnelės valymas. 1 vnt.

3.9.
Papildomas patalpų valymas. Valymo paslauga atliekama po remonto, statybos darbų ar avarijos; švaros palaikymas statybų metu. Avarijos atveju

paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 valandas nuo Užsakovo pranešimo.
1 m2

3.10.
Papildomas grindų valymas (budinti valytoja). Užsakovo nurodytu laiku papildomai valomi koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, laukiamieji ar kitos Užsakovo

nurodytos patalpos. 
1 val. / 1 valytoja



43.11. Kilimų, kiliminės dangos cheminis valymas. Valoma naudojant specialią įrangą ir priemones. 1 m2

3.12.
Minkštų baldų, bet kokiu paviršiumi, valymas. Kėdžių, krėslų, sofų ir kitų minkštų baldų bet kokiu paviršiumi (gobeleno, odos, kita) valymas specialiomis

priemonėmis.
1 m2

3.13.
Akmens masės plytelių impregnavimas. Giluminiu būdu išplaunamos akmens masės plytelės turi būti dengiamos specialia priemone, kuri įsigeria į

plyteles, ir uždaro paviršiaus poras.
1 m2

3.14.
PVC dangos vaškavimas: PVC danga išplaunama automatine plovimo mašina, dengiama specialiu vašku, kuris apsaugo paviršių nuo subraižymų, purvo

įsigėrimo, tamsėjimo.
1 m2

3.15.
Vertikalių žaliuzių ir roletų valymas, ne cheminiu būdu (sausas nusiurbimas ir / arba drėgnas nuvalymas, neišvežant žaliuzių ir / ar roletų iš Užsakovo

objekto).
1 m2

3.16.
Horizontalių žaliuzių ir roletų valymas, ne cheminiu būdu (sausas nusiurbimas ir / arba drėgnas nuvalymas, neišvežant žaliuzių ir / ar roletų iš Užsakovo

objekto).
1 m2

3.17. Šviestuvų tvirtinamų (įleidžiamų) lubose valymas. Valoma šviestuvo išorinė bei vidinė dalis. 1 vnt.

3.18.

Langų, stoglangių, stogo ir fasado stiklinės dalies valymas. Valoma nenaudojant specialios įrangos (keltuvų, alpinizmo įrangos). Valoma specialiomis

priemonėmis iš abiejų pusių, įskaitant rėmus, palanges bei stogines. Jei langai yra dvigubo rėmo ir Užsakovas pageidauja, kad langai būtų valomi iš vidaus

(atsukus rėmą), Užsakovas turi nurodyti dvigubą tokių langų valymo plotą.
1 m2

3.19.

Aukštuminis (iki 15 metrų aukščio) langų, stoglangių, stogo ir fasado stiklinės dalies valymas (keltuvai). Valoma panaudojant specialius keltuvus. Valoma

specialiomis priemonėmis iš abiejų pusių, įskaitant rėmus, palanges bei stogines. Jei langai yra dvigubo rėmo ir Užsakovas pageidauja, kad langai būtų

valomi iš vidaus (atsukus rėmą), Užsakovas turi nurodyti dvigubą tokių langų valymo plotą.
1 m2

3.20.

Aukštuminis (daugiau nei 15 metrų aukštyje) langų, stoglangių, stogo ir fasado stiklinės dalies valymas (alpinizmo įranga): Valoma panaudojant specialią

alpinizmo įrangą. Valoma specialiomis priemonėmis iš abiejų pusių, įskaitant rėmus, palanges bei stogines. Jei langai yra dvigubo rėmo ir Užsakovas

pageidauja, kad langai būtų valomi iš vidaus (atsukus rėmą), Užsakovas turi nurodyti dvigubą tokių langų valymo plotą.
1 m2

3.21.
Patalpų vidaus stiklinių pertvarų generalinis valymas. Stiklinės pertvaros valomos (plaunamos) naudojant specialias valymo priemones iš abiejų pusių.

Užsakovas nurodo dvigubą stiklinių pertvarų valymo plotą.
1 m2

3.22. Pastato patalpų vidinių sienų valymas. Valoma specialiomis sienos dangos paviršiui tinkamomis priemonėmis. 1 m2

3.23. Lauko žibintų valymas. 1 vnt.

3.24. Lauko stendų, reklamų, nukreipiamųjų lentelių, ženklų valymas. 1 m2

3.25.
Higienos priemonių (tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių, skysto muilo) laikiklio įrengimas (sumontavimas). Įrengiami laikikliai pagal Užsakovo

poreikį higienos priemonėms laikyti. Laikiklių kaina turi būti įskaičiuota į laikiklio įrengimo kainą.
1 vnt.

4. Aprūpinimas higienos reikmenimis ir priemonėmis                                              
1 (vieno) asmens 1 (vieno) mėnesio 

aprūpinimas

4.1.

A higienos reikmenų ir priemonių krepšelis. Pagal Užsakovo poreikį užtikrinamas nuolatinis Užsakovo darbuotojų ir/ar lankytojų aprūpinimas šiais

higienos reikmenimis ir priemonėmis: tualetiniu popieriumi (pagal Užsakovo poreikį ritinyje ir / arba lapeliais ir / arba ritinėlyje) ne mažiau kaip dviejų

sluoksnių, pagamintu iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze), baltos spalvos (baltumas ne mažiau 70 proc.); popieriniais rankšluosčiais

(pagal Užsakovo poreikį ritinyje ir / arba lapiniais) ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, pagamintais iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze),

baltos spalvos (baltumas ne mažiau 70 proc.); kvapniu skystu muilu, gabaliniu muilu ar kitu muilu ar putomis (pagal Užsakovo poreikį); purškiamu oro

gaivikliu. Higienos reikmenimis ir priemonėmis aprūpinama atsižvelgiant į Užsakovo poreikį ir Užsakovo patalpose sumontuotus higienos reikmenų ir

priemonių laikiklius. 

1 (vieno) asmens 1 (vieno) mėnesio 

aprūpinimas

4.2.

B higienos reikmenų ir priemonių krepšelis. Pagal Užsakovo poreikį užtikrinamas nuolatinis Užsakovo darbuotojų ir/ar lankytojų aprūpinimas šiais

higienos reikmenimis ir priemonėmis: tualetiniu popieriumi (pagal Užsakovo poreikį ritinyje ir / arba lapeliais ir / arba ritinėlyje) vieno sluoksnio,

pagamintu iš antrinės žaliavos ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze, baltos spalvos (baltumas ne mažiau 50 proc.); popieriniais rankšluosčiais (pagal

Užsakovo poreikį ritinyje ir / arba lapiniais) vieno sluoksnio, pagamintu iš antrinės žaliavos ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze, baltos spalvos

(baltumas ne mažiau 50 proc.); kvapniu skystu muilu, gabaliniu muilu ar kitu muilu ar putomis (pagal Užsakovo poreikį); purškiamu oro gaivikliu. Higienos

reikmenimis ir priemonėmis aprūpinama atsižvelgiant į Užsakovo poreikį ir Užsakovo patalpose sumontuotus higienos reikmenų ir priemonių laikiklius. 

1 (vieno) asmens 1 (vieno) mėnesio 

aprūpinimas
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4.3.

Virtuvės higienos reikmenų ir priemonių krepšelis. Pagal Užsakovo poreikį užtikrinamas Užsakovo aprūpinimas šiais higienos reikmenimis ir

priemonėmis: popieriniais rankšluosčiais (pagal Užsakovo poreikį ritinyje ir / arba lapiniais) ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, pagamintais iš celiuliozės (ar

antrinės žaliavos mišinio su celiulioze), indų plovikliu, kempinėlėmis (su šveičiamaja dalimi), šveistukais indų plovimui. Higienos reikmenimis ir

priemonėmis aprūpinama atsižvelgiant į Užsakovo poreikį ir Užsakovo patalpose sumontuotus higienos reikmenų ir priemonių laikiklius. 

1 (vieno) asmens 1 (vieno) mėnesio 

aprūpinimas

Reikalavimai valymo priemonėms ir įrangai, aplinkos apsaugos kriterijai

1. Tiekėjas turi teikti valymo paslaugas, naudodamas specialias tinkamas medžiagas (valymo priemones), valymo įrangą bei technines priemones, kurie būtų nežalingi aplinkai ir sveikatai, ir būtų 

užregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Visi paviršiai turi būti valomi su specialiomis paviršiams valyti skirtomis cheminėmis priemonėmis (plovikliais, dezinfekuojančiomis priemonėmis, ėdikliais, vaškais ir pan.), pašalinančiomis tipinius 

nešvarumus ir negadinančiomis valomų paviršių.

3. Tiekėjas yra atsakingas už pavojingų medžiagų, naudojamų valymo paslaugų teikimui, saugojimą ir utilizavimą.

4. Valymo paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 

įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) (valymo paslaugų teikimo metu turi būti 

vadovaujamasi aktualia šio įsakymo redakcija).


