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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS PAŽYMOS 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi bei 

vykdydama Jūsų 2017 m. vasario 28 d. pažymos Nr. 4D-2016/2-680 (toliau – Pažyma) 

rekomendacijas, informuoja, jog: 

1. Savivaldybės administracijos direktorius 2017-03-09 įsakymu Nr. A-345 „Dėl Šiaulių 

miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos 

sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių 

veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo“ nurodė Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir 

ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyriui vykdyti 

daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi 

įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – 

Valdytojai) veiklos priežiūrą ir kontrolę Šiaulių mieste, patvirtino Valdytojų veiklos patikrinimų 

grafiką 2017 metams; 

2. Savivaldybės administracija parengė naujas Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų 

savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės 

paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau 

– Taisyklės) atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymą 

Nr. D-745 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 

„Dėl 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 pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Taisyklių projektas bus teikiamas svartyti Savivaldybės tarybai šių metų gegužės mėnesį. 

Apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Taisyklių patvirtinimo/nepatvirtinimo informuosime 

atskirai. 

PRIDEDAMA. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-09 įsakymo Nr. A-345 

kopija, 3 lapai. 

 

 

Administracijos direktorius    Antanas Bartulis 
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