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2020 m. rugsėjo ___ d. Nr. ĮV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio1 dalimi

ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei atsižvelgdamas į daugiabučių namų savininkų bendrijų

pirmininkų pasiūlymus:

1. P  a  k  e  i  č  i  u  Valdytojų, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir

rizikos veiksnių sąrašą, patvirtintą Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.

balandžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-E-177 „Dėl Valdytojų, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos

kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P  a  p  i  l  d  a  u  Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.

balandžio 8 d. įsakymą Nr. ĮV-E-177 „Dėl Valdytojų, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos

kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo“ nauja dalimi ir ją išdėstau taip:

„N  u  r  o  d  a  u, kad valdytojų patikrinimai atliekami pagal valdytojo pateiktą

informaciją ir dokumentus (dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus), nedalyvaujant valdytojui.

Pateikiamos dokumentų kopijos (išrašai) turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.“

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-E-177

(Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo ___ d. įsakymo Nr. ĮV-E-____

redakcija)

VALDYTOJŲ, KURIŲ VEIKLĄ PLANUOJAMA TIKRINTI, ATRANKOS KRITERIJŲ IR

RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS

1. Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių kalendorinių metų sąrašą, tačiau valdytojui

nepateikus patikrinimui prašomų dokumentų jo veikla nebuvo patikrinta.

2. Praėjusiais kalendoriniais metais gauta pagrįstų butų ir kitų patalpų savininkų,

viešojo administravimo subjektų ar kitų asmenų skundų, pretenzijų, pranešimų dėl valdytojo

netinkamai atliekamų funkcijų ir valdytojas nebuvo įrašytas į einamųjų metų sąrašą.

3. Planuotas valdytojo veiklos patikrinimas nebuvo atliktas.

4. Ankstesnio valdytojo veiklos patikrinimo metu nustatyti reikalavimai trūkumams

pašalinti neįvykdyti per 6 mėnesius nuo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo

veiklos patikrinimo akto registravimo dienos.

5. Valdytojo veikla ir su ja susiję dokumentai nebuvo tikrinti per paskutinius

5 kalendorinius metus.

6. Einamaisiais metais buvo gauti 3 ir daugiau pagrįstų butų ir kitų patalpų savininkų,

viešojo administravimo subjektų skundų, pretenzijų, pranešimų dėl valdytojo netinkamai atliekamų

teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymo.

7. Valdytojas neteikia nurodytų duomenų ir informacijos arba pateikus šią informaciją

priežiūros ir kontrolės vykdytojui kyla pagrįstų abejonių dėl tinkamo valdytojui pavestų funkcijų

vykdymo.

8. Kilo pagrįsti įtarimai dėl galimai neteisėtos veiklos.

9. Gauta informacija dėl valdymo organų neveikimo.
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