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I. BENDROJI INFORMACIJA 

  

*Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys 

Pavadinimas  UAB „In domu“ 

Kodas  304538565 

Šalis, kurioje įsteigtas ar 

įregistruotas juridinis asmuo, 

kita organizacija ar jų padalinys 

 Lietuva 

Buveinės adresas  Dirvų g. 1, Šilutė 

Registravimo data  2017-05-24 

Steigėjas (nurodoma, jeigu 

steigėjas yra kitas juridinis 

asmuo ar organizacija) 

  

Ryšio duomenys tel.  861214141 

el. paštas  info@indomu.lt 

interneto svetainė, tinklaraštis 

ar kita 

 www.indomu.lt 

  
*nereikalingą išbraukti 
  

  

II. VEIKLOS SRITYS, TEIKIAMOS PASLAUGOS IR PATIRTIS 

  

Asmens veiklos sričių ir teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo objektų administravimu, naudojimu ir priežiūra, aprašymas (išskiriant pagrindinę veiklos 

sritį ir kitas veiklos sritis, susijusias su bendrojo naudojimo objektų administravimu, naudojimu ir 

priežiūra): bendrovė nuo 2017 metų vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

administravimą, teikia namų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo), šilumos ūkio 

priežiūros ir daugiabučių namų aplinkos priežiūros darbus Šilutėje ir Šilutės rajone. 

Asmens patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir 

priežiūros srityje (nurodyti metus, nuo kada asmuo atlieka funkcijas bendrojo naudojimo objektų 

administravimo ar pastatų naudojimo ir priežiūros srityje): nuo 2017 m. 

Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: administruojame 36 

daugiabučius namus, kurių bendras naudingas plotas – 52878,68 kv.m. 

Informacija, ar asmuo taiko Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą (nurodoma, ar 

asmuo yra susikūręs Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą, ar yra prisijungęs (ar 

ketina prisijungti) prie tokį kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos ir paskyrusios už 

šio kodekso taikymą atsakingą subjektą), esminės šio kodekso nuostatos, taip pat kita patalpų 

savininkams reikšminga informacija: UAB „In domu“ nėra Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir 

priežiūros rūmų narys.   



Informacija apie pasirengimą vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimą (išsamiai 

aprašoma, kaip asmuo planuoja atlikti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas, 

nurodytas Vyriausybės patvirtintuose Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

administravimo nuostatuose): Kiekvienas daugiabutis namas turi jam priskirtą pastatų priežiūros 

specialistą kuris vykdo administracinias ir techninias užduotis.  

Klientų aptarnavimas telefonu veikia visą parą.  

Daugiabučiai namai skatinami, supažindinami su daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo)programa. 

  

III. INTERESAI 

  

Veiklos, dėl kurių asmuo negali vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo 

funkcijų 

(Pildoma teikiant prašymą skirti bendrojo naudojimo objektų administratoriumi gyvenamosiose vietovėse, kuriose, 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena 100 tūkst. ir daugiau gyventojų, išskyrus atvejus, jeigu 

gyvenamųjų vietovių, kuriose gyvena mažiau negu 100 tūkst. gyventojų, savivaldybių tarybos nenusprendžia kitaip) 

Fizinio ar juridinio asmens teikiamos paslaugos Nurodoma 

(taip / ne) 

Šilumos tiekimas   Ne  

Elektros energijos tiekimas  Ne 

Dujų tiekimas  Ne 

Geriamojo vandens tiekimas  Ne 

Atliekų vežimo paslaugų teikimas  Ne 

Liftų nuolatinės techninės priežiūros paslaugų 

teikimas 

 Ne 

Ar fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą), pretenduojantis teikti 

bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, ir jo steigėjas yra tiesiogiai ar netiesiogiai 

pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) 

susijęs su kitais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, teikiančiais nurodytas paslaugas savivaldybės 

teritorijoje, kurioje jis pretenduoja teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas 

(jeigu taip, nurodoma, su kokiais): Nėra. 

  

IV. ADMINISTRATORIAUS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 

  

Draudėjas Draudimo 

sutarties 

sudarymo data 

Draudimo poliso Nr. Draudimo poliso 

galiojimo 

laikotarpis 

Draudimo suma, 

eurais 

 AAS "BTA 

Baltic Insurance 

Company" 

 2020-11-17  Nr. BCAD 048066 Nuo 2020-12-01 

iki 2021-11-30 

 10 000 

  

Jeigu asmuo savo civilinės atsakomybės neapdraudęs, nurodomas įsipareigojimas ją 

apdrausti iki paskyrimo atlikti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas: (įrašomas 

asmens įsipareigojimas iki paskyrimo atlikti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas 

apdrausti savo veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 6 

dalimi). 

Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės 

atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=77016
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421104


  

V. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFAS 

  

Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo 

paslaugų tarifas, Eur/m2 be PVM 

Daugiabučiuose namuose, 

kurių plotas iki 1 000 m2 

Daugiabučiuose namuose, kurių 

plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2 

Daugiabučiuose namuose, kurių 

plotas didesnis kaip 3 000 m2 

Nuo 0.028 iki 0.05 Nuo 0.025 iki 0.05 Nuo 0.022 iki 0.035 

  

  

 Direktorius  Aurimas Kankalis 

____________________                _______________            _____________________ 
(pareigos)                                                 (parašas)                                   (vardas, pavardė) 

  

 


