
                                                                     PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  

2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DV-782 

 

2023 M. PLANINIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ 

VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas (fizinio 

asmens 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, esančio  

Darželio g. 3, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Valdas Žukauskas 

Darželio g. 3, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

I ketvirtis 

2021 metais 

valdytojo veikloje 

nustatyta teisės aktų 

pažeidimų 

(nebaigtas planinis 

tikrinimas) 

2. Daugiabučio namo, esančio  

Mūšos g. 3, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Alvydas Sakalauskas 

Mūšos g. 3, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

I ketvirtis 

2022 metais 

valdytojo veikloje 

nustatyta teisės aktų 

pažeidimų 

(nebaigtas 

neplaninis 

tikrinimas) 

3. Daugiabučio namo, esančio  

Darželio g. 1, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Dalia Vaišnienė 

Darželio g. 1, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

II ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 

metus. 

4. Daugiabučio namo, esančio  

Darželio g. 5, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Julikas Simonaitis  

Darželio g. 5, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

II ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

5. Daugiabučio namo, esančio  

Darželio g. 6, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Aušra Keršinskienė  

 

Darželio g. 6, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

II ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

6. Daugiabučio namo, esančio  

Darželio g. 7, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Lilija Ralienė 

Darželio g. 7, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

II ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

7. Daugiabučio namo, esančio  

Mūšos g. 5, Narteikių k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Danutė Smilgienė 

Mūšos g. 5, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

II ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 

metus. 

8. Daugiabučio namo, esančio  

Mokyklos g. 6, Narteikių k., Pasvalio 

r., sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Arūnas Kondrotas 

Mokyklos g. 6, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

II ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 



9. Daugiabučio namo, esančio  

Mokyklos g. 8, Narteikių k., Pasvalio 

r., sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Dovydas 

Arcimavičius 

Mokyklos g. 8, 

Narteikių k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

III ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

10. Daugiabučio namo, esančio  

Taikos g. 7, Mikoliškio k., Pasvalio r., 

sav., jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotas asmuo Virginija Mainionytė 

Taikos g. 7, 

Mikoliškio k., 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

III ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

11. Daugiabučio namo savininkų bendrija 

„Bitė-13“, kodas 301704544 

G. Petkevičaitės-

Bitės g. 13, 

Joniškėlis, 

Pasvalio r. sav. 

2023 m.  

III ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

12. Daugiabučio namo savininkų bendrija 

„Eglynėlis“, kodas 301681597 

Vilniaus g. 59B, 

Pasvalys 

2023 m.  

III ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

13. Daugiabučio namo savininkų bendrija 

„Ąžuolas“, kodas 269261830 

Ramioji g. 3, 

Pasvalys 

2023 m.  

III ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

14. Administratorius UAB „Pasvalio butų 

ūkis“, įm. kodas 169176222 

Ežero g. 3B, 

Pasvalys 

2023 m.  

III ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

15. Administratorius UAB „Pasvalio butų 

ūkis“, įm. kodas 169176222 

Vyšnių g. 20, 

Pasvalys 

2023 m.  

IV ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

16. Administratorius UAB „Pasvalio butų 

ūkis“, įm. kodas 169176222 

Vyšnių g. 22, 

Pasvalys 

2023 m.  

IV ketvirtis 

Valdytojo veikla  

nebuvo tikrinta 

daugiau nei 5 metus 

 

Pastaba:  

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie patikrinimą bus informuoti raštu. 

 

_____________________ 

 
 

 
 

 
 


