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SPRENDIMAS 

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ 

MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. TS-229 

Raseiniai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 8.1 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į SĮ 

„Raseinių butų ūkis“ 2016 m. balandžio 4 d. raštą Nr. 134 „Patikslintas prašymas dėl savivaldybės 

įmonės „Raseinių butų ūkis“ administravimo tarifų padidinimo“, Raseinių rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus 

administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedamas). 

2. Nustatyti, kad asmens, teikiančio ar pretenduojančio teikti administravimo paslaugas, 

administravimo tarifas ar administratoriaus apskaičiuotas konkretaus namo bendrojo naudojimo 

objektų administravimo mokesčio tarifas negali viršyti pagal šio sprendimo 1 punktu patvirtinto 

aprašo nustatytą tvarką apskaičiuoto namo maksimalaus administravimo mokesčio tarifo – 0,061 

Eur (be PVM) per mėnesį už 1 m² naudingo ploto. 

3. Taikyti šiuo sprendimu nustatytus tarifus nuo 2016 m. liepos 1 d. 

4. Pripažinti netekusiais galios nuo 2016 m. liepos 1 d. Raseinių rajono savivaldybės 

tarybos: 

4.1. 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. (1.1) TS-445 „Dėl daugiabučių namų bendrosios 

nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo 

metodikos patvirtinimo“; 

4.2. 2009 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. (1.1) TS-78 „Dėl daugiabučių namų bendrosios 

nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo“; 
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4.3. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-361 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 

2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-78 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės 

administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo“ pakeitimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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