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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo
organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų
bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems
priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T - 78 „Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės
vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su
įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo“, 5 ir 6 punktais:
1. T v i r t i n u Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo
organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų
bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos 2022 metų planinių patikrinimų planą
(pridedama).
2. N u r o d a u, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje
www.sakiai.lt.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.
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Daugiabučio namo
Eil.
administratorius
(valdytojas)
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Daugiabučio namo
savininkų bendrija „Liepa
13“ (juridinio asmens kodas
174426880)
Uždaroji akcinė bendrovė
„Šakių šilumos tinklai“
(juridinio asmens kodas
174409393)
Uždaroji akcinė bendrovė
„Šakių šilumos tinklai“
(juridinio asmens kodas
174409393)
Daugiabučio namo
savininkų bendrija
„Geltonoji tulpė“ (juridinio
asmens kodas 174427982)
Jungtinės veiklos sutartis
(Nijolė Urbaitienė)

Daugiabučio namo
adresas

Patikrinimo
kriterijus

Planinio
patikrinimo
pradžios ir
pabaigos metų
ketvirtis
I-II ketv.

Bažnyčios g. 13,
Šakiai, Šakių sen.,
Šakių r. sav.

Planinis, valdytojo
veikla nebuvo tikrinta
per paskutinius 5
kalendorinius metus

Mokyklos g. 10,
Gelgaudiškis, Šakių
sen., Šakių r. sav.

Planinis, valdytojo
veikla nebuvo tikrinta
per paskutinius 5
kalendorinius metus

II-III ketv.

Šaulių g. 26, Šakiai,
Šakių sen., Šakių r.
sav.

Planinis, valdytojo
veikla nebuvo tikrinta
per paskutinius 5
kalendorinius metus

II-III ketv.

S. Banaičio g. 6,
Šakiai, Šakių sen.,
Šakių r. sav.

Planinis, valdytojo
veikla nebuvo tikrinta
per paskutinius 5
kalendorinius metus

III-IV ketv.

Vytauto g. 4, Šakiai,
Šakių sen., Šakių r.
sav.

Planinis, valdytojo
veikla nebuvo tikrinta
per paskutinius 5
kalendorinius metus

III-IV ketv.
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