
                                    UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Kauno rajono savivaldybė

PRANEŠIMAS
Vilniaus g. 7, Karmėlava II, Kauno r. 
Kauno rajono savivaldybės administracija organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų 
susirinkimą (vardinį balsavimą) dėl su Būsto energijos taupymo agentūra suderinto 
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano patvirtinimo. Susirinkimas 
įvyks 2020-01-23, 19.00 val., Kauno r. neįgaliųjų draugijos dienos centras 
(Vilniaus g. 9, Karmėlava II )Susirinkimo darbotvarkė: 
1. Dėl Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių varianto 
pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. 
Su investicijų planu (skaitmenine forma) galima susipažinti puslapyje www.rkpc.lt 
(Skiltis „Renovacija“ 7 etapas) arba popierine forma UAB Komunalinių paslaugų 
centro patalpose ,Vytauto g. 71, Garliava. Kilus klausimams ar dėl išankstinių 
vardinio balsavimo biuletenių, prašome kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą 
tel. 8 698 45724, (8 37) 39 30 78, el. paštas info@rkpc.lt 
Informuojame, kad: 
1. Butų ir kitų patalpų savininkai gali iš anksto raštu pareikšti nuomonę dėl 
susirinkime svarstomų klausimų apie tai informavę susirinkimo organizatorių ir gavę 
vardinio balsavimo biuletenį. Butų ir kitų patalpų savininkai iki susirinkimo įteikę 
užpildytą vardinio balsavimo biuletenį susirinkimo organizatoriui, laikomi 
dalyvaujančiais susirinkime, registruojami dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į 
balsavimo rezultatus. 
2. Jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų 
kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą 
dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir 
atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto 
įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba 
vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama 
būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto 
šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, 
įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti. 
3. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise 
priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame 
(modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti 
bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą. 

(BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS TURĖTI ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ 
ARBA PASĄ).


