
 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S  
DöL VILKAVIŠKIO MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBöS 

ADMINISTRAVIMO IR BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINöS 
TECHNINöS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFŲ NUSTATYMO 

 

2011 m. kovo 1 d. Nr. B-ĮV-168 
Vilkaviškis 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 
2008, Nr.113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2  ir 5 punktais, Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s 2008 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. B-TS-363 „D÷l Vilkaviškio m. daugiabučių 
namų bendrosios nuosavyb÷s administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatin÷s technin÷s 
priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų dydžių patvirtinimo“ ir Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. B-ĮV-403  
patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administravimo nuostatais ir 
atsižvelgdamas į uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Vilkuva“ 2011 m. vasario 28 d. prašymą Nr. 13 
„D÷l bendrosios nuosavyb÷s administravimo tarifo“: 

1. N u s t a t a u nuo šių metų kovo 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1105 „D÷l Vilkaviškio m. daugiabučių namų 
butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administratoriaus skyrimo“ paskirtam 
Vilkaviškio m. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s 
administratoriui – uždarajai akcinei bendrovei „Vilkuva“ (toliau – Administratorius): 

1.1. bendrosios nuosavyb÷s administravimo tarifą – 0,18 Lt/kv. m; 
1.2. bendrojo naudojimo objektų nuolatin÷s technin÷s priežiūros (eksploatavimo) tarifą – 

0,26 Lt/kv. m. 
2. N u r o d a u Administratoriui vadovautis Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos 

direktoriaus 2010 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. B-ĮV-403 patvirtintais Butų ir kitų patalpų 
savininkų bendrosios nuosavyb÷s administravimo nuostatais ir Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s 
administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. B-ĮV-871 (Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. geguž÷s 13 d. įsakymo Nr. B-ĮV-406 redakcija) 
patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų nuolatin÷s technin÷s priežiūros (eksploatavimo) darbų, 
vykdomų už Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s tarybos patvirtintą tarifą, sąrašu. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. B-ĮV-214 „D÷l Vilkaviškio m. daugiabučių namų 
bendrosios nuosavyb÷s administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatin÷s technin÷s 
priežiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo“. 
              Šis įsakymas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  
  
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis Administracijos 
direktoriaus pareigas  Saulius Vabalas 
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