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DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ADRESU
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2022 m.                         d. Nr. A1-

Mažeikiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos

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

objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 20 ir 21 punktais bei atsižvelgdamas

į UAB „Admituras“ 2022 m. gegužės 31 d. pateiktą Civilinės atsakomybės draudimą

(Liudijimo/poliso Nr./LT22-BCAD-00000329-7):

1. S k i r i u penkeriems metams UAB „Admituras“ (teisinė forma – uždaroji akcinė

bendrovė, buveinės adresas – Draugystės g. 20, 89167 Mažeikiai, kodas 300044206, PVM

mokėtojo kodas LT100001369913) daugiabučio gyvenamojo namo Lūšės g. 248, Pikeliai,

Mažeikių r. sav. (unikalus daikto numeris: 6196-0011-3016, naudingasis plotas – 359,92 kv. m.;

gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius – 8, kitų patalpų (priklausinių) skaičius – 24, daugiabučiui

namui žemės sklypas nepriskirtas) bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.

2. P a v e d u UAB „Admituras“ apskaičiuojant bendrojo naudojimo objektų

administravimo paslaugų tarifus vadovautis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-360 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių

gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo

tvarkos aprašu. 

3. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo

bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „Admituras“ įgaliojimai pasibaigia

įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius

jungtinės veiklos sutartį, butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą

pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, pasibaigus administravimo terminui, taip pat

kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais. 

4. Į p a r e i g o j u UAB „Admituras“ per 30 dienų Valstybės įmonės Registrų centro

Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daugiabučio gyvenamojo namo Lūšės g. 248, Pikeliai,

Mažeikių r. sav. bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

5. Į p a r e i g o j u įpėdinę pagal įstatymą Liną Visockienę per 30 dienų UAB

„Admituras“ perduoti nepanaudotas sukauptas lėšas, skirtas daugiabučio namo, esančio adresu

Lūšės g. 248, Pikeliai, Mažeikių r. sav. bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar

kitaip tvarkyti, sutartis su paslaugų teikėjais ir rangovais, teisės aktų nustatytus namo techninės

priežiūros ir kitus su namu susijusius dokumentus.

6. N u r o d a u šį įsakymą Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriui

paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, o Savivaldybės administracijos Židikų seniūnijai –

daugiabučio gyvenamojo namo skelbimų lentose.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos
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administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai) Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo

paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorius                                                                                      Saulius Šiurys
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