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I. BENDROJI INFORMACIJA

*Jurjdjnjs asmuo, kita organizacija ar jq padalinys
Pavadinimas UAB ,,Senamiesëio ükis”
Kodas 121452134
~aIis, kurioje jsteigtas ar Lietuva
jregistruotas juridinis asmuo,
kita organizacija arjg padalinys
Buveinés adresas Islandijos g. 6, LT-01402 Vilnius
Registravimo data 1992-06-18
Steigéjas (nurodoma, jeigu Vilniaus miesto savivaldybe
steigéjas yra kitasjuridinis
asmuo ar organizacija)
Ry~io duomenys tel. 8 700 55 188

el. pa~tas info(ü~senamiescioukis it
intemeto svetainè, tinkIara~tis www.senamiescioukis it
arkita

*nereikalingq i~braukti

II. VEIKLOS SRITYS, TEIKIAMOS PASLAUGOS IR PATIRTIS

Juridinio asmens veikios sriëiq ir teikiamq paslaugq, susijusiq su daugiabuèiq nairnj bendrojo
naudojimo objektq administravimu, naudojimu ir prie~iüra, apra~ymas (i~skiriant pagrindinç
veikios sritj ir kitas veikios sritis, susijusias su bendrojo naudojimo objektq administravimu,
naudojimu ir prie~iura):
administruoja namus/namq sutartinémis kainomis, kurios nevir~ija Kauno miesto savivaldybes
tarybos nustatyto maksimalaus tarifo;
organizuoja gyvenamujq namq ekspioatacijq ir profilaktinio remonto darbus:

a) pastato bendrq konstrukcijq;
b) pastato bendrojo naudojimo patalpq (laiptines, koridoriai, holai, rusiai, gara~ai ir pan.);
c) bendrojo naudojimo iniinerines jrangos (~alto ir kar~to vandentiekio tinklai, fekalines

kanalizacijos tinklai, ~ildymo sistemos tinklai, elektros instaliacija, vedinimo kanalai,
prie~gaisrinê jranga, ~iukMiq ~aIinimo vamzdynai, Iiftai ir pan.);

atlieka bendrojo naudojimo patalpq valymo (koridoriai, laiptines, holai, gara~ai, Iangai) bei



teritorijos prie~iüros (~aIigatviai, dviraèiq takai, ~e1diniai, vejos, jva~iavimai, automobiliq
stovôjimo aik~te1os ir pan. ) darbus;
u~tikrina i~kvietimq registravim4 ir avarijq lokalizavimq vis~ par~ tiek darbo, tiek i~eiginOmis ir
~venèhj dienomis;
tvarko butq ir kitq patalpq bei jq savininkq mokes~i14 u~ suteiktas paslaugas apskait4;
apskaièiuoja mokesëius u~ fakti~kai atliktus pastato bendrojo naudojimo objektq eksploatavimo,
remontavimo, rekonstravirno ir kitokio tvarkyrno darbus, juos paskirsto ir pateikia butq ir kitq
patalpq savininkams / naudotojams;
apskaièiuoj a mokesëius u~ komunalines paslaugas.
renka ir kaupia j atskir4 depozitinç s4skait4 kaupiamqsias 1t~as (vadovaujantis teisés aktq
reikalavimais ir atsi~ve1giant j butq ir kitq patalpq savininkq I naudotojq sprendimq);
konsultuoja savininkus mokesèiq, ~i1umos ir kar~to vandens tiekimo sistemq teehniniais bei
teritorijos ir bendrojo naudojirno patalpq valymo ir tvarkymo klausimais;
tvarko namo patalpi4 ir jq savininkq apskaitos duomenis, namo techninç ir kit4 dokurnentaeij4;
reikalui esant, atlieka paslaugq pirkimo kainq apklausq arba organizuoja jq pirkimo konkursus;
rengia procesinius dokumentus, susijusius su bendrojo naudojimo objektq administravimu, taip
pat dalyvauja kitq asmenq inicijuotuose teisminiuose procesuose;
sudaro sutartis su namo bendrojo naudojimo techninOs prie~iUros ir komunaliniq paslaugq
tiekejais.

Juridinio asmens patirtis bendrojo naudojimo objektq administravimo ir (ar) pastatq
naudojimo ir prie~iUros srityje (nurodyti mews, nuo kada asmuo atlieka firniccijas bendrojo
naudoj imo obj ektq administravimo ar pastatq naudojimo ir prie~iüros srityje): pastatq
administi-avimo veikia vykdoma nuo 1992-06-18.

Administruojamq daugiabuëiq namq ar kitq pastatq skaièius ir plotas: apie 639 narnai, apie
534100 m2bendro ploto. I~j4 62 namai, apie 20500 m2bendro ploto Kauno miesto savivaldybeje.

Informacija, ar asmuo taiko Busto valdymo ir prie~iilros veikios elgesio kodeks4 (nurodoma,
ar asmuo yra susikurçs BUsto valdymo ir prie~iflros veikios elgesio kodeks4, ar yra prisijungçs (ar
ketina prisijungti) prie tokj kodeks4 susikUrusios asmem.j grupés ar organizacijos ir paskyrusios u~
~io kodekso taikymq atsaking4 subjekt4), esminés ~io kodekso nuostatos, taip pat kita patalpq
savininkams reik~minga informacija:

UAB ,,Senamiesëio Ukis” (toliau — Administratorius) savo veikioje vadovaujasi
Respublikiniq busto valdymo ir prie~iüros rUmq elgesio kodeksu. Pagrindines nuostatos:

1. Administratorius turi gerbti teisOtus ir pagrjstus vartotojij lUkesëius.
2. Administratorius negali u~siimti nes4~ininga paslaugq pardavimo veikia, tai yra ~i jo

veikia negali bUti klaidinanti, agresyvi, i~ esmOs i~kreipianti vidutinio vartotojo, kuriam skirtos
siulomos paslaugos, arba kai jos skirtos tam tikrai vartotojij grupei, vidutinio grupés nario
ekonominj elgesj siülomo produkto at~vi1giu.

3. Administratorius suteiktos galios turi bUti naudoj amos tik tiems tikslams, kuriems j os
atitinkamq nuostatq buvo suteiktos. Subjektas turi ypaè vengti naudotis ~iomis galiomis jstatyml4
nepagrjstiems tikslams arba tikslams, kurie yra prie~ingi vartotoj4 interesams, siekti.

4. Administratorius turi rüpintis, kad sprendimai, darantys poveikj vartotojq ekonominOms
teisêms ir teisétiems interesams, atitiktq ne tik jstatymus, kitus teisés aktus, bet ir Elgesio kodekso
reikalavimus.

5. Administratorius turi vengti teismo ginöq su vartotojais, i~skyrus atvejus, kai Subjekto
pozicija kilus ginëui ne tik formaliai atitinka teisés aktq reikalavimus, bet kartu atitinka ir
teisingumo, protingumo, s~iningumo kriterijus.

6. Administratorius turi pareigq ginti administruojami~ daugiabuëhj namq patalpq savininlcq
— vartotoj q ekonominius ir kitus teisêtus interesus ne tik savo veikios srityj e (daugiabuëio namo
bendrosios nuosavybOs valdymas ir kt.), bet ir susijusiose (pvz., ~i1umos, elektros energijos, taip
pat kar~to ir ~a1to vandens tiekimo) srityse.



7. Administratorius turi siulyti daugiabuëio namo patalpq savininkams savo paslaugas, nors
ir vir~ijanèias jo pareigas pagal teisés aktus, taèiau butinas siekiant ~gyvendinti vartotojq
ekonomines teises ir teisétus interesus (rasti ar atkurti pastato ~ildyrno ir kar~to vandens sistemos
projekt~; jpareigoti patalpij savininkus, neteisêtai pakeitusius ~ildymo sistemos elementus, atkurti
sistemos buklç, buvusiq iki pa~eidimo; siulyti vartotojams atlikti dalinj pastato atnaujinimq siekiant
efektyviai taupyti energijos i~tek1ius minimaliomis s4naudomis ir pan.).

8. Administratorius tobulina bendravimo su vartotoji~ grupOmis ku1tür~: susirinkimus veda
demokrati~kai, tinicamomis s4lygomis (tinkamose patalpose).

9. Administratorius turi vengti bet kokios nepateisinamos vartotojl4 diskriminaeijos del
tautybes, lyties, rasés, odos spalvos, etninés ar socialines kilmes, priklausomybes tautinei ma~umai,
turto, kilmes, neveiksnumo, am~iaus ar seksualines orientacijos.

10. Administratorius siekia u~tikrinti, kad teikiama informacija bUt4 ne~ali~ka, i~sami ir
neklaidinanti.

11. Administratorius turi u~tikrinti vartotojq asmens duomenq slaptumq ir apsaugq nuo
neteiséto atskleidimo ar naudojimo.

12. Kiekvienas vartotojo skundas ar parei~kimas, adresuotas Administratorius, turi bUti jo
i~samiai i~nagrinêtas; i~j~.j turi büti padarytos i~vados profilaktiniam darbui su vartotojais ateityje.

13. Administratorius siekia nuolat tobulinti savo organizacinç ir profesinç veiklq, kelti savo
atstovq kvalifikacijq, atnaujinti jq profesines ~inias.

Informacij a apie pasirengimq vykdyti bendroj o naudoj imo obj ektq administravim~ (i~samiai
apra~oma, kaip asmuo planuoj a atlikti bendroj o naudoj imo obj ektq administravimo flinlccijas,
nurodytas Vyriausybês patvirtintuose Daugiabuëi~ nam~ bendroj o naudoj imo obj ektq
administravimo nuostatuose):

Veikia vykdoma vadovaujantis STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamujq namq naudojimo ir prie~iflros
privalomieji reikalavimai ir jq jgyvendinimo tvarka” bei 2015-08-05 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimu Nr. 831 del daugiabueio namo bendroj o naudoj imo obj ektq administravimo
nuostatq patvirtinimo ir kitais daugiabuëiq namq administravim4 reglamentuojanëiais teisOs aktais.

III. INTERESAI

Veikios, del kuriq asmuo negali vykdyti bendrojo naudojimo objektq administravimo
funkcijq

(Pildoma teildant pra~ym~ skirti bendrojo naudojimo objektq administratoriumi gyvenamosiose vietovése, kuriose,
Lietuvos statistikos departamento duomeniniis, gyvena 100 fflkst. ir daugiau gyventojq, i~skyrus atvejus, jeigu

gyvenamqj~ vietoviu, kuriose gyvena ma~iau negu 100 tUkst. gyventojq, savivaldybiq tarybos nenusprend~ia kitaip)
Fizinio arjuridinio asmensteikiarnos paslaugos Nurodoma

(taip / ne)
~ilumos tiekimas Ne
Elektros energijos tiekirnas Ne
Duig tiekimas Ne
Geriamojo vandens tiekimas Ne
Atliekq ve~imo paslaugq teikimas Ne
Liftq nuolatines technines prie~iUros paslaugq Ne
teikimas

Ar fizinis ar juridinis asmuo (jskaitant juridinio asmens vadov4), pretenduojantis teikti

bendrojo naudojimo objektq administravimo paslaugas, ir jo steigéjas yra tiesiogiai ar netiesiogiai



pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymq (2in., 1999, Nr. 30 856; 2012, Nr. 42-2041)

susijçs su kitais flziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, teikian~iais nurodytas paslaugas savivaldybes

teritorijoje, kurioje jis pretenduoja teikti bendrojo naudojimo objektq administravimo paslaugas

(jeigu taip, nurodoma, su kokiais): néra

IV. ADMINISTRATORIAUS CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

Draudejas Draudimo Draudimo poliso Draudimo poliso Draudimo suma,
sutarties Nr. galiojimo eurais

sudarymo data laikotarpis
,,IfP&C 2019-04-12 Serija BCA Nr. 2019-04-14 iki 150 000,00 Eur
Insurance AS” 00018917 2020-04-13

Jeigu asmuo savo civilinés atsakomybes neapdraudçs, nurodomas ~sipareigojimas j4
apdrausti iki paskyrimo atlikti bendrojo naudojimo objektq administravimo funkcijas: (jra~omas

asmens ~sipareigojimas iki paskyrimo atlikti bendrojo naudojimo objektq administravimo flinkeijas

apdrausti savo veik1~ vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 6

dalimi)

Nurodomas jsipareigojimas administratoriaus civilinç atsakomybç drausti civilines

atsakomybés draudimu viso bendrojo naudojimo objektq administravimo Iaikotarpiu:

jsipareigojame draustis civilines atsakomybes draudimu viso bendrojo naudojimo objektq

administravimo laikotarpiu

V. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKT1~J ADMINISTRAVIMO TARIFAS

Nurodomas savivaldybés teritorijoje teikiamq bendrojo naudojimo objektq administravimo
paslaugg tarifas, Eur/m2 su PVM

Daugiabueiuose namuose, Daugiabuëiuose namuose, kuriq Daugiabuèiuose namuose, kuriq
kurig plotas iki 1 000 m2 plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2 plotas didesnis kaip 3 000 m2

0,0169 Eur
(su PVM)

_/C)
Kuzmickas

Direktorius

(pareigos) (pay() (vardas, pavarde)

0,0199 Eur
(su PVM)

0,0139 Eur
(su PVM)


