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DĖL GYVENAMOJO NAMO J. BASANAVIČIAUS G. X  

 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. A-

702 sudaryta darbo grupė patikrino ir įvertino gyvenamojo namo J. Basanavičiaus x statybos 

bendrijos valdymo organų vykdytą veiklą 2012-2013 metais (pridedama). Nustatyta, kad bendrijos 

pirmininkas netinkamai vykdė jam priskirtas funkcijas ir neatsakingai organizavo bendrijos veiklą. 

 2014-06-19 įvyko gyvenamojo namo J. Basanavičiaus x butų ir kitų patalpų savininkų 

susirinkimas, kuriame priimti sprendimai dėl bendrijos steigimo, bendrijos įstatų patvirtinimo, 

išrinktas naujas bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdyba ir kt. (pridedama). 

 2014-02-07 atliktas gyvenamojo namo J. Basanavičiaus x statybos bendrijos 

patikrinimas dėl atliekamos statinio techninės priežiūros ir surašytas statinio techninės priežiūros 

patikrinimo aktas. 2014-07-07 pateiktas raštas dėl statinio defektų pašalinimo, kuriame nurodoma, 

kad sutvarkyta išorinė lietaus nuvedimo sistema, sutvarkyta elektros instaliacija, nudažytas lango 

rėmas, 2014-06-16 atlikta kasmetinė apžiūra, bei informuojama, kad kiti darbai bus atlikti vykdant 

projektą „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“.  

 2014-05-19 pasirašytas papildomas susitarimas prie 2013 m. lapkričio 19 d. 

Partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir 

bendradarbiavimo dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje 

sutarties Nr. BETA-4-2013-42 ir gyvenamasis namas J. Basanavičiaus x įrašytas į modernizuojamų 

Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių namų sąrašą. Įvykdytas mažos vertės viešasis pirkimas dėl 

gyvenamojo namo J. Basanavičiaus x energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano 

parengimo. 2014-07-14 organizuojamas gyvenamojo namo J. Basanavičiaus x butų ir kitų patalpų 

savininkų susitikimas su  energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano rengėjais dėl namo 

atnaujinimo (modernizavimo).  

 PRIDEDAMA:  

                     1. 2014-06-16 patikrinimo akto Nr. 1 kopija, 2 lapai. 

                 2. 2014-06-19 gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. x butų ir kitų patalpų savininkų 

susirinkimo protokolo kopija, 6 lapai. 

              3.  2014-05-19 papildomas susitarimo prie 2013 m. lapkričio 19 d. Partnerystės dėl 

projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir 

bendradarbiavimo dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje 

sutarties Nr. BETA-4-2013-42 kopija, 2 lapai. 
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