
 

 

                                                                                                                                          

 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2020 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ 

BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ 

ASMENŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE 

NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ 

PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 5 d.  Nr. DV-301  

Pasvalys 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų 

asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka savivaldybės 

vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su 

įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, 

patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d sprendimu Nr. T1-86 „Dėl 

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų 

ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo 

naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų 

funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-81 redakcija), 5, 7 punktais: 

1.  T v i r t i n u  2020 m. planinių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų 

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių veiklos patikrinimų planą (pridedama).  

2. N u r o d a u  paskelbti šį įsakymą Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje.  

3. P a v e d u  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus  

vedėjui Vaidotui Kuodžiui įsakymo vykdymo kontrolę. 

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

   

Administracijos direktorius                  Povilas Balčiūnas 

 

 

  

https://teisineinformacija.lt/birzai/Default.aspx?Id=3&DocId=23357


PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. gegužės  5 d.  

įsakymu Nr. DV-301 

 

2020 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ 

BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ 

ASMENŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE 

NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ 

PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas 

(vardas, pavardė; juridinio asmens 

pavadinimas; juridinio asmens 

kodas) 

Daugiabučio 

namo, kuriame 

tikrinama veikla, 

adresas 

 

Planinio 

patikrinimo 

pradžios ir 

pabaigos metų 

ketvirtis (-iai) 

Kriterijai ir 

rizikos veiksniai, 

pagal kuriuos 

atrinkti valdytojai 

1. Daugiabučio namo savininkų 

bendrija „Nėris“, įm. kodas 

169263314 

S. Nėries g. 20, 

Pasvalys 

2020 m. II ketvirtis Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta          

2. Administratorius UAB „Pasvalio 

butų ūkis“, įm. kodas 169176222                                                             

Joniškėlio g. 7, 

Pasvalys 

2020 m. III 

ketvirtis 

Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta 

3. Daugiabučio namo savininkų 

bendrija „Šermukšnėlė“, įm. kodas 

169304024 

Šermukšnių g. 16, 

Pasvalys 

2020 m. III 

ketvirtis 

Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta  

4. Daugiabučio namo savininkų 

bendrija „Papartis“, įm. kodas 

169288310 

Taikos g. 8, 

Pasvalys 

2020 m. III 

ketvirtis 

Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta         

5. Daugiabučio namo, esančio 

Vilties g. 12A, Pasvalys, jungtinės 

veiklos sutartimi įgaliotas asmuo  

Nina Vaitekūnienė 

Vilties g. 12A, 

Pasvalys 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta           

6. Administratorius UAB „Pasvalio 

butų ūkis“, įm. kodas 169176222 

Panevėžio g. 12, 

Pasvalys 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta           

7. Administratorius UAB „Pasvalio 

butų ūkis“, įm. kodas 169176222                                             

P. Vileišio g. 12, 

Pasvalys 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Valdytojo veikla 

nebuvo tikrinta                  

 

 

 

Pastaba: daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie patikrinimą bus informuoti 

raštu.  

 

_____________________ 

 

 


