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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų

tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės

tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl maksimalių bendro naudojimo objektų

administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į UAB

„Raseinių komunalinės paslaugos“ 2022 m. balandžio 8 d. raštą Nr.(1.6E)SD-34 „Dėl bendrojo

naudojimo objektų administratoriaus deklaracijos pateikimo“,

p a k e i č i u Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio

30 d. įsakymo Nr. A1-896 „Dėl Raseinių rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų

administratoriaus skyrimo“ 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2. taikyti bendro naudojimo objektų administravimo tarifą (priklausomai nuo

daugiabučio namo naudingo ploto) vadovaujantis Aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės

tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl maksimalių bendro naudojimo objektų

administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Administracijos direktorius Edmundas Jonyla
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