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PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO

 Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo

tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.

567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo 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“:

1. S u d a r a u Asmenų, pretenduojančių teikti Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių

namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, pagal priedą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-571 „Dėl Asmenų, pretenduojančių teikti Raseinių rajono

savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo

sudarymo“  su visais jo pakeitimais.

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

Elektroninio dokumento nuorašas



Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2022 m. balandžio   d. įsakymo Nr.           

priedas

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO

OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS

 
Eil.

Nr.

Asmens,

pretenduojančio  teikti

bendrojo naudojimo

objektų

administravimo

paslaugas, vardas ir

pavardė arba

pavadinimas

 

Asmens,

pretenduojančio teikti

bendrojo naudojimo objektų

administravimo

paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo

objektų administravimo ir (ar) pastatų

naudojimo ir priežiūros srityje

Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo

naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas,

Eur už m² be PVM

Kita papildoma informacija

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                  

Daugiabučiuose

namuose, kurių

naudingojo ploto:

 iki 1000 m2 

Daugiabučiuose

namuose, kurių

naudingojo ploto: 

nuo 1000

iki 2000 m2

Daugiabučiuose

namuose, kurių

naudingojo

ploto: nuo 2001

iki 3000 m2

1 2 3 4 5 6 7

1. Uždaroji akcinė 

bendrovė „Raseinių 

komunalinės 

paslaugos“, įmonės 

kodas 172208281, 

Žemaičių g. 10, 60119 

Raseiniai

Nuo 2009 m. sausio 1 d. SĮ „Raseinių butų

ūkis“ (Raseinių rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas 

Nr. (1.1)TS-410 „Dėl Raseinių rajono 

daugiabučių namų patalpų savininkų 

(bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės 

objektų administravimo“).

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020

m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TS-312 

„Dėl  uždarosios akcinės bendrovės 

„Raseinių butų ūkis“ reorganizavimo 

prijungimo būdu prie  uždarosios akcinės 

bendrovės „Raseinių komunalinės 

paslaugos“.

0,1487 0,1420 0,1352 UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

2022 m. balandžio 8 d. Bendrojo 

naudojimo objektų administratoriaus 

deklaracija.

______________
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