
 
PRANEŠIMAS 

 

Daugiabučio namo Leliūnų g. 8 butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu  

 

2021-09-21 Nr. 53-4-572 

Kaunas 

 
Organizatorius: Kauno miesto savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius, Laisvės al. 

94A, Kaunas, tel. (8 37) 42 50 13,  

el. p. busto.modernizavimo.administravimo.energetikos.skyrius@kaunas.lt 

 

Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu paskelbtas Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje 

www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/Skelbimai 

Svarstomas klausimas: bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas. 

 

Balsavimas raštu vyks nuo 2021-10-06 iki 2021-10-21 

 

Balsavimo raštu biuleteniai butų ir kitų patalpų savininkams (toliau – savininkai) bus išsiųsti paštu. 

Balsavimo raštu biuletenius prašome grąžinti juose nurodytais būdais: 

– išsiunčiant paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir 

energetikos skyriui, Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas. 

– grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus 

Asmenų aptarnavimo poskyris, 2 darbo vieta, Laisvės al. 96, Kaunas. 

– išsiunčiant skenuotus el. pašto adresu: 

busto.modernizavimo.administravimo.energetikos.skyrius@kaunas.lt 

 

Komisijos posėdis vyks 2021-10-25 Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, 

administravimo ir energetikos skyriuje, Laisvės al. 94A, Kaunas, 355 kab. 

 

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau – komisija) sudaryta Būsto 

modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjo 2020-01-16 įsakymu Nr. 53-1. 

 

Komisijos posėdyje (atsižvelgiant į rekomendacijas ir apribojimus dėl COVID-19) galės dalyvauti teisės aktų nustatyta 

tvarka išrinktas namo savininkų atstovas arba savininkas. Pageidavimas dalyvauti komisijos posėdyje ir būti komisijos 

nariu turi būti pareikštas raštu pateikiant prašymą Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriui per 2 

savaites nuo pranešimo paskelbimo/gavimo dienos šiais būdais: 

– el. p. busto.modernizavimo.administravimo.energetikos.skyrius@kaunas.lt; 

– išsiunčiant paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir 

energetikos skyriui, Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas; 

– pateikiant vietoje adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų 

aptarnavimo poskyris, 2 darbo vieta, Laisvės al. 96, Kaunas. 

 

Su papildoma informacija galite susipažinti www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/Daugiabučių namų priežiūros tvarka 

arba galite kreiptis į Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus 

Administravimo ir valdytojų veiklos poskyrio vyr. specialistę Editą Jakštienę tel. (8 37) 42 50 13. 

 

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną dėl koronaviruso COVID-19, pranešimai apie organizuojamą butų ir kitų 

patalpų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo (toliau – 

pranešimas), butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (toliau – 

protokolas), Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus 

skyrimo (toliau – įsakymas) nebus skelbiami namo laiptinėse ar kitose patalpų savininkams gerai prieinamose 

bendrojo naudojimo patalpose. 

Pranešimai, protokolai, įsakymai yra skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt < Gyvenamasis 

būstas < Daugiabučių namų priežiūros tvarka < Daugiabučių namų informacinė sistema (žemėlapis) (skelbiami 

įsakymai) arba < Skelbimai/Protokolai. 

Taip pat pranešimai bus išsiųsti kiekvienam namo buto ar kitos patalpos savininkui paštu. 

mailto:busto.modernizavimo.administravimo.energetikos.skyrius@kaunas.lt
http://www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/
mailto:busto.modernizavimo.administravimo.energetikos.skyrius@kaunas.lt
http://www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/
http://www.kaunas.lt/

