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Į 2016-07-22    Nr. 4D-2016/2-

598/3D-2197 

 

DĖL PAŽYMOS NR. 4D-2016/2-598 „DĖL X SKUNDO PRIEŠ PASVALIO RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ“ 

 

 Informuojame apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų, pateiktų 

2016 m. liepos 20 d. pažymoje Nr. 4D-2016/2-598 „Dėl X skundo prieš Pasvalio rajono 

savivaldybės administraciją“, įvykdymą: 

dėl 22.1 punkto – įvykdyta (Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas 

Nr. DV-552 „Dėl Statinių naudojimo priežiūros vykdytojo veiklos kontrolės“); 

dėl 22.2 punkto – įvykdyta (Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas 

Nr. DV-546 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. DV-

452 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR numeris 2016-22600); 

dėl 22.3 punkto – įvykdyta (Namo įgaliotas asmuo pateikė dokumentus, kurie buvo nurodyti 

Savivaldybės administracijos 2016 m. birželio 22 d. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo 

objektų valdytojo veiklos patikrinimo akte, t. y. 2016 m. liepos 26 d. susirinkimo protokolą, 

kuriame nuspręsta dėl: kaupiamųjų įmokų; jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens ataskaitos už 

2015 m.; namo priežiūros ūkinio-finansinio plano; ilgalaikio namo atnaujinimo plano; atsakingo už 

namo techninę priežiūrą asmens paskyrimo; atsakingo už valstybinės vėliavos iškėlimą. Taip pat 

pateikė Taikos g. 14, Mikoliškio k., Pušaloto sen., Pasvalio r., daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisykles.). 

PRIDEDAMA: 

1. Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. DV-552 kopija, 1 

lapas. 

2. Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. DV-546 nuorašas, 1 

lapas. 

3. Namo įgalioto asmens pateikti dokumentai, 12 lapų. 

 

 

Administracijos direktorius                 Rimantas Užuotas 
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