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Visaginas

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 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo

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

vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.

lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-265 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d.

sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos

sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo

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

vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u Planinių butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ir

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų

administratorių veiklos patikrinimų planą 2020 metams (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir informacinių

technologijų skyriui planinių butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ir Visagino

savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių

veiklos patikrinimų planą 2020 metams viešai paskelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

2.2. Įsakymo vykdymo kontrolę Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio

valdymo ir statybos skyriaus vedėjai Valentinai Raubiškienei.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo   nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams

(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. kovo ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

PLANINIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ  

IR VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PASKIRTŲ 

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ 

PLANAS 2020 METAMS

Eil.

Nr.

Bendrojo naudojimo objektų

valdytojo pavadinimas

Daugiabučio

namo adresas

Numatomo patikrinimo

metų pradžios ir

pabaigos ketvirtis

Užduotis

1.
Namo bendrija „Sedulinos al. 

35“, įmonės kodas 301532920
Sedulinos al. 35 II

Planinis

patikrinimas

2.
UAB „Visagino būstas“,

įmonės kodas 155498117
Jaunystės g. 25 II

Planinis

patikrinimas

3.
Namo bendrija „Sedulinos al. 

21“, įmonės kodas 304597300
Sedulinos al. 21 II

Planinis

patikrinimas

4.
UAB „Visagino būstas“,

įmonės kodas 155498117
Taikos pr. 88 II–III

Planinis

patikrinimas

5.
Namo bendrija „Parko g.1“, 

įmonės kodas 302685805
Parko g. 1/2 II–III

Planinis

patikrinimas

6.
UAB „Visagino būstas“ , 

įmonės kodas 155498117
Sedulinos al. 6 III

Planinis

patikrinimas

7.
Namo bendrija „Taikos pr. 68“, 

įmonės kodas 303073960
Taikos pr. 68 III

Planinis

patikrinimas

8.
UAB „Visagino būstas“,

įmonės kodas 155498117
Parko g. 4 III–IV

Planinis

patikrinimas

9.
Namo bendrija „Tarybų g. 3“, 

įmonės kodas 303267673
Tarybų g. 3 III–IV

Planinis

patikrinimas

10.
UAB „Visagino būstas“,

įmonės kodas 155498117
Festivalio g. 15 IV

Planinis

patikrinimas

11.
Namų bendrija „Taikos pr.6“, 

įmonės kodas 300064625
Taikos pr. 6 IV

Planinis

patikrinimas

12.
Namų bendrija „Taikos pr.6“, 

įmonės kodas 300064625
Taikos pr. 58 IV

Planinis

patikrinimas

13.
UAB „Visagino būstas“,

įmonės kodas 155498117
Taikos pr. 84 IV

Planinis

patikrinimas

14.
Namų bendrija „Taikos pr. 6“, 

įmonės kodas 300064625
Energetikų g. 52 IV

Planinis

patikrinimas

15.
Namo bendrija „Nauja buitis“, 

įmonės kodas 302467532
Veteranų g. 6 IV

Planinis

patikrinimas
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