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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, Bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567, 21 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A-393 „Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ skyrimo 

daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“ ir atsižvelgdamas į tai, kad nėra 

gauta gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos: 

1. P r a t ę s i u AB „Panevėžio butų ūkis“ (kodas 147146714, buveinės adresas Beržų g. 

48, Panevėžys, PVM mokėtojo kodas LT471467113) paskyrimą daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi penkerių metų laikotarpiui (1, 2 priedai). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. daugiabučių namų, kurių naudingas plotas iki 1000 kv. m, bendrojo naudojimo 

objektų administravimo tarifas – 0,048 Eur (su PVM) už 1 kv. m per mėnesį; 

2.2. daugiabučių namų, kurių naudingas plotas nuo 1000 iki 3000 kv. m, bendrojo 

naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,044 Eur (su PVM) už 1 kv. m per mėnesį; 

2.3. administratoriaus įgaliojimai pasibaigia suėjus 1 punkte nurodytam terminui arba 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais. 

3. Į p a r e i g o j u AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruoti Nekilnojamojo turto registre šio 

įsakymo prieduose nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą. 

4. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos 

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos 
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Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti 

apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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