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DĖL SKUNDO 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija susipaţino su Jūsų 2015 m. spalio 20 d. 

paţyma Nr. 4D-2015/2-41 Dėl Pareiškėjos skundo prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją. 

Pateikiame informaciją pagal Jūsų paţymos 19 punkto papunkčius: 

19.1. Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. balandţio 2 d. sprendimu Nr. T-163 

patvirtino Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų 

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Kauno miesto savivaldybės 

vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su 

įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, prieţiūros ir kontrolės taisykles 

(toliau-Taisyklės). Kauno miesto savivaldybės administracija šių funkcijų vykdymui nuo 2015 m. 

spalio 1 d paskyrė du atsakingus asmenis, nuo 2015 m. lapkričio 9 d.– dar vieną. 

19.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo 

skyrius 2015 m. lapkričio 17 d. registruotu laišku informavo Jungtinės veiklos dalyvių atstovą 

(toliau –Atstovas) (2012 m. geguţės 31 d. Atstovas išrinktas jungtinės veiklos dalyvių atstovu), kad 

pradedamas kompleksinis bendrojo naudojimo objektų valdymo jungtinės veiklos sutartimi įgalioto 

asmens veiklos patikrinimas dėl daugiabučio namo adresu [....], bendrojo naudojimo objektų 

administravimo ir paprašė Atstovo per 15 darbo dienų pateikti dokumentus. 2015 m. gruodţio 29 d. 

registruotas laiškas buvo grąţintas, dokumentai, reikalingi veiklos patikrinimui atlikti Kauno miesto 

savivaldybės administracijai nebuvo pateikti, todėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojo veiklos aktas nebuvo surašytas.  

19.3. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Ţaliakalnio seniūnija minėto 

namo techninės prieţiūros atlikimo kontrolės patikrinimus organizavo 2014-12-09, 2015-01-14 ir 

2015-11-09, apie minėtus patikrinimus Atstovas buvo iš anksto informuotas raštu, tačiau į 
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patikrinimus neatvyko. Patikrinimų metu namo gyventojai informavo, kad Atstovas yra išvykęs 

gyventi į uţsienį ir gyvenamojo namo bendrojo turto administravimo funkcijų neatlieka. 

Privalomieji šio statinio techninės prieţiūros dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 43 straipsnyje bei Statybos techniniuose reglamentuose STR 1.12.17.2004 ir STR 

1.12.05:2010 (techninės prieţiūros ţurnalas, techninis pasas, periodinių ir specialiųjų apţiūrų aktai 

ir kt.) nebuvo pateikti. Dėl minėtų prieţasčių nebuvo galimybės surašyti ir šio statinio priţiūrėtojui 

įteikti Statinio techninės prieţiūros patikrinimo aktą. 

19.4. Kauno miesto savivaldybės administracija, atlikusi aukščiau minėtus veiksmus 

nustatė, kad Atstovas teisės aktų nustatyta tvarka neorganizuoja sutarties dalyvių bendrojo turto 

(pastato) prieţiūros, tvarkymo ir administravimo, nepateikia dokumentų, neatsako į laiškus. 

Atsiţvelgus į nustatytus paţeidimus, vadovaujantis Taisyklių 15 punktu, yra priimtas sprendimas 

kreiptis į teismą dėl jungtinės veiklos sutarties pripaţinimo netekusia galios. 

Skyriaus vedėjas  Vytautas Jurkevičius 

 

Grita Jasevičienė, 8 37 42 40 65,  grita.jaseviciene@kaunas.lt 


