
DĖL DAUGIABUČIO NAMO ALGIRDO G. 4, SKUODAS BUTŲ IR 

KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO, PRIIMANT 

SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) 

2022-12-21 
 

VšĮ Skuodo informacijos centras, adresas Vilniaus g. 9, Skuodas, tel.: 8 440 73510, 

www.infoskuodas.lt.  kviečia į susirinkimą 2023 m. sausio 4 d. 17:30 val. prie 

daugiabučio namo Algirdo g. 4, Skuodas  

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

tvirtinimo (pagal anksčiau patvirtinto investicijų plano pasirinktą 

priemonių I paketą).  

2. Vadovaudamasi Aplinkos projektų valdymo agentūros 2022 

m. balandžio 11 d. pasirašytos Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties Nr. VP-2022-456, 

7.3.7. punktu, reikia tikslinti Projekto investicijų planą.  

3. Rangos darbų suma lieka ta pati, reikia pakoreguoti darbų 

priemones, kurios buvo nutartos per susirinkimą.  
 

Informuojame, kad: 1. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 

nuostatomis: kad 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.  

Pastabos: 

1. Neturint galimybės dalyvauti susirinkime galite atvykti į VšĮ Skuodo 

informacijos centrą nuo 2022 gruodžio 27 d.  iki 2023 m. sausio 3 d. 

adresu Vytauto 9, Skuodas.  

2. Patalpų savininkams būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą, juridinių asmenų atstovams turėti savininko įgaliotojo 

asmens įgaliojimą 
Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip 

prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos. 

http://www.infoskuodas.lt/

