
ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO 

PASLAUGAS, SĄRAŠAS 

 

Asmens, 

pretenduojančio 

teikti 

bendrojo 

naudojimo 

objektų 

administravimo 

paslaugas 

vardas, pavardė 

arba 

pavadinimas 

Asmens, 

pretenduojančio 

teikti bendrojo 

naudojimo 

objektų 

administravimo 

paslaugas, 

patirtis bendrojo 

naudojimo 

objektų 

administravimo 

ir (ar) pastatų 

naudojimo 

ir priežiūros 

srityje 

Asmens, nurodytas savivaldybės teritorijoje 

teikiamų bendrojo naudojimo objektų 

administravimo paslaugų tarifas, 

Eur/m2 (PVM mokėtojai tarifą nurodo su PVM) 

Kita papildoma 

informacija Daugiabučiuose 

namuose, 

kurių  plotas 

iki 1 000 m2 

Daugiabučiuose 

namuose, 

kurių  plotas 

nuo 1000 

iki 3 000 m2 

Daugiabučiuose 

namuose, 

kurių  plotas 

didesnis 

kaip 3 000 m2 

UAB „Pasvalio 

butų ūkis“ 

Daugiabučių 

namų 

administravimo 

ir techninės 

priežiūros 

paslaugas teikia 

nuo 1993 m. 

vasario 23 d. 

Administruoja  

82 daugiabučius 

gyvenamuosius  

namus, jų 

naudingas plotas  

40752,55 m2    

 

0,0561–0,0726 0,0460–0,0605 0,0460–0,0605 UAB „Pasvalio butų ūkis“ yra akcinio kapitalo 

pagrindu pagal Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymą veikianti Lietuvos Respublikos 

įmonė. Bendrovės steigėjas ir akcininkas yra Pasvalio 

rajono savivaldybė. Bendrovės pagrindinė ūkinė 

veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo 

objektų administravimas ir techninė priežiūra, 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūra. Bendrovei visą parą galima pranešti apie 

sutrikimus. Atlikties darbams teikiama garantija. 

Bendrovės buveinėje galima atsiskaityti nemokant 

komisinio mokesčio. Teikiamos paslaugos ir 

bendrijoms bei jungtinės veiklos sutarties dalyviams. 

Bendrovė su gyventojais bendrauja gyvai. Bendrovės 

veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. 

Pasvalio  r. savivaldybės administracijos direktoriaus 



2006 m. liepos 11 d. DV-364  ir 2014 m. birželio 30 

d. DV-391 įsakymais  paskirtas daugiabučių namų 

bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.   

Gėlių g. 5A, Pasvalys, tel. (8 451) 34 089, 

bu@pasvalys.lt; www.pasvaliobu.lt   

UAB „Mano 

Būstas 

Aukštaitija“ 

 

 

 

 

 

Daugiabučių 

namų 

administravimu 

ir priežiūra ir  

(arba) jos 

organizavimu 

užsiima nuo  

2012  m.  

Administruoja 

409  

daugiabučius 

gyvenamuosius 

namus, jų 

naudingas plotas  

622253,67 m2 

0,0672 0,0570 0,0570 UAB „Mano būstas Aukštaitija“ yra Respublikinių 

būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys, priklauso 

Mano būstas prekės ženklo įmonių grupei, kurios 

pagrindinė veiklos kryptis – daugiabučių namų 

priežiūra. UAB „Mano būstas Aukštaitija“ klientai- 

administruojami daugiabučiai namai, kuriuose 

paslaugos teikiamos savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų, sutarčių su bendrijomis, 

jungtinės veiklos dalyviais pagrindu. UAB „Mano 

būstas Aukštaitija“ atlieka daugiabučių gyvenamųjų 

namų bendro naudojimo objektų administravimą ir 

priežiūrą, šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūrą, rengia dokumentus, sudaro perkamų 

paslaugų sutartis pagal Administravimo nuostatus. 

Bendrovės veikla apdrausta civilinės atsakomybės 

draudimu.  

Kranto g. 36, Panevėžys, tel. +370 700 55966,  

info@manobustas.lt; www.ebustas.lt 
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