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I. SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo [...] namo (toliau citatose ir tekste 

vadinama – Namas) gyventojos, įgaliotos atstovės X (toliau citatose ir tekste vadinama – 

Pareiškėja) skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste 

vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Namo bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus UAB „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Administratorius) veiklos 

kontrolę, statinių naudojimo priežiūrą.   

 

2. Pareiškėja skunde nurodo: 

2.1. „Namas – ypatingas statinys [...], 9 aukštų; 36 butai, iš visų Name esančių butų, butas 

Nr. [...] – komercinės paskirties, bendras Namo naudingas plotas 1901,90 m2, yra liftas, įstatymų 

nustatyta tvarka pastato butų, patalpų savininkų naudojamo ar valdomos žemės sklypo […] nėra 

[...]. Savivaldybės Dainavos seniūnijos [toliau citatose ir tekste vadinama – Seniūnija] sudaryta 

daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartis 2006-05-05 Nr. 

53-10-7 su AB „B“ [...] ir Savivaldybe perdavė Namą administruoti Administratoriui nuo 2006 m. 

liepos mėn.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 

2.2. „Nuo 2013 metų ne kartą kreipiausi į Savivaldybę, merą dėl Administratoriaus 

veiklos, prašiau atsakyti į pateiktus gyventojams rūpimus klausimus, pateikti motyvuotas [...] 

išvadas dėl to, ar Administratoriaus veikla atitinka teisės aktų reikalavimus [...], tačiau 

Savivaldybės Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus [toliau citatose ir tekste vadinama – 

Skyrius] gautas 2014-10-31 Nr. 53-5-2848 atsakymas [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – 

Atsakymas-1] netenkino, nes įžvelgiamas akivaizdus atsirašinėjimas.“ 

„Rašte 2015-02-23 Nr. 53-5-435 [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-2] 

Skyrius rašo, kad „Administratorius pateikė 2014-12-03 atsakymo Jums Nr. 1914 kopiją, 

Administratoriaus Paslaugų ir darbų pirkimo tvarkos (2014-01-06) kopiją“, tačiau minimos 

kopijos nepateikė [...].“ 

2.3. Pareiškėjos nuomone, „Savivaldybė [...] neatsakė į žemiau pateiktus klausimus, 

tačiau teigia, kad Administratorius veikia įstatymų tvarka, tačiau pateikti žemiau nurodyti faktai 

rodo skirtingą informaciją“: 

2.3.1. „Dėl administravimo mokesčio“ – „Kodėl ir kokiu Savivaldybės įsakymu ar kitu 

rašytinu susitarimu ir ar teisėtai Administratorius pradėjo skaičiuoti administravimo mokestį nuo 

2013 m. birželio mėn. didesnį, nei numatyta sutartyje 2006-05-05, Nr. 53-10-7? Ar teisėtai ir 

pagrįstai (laikotarpyje 2013-12 iki 2015-02-06) padidintas administravimo mokestis – Namo 

gyventojams nėra žinoma [...]“; „Kokiu būdu, kada ir ar bus sugrąžintas Namo gyventojų 

sumokėtas padidintas administravimo mokestis?“; „2015-01-23 [...] kreipiausi į Savivaldybės 
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administracijos direktorių dėl administravimo mokesčio. Skyrius [...] Atsakyme-2 informuoja „2 

p. [...], kad dėl administravimo mokesčio perskaičiavimo už tam tikrą laikotarpį šiuo metu vyksta 

teisminiai ginčiai ir klausimas nagrinėjamas Kauno apygardos prokuratūroje“; 

2.3.2. „Dėl Namo teritorijos ploto ir jos mokesčio“ – prašoma: išsiaiškinti [...]: Ar 

Administratorius neprivalėtų sugrąžinti sumokėtus pinigus, kaip pats ir prisipažino, kad teritoriją 

tvarkė neatsakingai“ (teisme nagrinėjama byla „dėl nemokamų visų komunalinių mokesčių už 

laikotarpį 2012-02-01 iki 2013-05-31“; [...]. Kauno apylinkės teismo nutartis apskųsta Kauno 

apygardos teismui dėl teritorijos nemokėto mokesčio už laikotarpį 2007-07-01 iki 2009-03-01“; 

„[…] Laikotarpiu nuo 2013 m. liepos mėn. iki 2014-03-01 Namo gyventojams buvo 

skaičiuojamas teritorijos priežiūros mokestis. Tačiau nežinomas, koks Namui priskirtas teritorijos 

plotas buvo tvarkomas nuo minimo laikotarpio“); „Išreikalauti iš Savivaldybės pateikti visą 

informaciją ir dokumentą apie Namo priskirtą teritoriją“; atsakyti: „Kodėl Savivaldybė 

atsakytuose raštuose teigia, „kad butų savininkai galėtų organizuoti Namo žemės sklypo 

priskyrimą [...]“; 

2.3.3. „Dėl lifto kaupimo mokesčio“ – neaiškūs klausimai: 1) „Ar teisingai gyventojų 

suprantamas skaičiavimas, remiantis „Sprendimu 1999-12-23 Nr. 170“?“ „Ar Namo mėnesinė 

suma turėtų būti 169,43 Lt nei įmonės „C“ dokumente nurodoma suma 202,66 Lt“; „Savivaldybės 

pateikta informacija, kad Namo liftas modernizuotas 2001-01-15 ir kaina 63 536 Lt. [...] Namui 

priklausoma surinkti 50 828,80 Lt (63 536 Lt x 80 %) per visą mokėjimo laikotarpį [...]“; „ar 

Savivaldybės, Skyriaus darbuotojai nepiktnaudžiauja, neįvertinant Administratoriaus veiklos, nes 

sprendimas neskaičiuoti kaupimo lėšų liftams pirmo ir antro aukšto gyventojams ir kai Name 

esančio buto Nr. [...] nuomininko mokamos kaupiamos lėšos nepatenka į Namo surenkamąją 

sąskaitą liftams kaupti, [...]“; „Kodėl Administratorius surinktas gyventojų kaupiamąsias lėšas 

liftams laiko bendroje Administratoriaus sąskaitoje? [...].“ 

2.3.4. „Dėl lifto techninės priežiūros mokesčio ir papildomo mokesčio „Liftų techninis 

patikrinimas“ – „Prašoma išreikalauti: iš Savivaldybės dokumentą paaiškinti, kokiu teisėtu 

dokumentu Administratorius apmokestino Namo gyventojus papildomu mokesčiu „liftų techninis 

patikrinimas“ neapmokestinant I-o aukšto gyventojų, kai sutartyje „C“ ir Administratoriaus jau 

nurodyta lifto techninės priežiūros mokestis ir jo suma? Ir kaip buvo paskaičiuotas mokesčio 

tarifas vienam kvadratiniam metrui?“; 

2.3.5. „Dėl Namo buto Nr. [...] (Savivaldybės nuosavybė) nuomininko mokamų mokesčių 

ir jų panaudojimo“ – prašoma „išreikalauti iš Savivaldybės teisėtos informacijos, pateikti išsamius 

duomenis“: „Kaip ir kiek lėšų šis butas jau yra prisidėjęs prie Namo išlaikymo?“ („Savivaldybės 

atsakymas [2015-01-23] ir nurodytas tik laikotarpis nuo 2012–2014 m. [...]“); „Kam yra 

naudojami Savivaldybės [...] buto sumokėti kaupiamieji mokesčiai?“; „Kodėl Savivaldybės [...] 

buto Nr. [...] nuomininkas priverstas mokėti du kartus administravimo mokesčius įmonėms 

(Administratoriui ir SĮ „F“)? [...]“; 

2.3.6. „Dėl Administratoriaus 2011 m. lapkričio mėn. atliktų darbų savavališkai nustatyto 

mokesčio“ – „Atkreiptinas dėmesys, kad Administratorius savivaliauja, o Savivaldybė pagal savo 

funkcijas neatlieka pareigų – nekontroliuoja Administratoriaus veiklos“ („2011 m. lapkričio mėn. 

Name vyko remonto darbai – naujų lauko durų statymas „Durys su kodiniu skaitytuvu“, kurių 

kaina nurodyta 3 000,00 Lt“; „Už atliktus darbus [...] Administratorius savavališkai nustatė Namo 

gyventojams mokestį ne kaip nustatyta CK [Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; toliau 

citatose ir tekste vadinama – CK] 4.82 str. 3 d., o surašydamas Administratoriaus butų ir kitų 

patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą [...], nurodyta, kad 

pritarė 32 gyventojai, tačiau tikrovėje to nėra, nes nei aš, nei butų savininkai nedavę tokio 

sutikimo mokesčio paskaičiavimui butui, pareiškė norą susigrąžinti permokėtus pinigus [...]. 

Administratorius šiems buto savininkams mokesčio permoką sugrąžino, tačiau raštiško atsakymo 

nepateikė. Savininkai, turintys mažesnius buto plotus ir nesuprantantys mokesčių skaičiavimo, 

permokėjo už atliktus darbus“; 

2.3.7. „Dėl Administratoriaus viešų pirkimų planuojamų remonto darbų“ – keliami 

klausimai (pasak Pareiškėjos, Savivaldybė neatsakė į toliau nurodytus klausimus): „kaip Namo 
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techninis prižiūrėtojas atlieka mėnesio ar metinę Namo techninę apžiūrą ir kaip surašytas apžiūros 

aktas, pateiktas Namo gyventojams apie numatomus darbus, balsavimo biuletenis ir pan.“; „Aš, 

kaip Namo įgaliota atstovė, nebuvau pakviesta dalyvauti renkant remonto darbams atliksiančios 

kompanijos, nebuvau informuota, pagal kokius kriterijus yra organizuojamas pirkimo konkursas. 

[...]“; „Darbai buvo atlikti 2014 m. gruodžio mėn., tačiau prie Namo, atliekant šiuos darbus, 

išraustas grindinys nėra sutvirtintas iki šios dienos, t. y. 2015-03-31, [...]“; „2015-01-23 [...] 

kreipiausi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl Atsakymo-1 [...], kuriame nurodo, kad „13 

p. Atsižvelgiant į pateiktą Administratoriaus informaciją ir susijusius dokumentus, daroma išvada, 

kad Administratorius Namo priežiūrą organizuoja ir jam paskirtas funkcijas atlieka“ 

vadovaudamasis Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 

administravimo nuostatais, patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-

788 [toliau citatose ir tekste vadinama – Nuostatai) nustatyta tvarka. Nustatyti pažeidimai ar 

veiklos trūkumai ištaisomi.“; „Atsakymas nepagrįstas, nes nebuvo atlikta Administratoriaus 

veiklos skunde nurodytais klausimais kontrolė ir nesiaiškino paslaugų pirkimo teisėtumo dėl 

numatomų remonto darbų, apie Name atliktus „Buitinių nuotekų kanalizacijos vamzdyno rūsio 

patalpose nuo stovų iki buitinių nuotekų kanalizacijos šulinio“ darbus [...]“;  

2.3.8. „Dėl Name sunaudotos elektros bendroms reikmėms neatsakingo žurnale duomenų 

nurašymo ir neteisingo mokesčio paskaičiavimo“ – „Prašau išreikalauti iš Savivaldybės, kad 

Administratorius pateiktų raštišką paaiškinimą, kodėl blogai paskaičiuotas mokestis už suvartotos 

elektros bendroms reikmėms Namo gyventojams, kodėl nesutampa Administratoriaus 

apmokestinti deklaruoti suvartotos elektros bendroms reikmėms rodmenys su įmonės „Lesto“ 

savitarnos svetainėje pateiktais rodmenimis laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-05-31, kaip buvo 

perskaičiuotas mokestis [...]“; 

2.3.9. „Dėl pinigų panaudojimo, biudžeto planavimo, lėšų kaupimo ataskaitų 

gyventojams, Namo aprašo“ – „Pateiktuose dokumentuose [...] nėra išsamios, detalios ataskaitos, 

nes nėra informacijos“: apie iš surinktų „administravimo mokesčio lėšų“, „Namo techninės 

priežiūros mokesčio lėšų“, „šilumos ir karšto vandens sistemoms priežiūros mokesčio“ „per metus 

atliktus darbus“; „Nenurodomos kaupiamosios lėšos liftams“; „Nenurodomas lėšų likutis metų 

pradžioje“ ir pabaigoje; „Ataskaitose nėra bendros surinktos sumos už nurodytus komunalinius 

mokesčius“; „Darbų planai nurodyti, neįvertinti pinigine išraiška, nenurodomas darbų laikotarpis“ 

ir kt.; Administratorius nėra sudaręs tikslaus administruojamo turto aprašo [...], o tik įvardinęs 

bendro naudojimo objektus“;  

2.3.10. „Dėl Namo techninio prižiūrėtojo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo“ 

– „Nesudarytas Šildymo ir karšto vandens sistemų aprašas“; „Kas atliko statinių priežiūros patikrą, 

kaip statinių naudotojas (Administratorius) vykdo įstatymų bei teisės aktų nustatytus techninės 

priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus [...]“; „Neaišku, kokia sutartimi, nuo 

kurio laikotarpio UAB „D“ atlieka pareigą prižiūrėti Namo šilumos ir karšto vandens sistemas, 

kaip nurodo pats Administratorius ir Savivaldybė savo pateiktuose atsakymuose?“; „Nei Namo 

skelbimų lentoje, nei Administratoriaus internetinėje svetainėje nėra iki šios dienos paskelbta, kas 

yra Namo techninis prižiūrėtojas, kas yra šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, 

nenurodyti asmenys“ ir kt.; 

2.3.11. „Dėl Namo bendro namo naudingo ploto, proporcingumo principo nustatymo, 

apmokant už Namo rūsyje atliktus darbus“ – „Prašau išaiškinti, ar Administratorius veikia teisėtai 

nurodydamas tik butų 35 (trisdešimt penkių) ir komercinės paskirties buto Nr. [...] esamus plotus, 

kurie ir sudaro 1901,90 m2, neįskaičiuodamas į Namo naudingą plotą rūsio patalpų ploto?“ [...]“; 

2.3.12. „Dėl 2012-03-02 nuveiktų darbų „Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens stovų 

keitimas per 9 aukštus“ – „Administratorius (Dainavos būstas) savo internetinėje svetainėje 

nurodė 2012-03-02 atliktus darbus Nr. V11-201494-2P „Šalto karšto ir cirkuliacinio vandens 

stovų keitimas per 9 aukštus“, kurių kaina 5 499,50 Lt [...], tačiau, paprašius dokumento apie 

atliktus darbus, iš Administratoriaus internetinės svetainės buvo ištrinti duomenys apie atliktus 

darbus“; „Administratorius minimų atliktų darbų duomenis perdavė Savivaldybei [...], tačiau 

Administratorius 2013-03-13 Nr. 05 Ataskaitoje už 2012 m. 3 punkte [...] apie minimus atliktus 
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darbus informacijos nepateikia. [...]“; „2012 m. kovo mėnesį apie tuos pačius „popieriuje atliktus“ 

[...] darbus Namo vadybininkas E praneša, kad šaukiamas susirinkimas 2015-03-18, darbotvarkėje 

Nr. l „Bendrųjų inžinerinių tinklų: nuotekų stovo, šalto v., karšto v. ir cirkuliacijos linijos remonto 

klausimai“. Kaip visada, vadybininkas E pasiaiškina, kad tai įvyko klaida“; 

2.3.13. „Dėl Namo buto Nr. [...] paskirties keitimo; bute Nr. [...] – kapitalinio remonto; ir 

bute Nr. [...] – išgriautos laikančios sienos“ – prašoma ištirti ir išreikalauti dokumentus apie 

vykdomus kapitalinio remonto darbus: „Ar (žemiau nurodytų faktų) Namo buto Nr. [...] 

[savininkai], atliko teisėtus veiksmus ir nepažeidė kitų butų savininkų teisių, nesilaikydami LR 

aplinkos ministro 2002-04-23 įsakymo Nr. 200 5 p.?“; „Ar Administratorius, administruodamas 

Namą, veikė pagal įstatymus, tvarkydamas dokumentus dėl atliekamų kapitalinių remonto darbų 

nurodytuose Namo butuose Nr. [...], Nr. [...] ir Nr. [...]?“; („[...] raštu kreipiausi į Valstybinę 

teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl [...] vykdomo patalpų 

remonto nepateikus jokių dokumentų. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros skyrius [toliau vadinama – Kauno skyrius] pateikė atsakymą, 2014-01-29, Nr. (15.30)-

KL2-43 [...], kad „patalpoje atliekami paprastojo remonto darbai [...]“; „Manoma, kad Namo [...] 

[bute] buvo atliktas ne paprastasis remontas [...]“); „Kada ir ar buvo atlikta Name kapitalinio 

remonto projekto ekspertizė, kas atliko kapitalinio projekto ekspertizę prieš butų kapitalinį 

remontą (Nr. [...] ir Nr. [...] laikančiųjų sienų griovimą)?“; „Kada ir kas išdavė rašytinį pritarimą 

statinio projektui Namo butams [...] ir [...]?“; „Kur, kada, kokiu būdu buvo paskelbta [...] bt. ir [...] 

bt. savininkų informacija apie numatomus atlikti kapitalinio remonto darbus? Kada ir kokiu būdu 

gautas Namo daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas kapitaliniam remontui bt. [...] ir 

bt. [...]?“; „Ar Kauno skyrius išdavė statybos užbaigimo dokumentus, t. y. statybos užbaigimo 

deklaraciją ir statybos užbaigimo aktą Namo butams Nr. [...] ir Nr. [...]? [...]“; „Kokiu būdu ir kada 

Administratorius įvertino Namo lokalaus elektros tinklo būklę ir ar suteikta teisė Administratoriui 

išduoti vartotojui bt. [...] savininkams padidintos elektros įrenginių prisijungimo prie lokalaus 

tinklo?“ (bute Nr. [...] „papildomai įrengta elektrinė viryklė“, [...]); „Ar Administratorius, be 

Valstybinės energetikos inspekcijos [prie Energetikos ministerijos; toliau citatose ir tekste 

vadinama – VEI] leidimo ar pritarimo, gali leisti padidinti elektros įrenginių didesnę naudojimo 

galią [...]“; „2015-01-30 Nr. (15.30)-KL2-57 [...] [...]“); 

2.3.14. „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo“ – „Namą 

administruoja dvi įmonės, tai Administratorius ir Savivaldybės įmonė UAB „F“; „2014-08-28 Nr. 

B14-1-12 apskundžiau Visuomeninei administracijos ginčų komisijai „Dėl Kauno m. savivaldybės 

administracijos darbuotojų piktnaudžiavimo tarnyba ir įgaliojimų viršijimo priimant sprendimus 

dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo“ [...]. Savivaldybės administracinių 

ginčų komisija pateikė 2014-08-29 Nr. B14-3-29 atsakymą“, kuriame pažymėjo, kad Pareiškėjos 

keliamas ginčas dėl Savivaldybės ir jos darbuotojų veiksmų priimant sprendimus dėl Namo 

bendrojo naudojimo administratoriaus paskyrimo ir šių veiksmų atitikimo teisės aktams „savo 

teisine prigimtimi yra civilinis teisinis ginčas“, nepriskirtinas šios komisijos kompetencijai“; 

„Savivaldybė į mano skundą 2014-08-13 pateikė raštu informaciją 2014-09-04 Nr. (33.215)R-

5120“, nurodydama, kad „2014-07-04 organizuotas Namo butų (patalpų) savininkų susirinkimas 

[dėl Administratoriaus keitimo] neįvyko, kadangi į susirinkimą neatvyko nė vienas butų (patalpų) 

savininkas“; „Kreipiuosi į Jus su tikslu ir viltimi, kad Savivaldybė ištaisys savo seną klaidą, kaip 

be Namo gyventojų sutikimo atidavę administruoti įmonei AB „A“, taip ir sugrąžins administruoti 

Namą Savivaldybės kontroliuojamai įmonei.“ 

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

3. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau aprašytas aplinkybes, kreipėsi į: 

3.1. Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos 

(toliau citatose ir tekste vadinama – VTPSI) („Dėl Namo buto Nr. [...] paskirties keitimo; bute Nr. 

[...] – kapitalinio remonto; ir bute Nr. [...] – išgriautos laikančios sienos“), prašydamas pagal 

kompetenciją: pateikti motyvuotus atsakymus į Pareiškėjos keliamus klausimus, pacituotus šio 
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pažymos 2.3.13 papunktyje; patikrinti ir pateikti išvadas, ar Namo butų Nr. [...] remonto darbai 

buvo atlikti teisės aktuose nustatyta tvarka; 

3.2. Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (VEI) – pagal 

kompetenciją: pateikti motyvuotus atsakymus į Pareiškėjos keliamus klausimus; patikrinti ir 

pateikti išvadas, ar Namo butų Nr. [...] remonto darbai buvo atlikti teisės aktuose nustatyta tvarka; 

3.3. Savivaldybę, prašydamas:  

3.3.1. pateikti motyvuotas išvadas, ar Administratorius tinkamai (teisės aktuose nustatyta 

tvarka) vykdė funkcijas toliau nurodytais klausimais (prireikus, imtis priemonių Administratoriaus 

veiklai šiais klausimais gerinti): dėl 2014-01-06 Paslaugų ir darbų pirkimo tvarkos nustatymo, 

Namo patalpų savininkų informavimo apie ją, ar paslaugos ir rangos darbai (tarp jų, ir 2014 m. 

Namo kanalizacijos vamzdyno remonto darbai, Namo laiptinės turėklų remonto darbai) perkami 

vadovaujantis nustatyta tvarka, ar šioje tvarkoje numatytas Namo įgaliotinio dalyvavimas visais 

teisės aktuose numatytais atvejais; dėl Administratoriaus 2012–2014 metų veiklos ataskaitų – ar 

metinės veiklos ataskaitos nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų 

turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus (tai pat ar 

pažymos 2.3.9 papunktyje pacituota Pareiškėjos nurodyta informacija turi būti paskelbta 

Administratoriaus veiklos metinėje ataskaitoje, darbo planuose; jeigu turi būti, ar ji paskelbta 

2012–2014 metų veiklos ataskaitose, darbų planuose; nurodyti priežastis; dėl Namo bendrojo 

naudojimo objektų aprašo (toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas) – ar Aprašas sudarytas, ar 

jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus); dėl Namo lėšų kaupimo organizavimo – ar 

sukauptos lėšos (ypač skirtosios lifto renovacijai) laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos 

pagal paskirtį; informuoti, kas vykdo Namo techninio prižiūrėtojo funkcijas (ar prižiūrėtojas 

atitinka keliamus reikalavimus), bei pateikti motyvuotą išvadą, ar 2014–2015 metais buvo 

tinkamai atliekama Namo techninė priežiūra, ar 2014 m. vykdyti Namo kanalizacijos remonto 

darbai yra tinkamai užbaigti (prireikus, imtis priemonių veiklai šiais klausimais gerinti);  

3.3.2. visais pažymos 2.3 punkte nurodytais klausimais – nurodyti, kokiu Savivaldybės 

raštu, Savivaldybės nuomone, Pareiškėjai buvo išsamiai ir motyvuotai (nurodant konkrečias 

faktines aplinkybes ir teisės aktų normas) atsakyta į šiuos klausimus [...] (jeigu Pareiškėja yra 

kreipusis į Savivaldybę šiais klausimais). Tuo atveju, jeigu nebuvo atsakyta arba atsakyta ne į 

visus klausimus (nepateikti prašyti dokumentai) ir jeigu Pareiškėja nesikreipė į Savivaldybę kai 

kuriais klausimais, pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui išsamius, motyvuotus atsakymus į 

šiuos klausimus atskirai pagal pastraipas (prašomus dokumentus) bei pasiūlymus dėl Pareiškėjai 

rūpimų klausimų sprendimo galimybių ir tvarkos; 

3.3.3. „Dėl administravimo mokesčio“ – pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad dėl 

administravimo mokesčio perskaičiavimo už tam tikrą laikotarpį šiuo metu vyksta teisminiai 

ginčiai ir klausimas nagrinėjamas Kauno apygardos prokuratūroje; informuoti, kaip 

Administratorius vykdo įpareigojimą perskaičiuoti numatytus tarifus; jeigu nevykdo – nurodyti 

priežastis; 

3.3.4. „Dėl Namo teritorijos ploto ir jos mokesčio“ – papildomai paaiškinti daugiabučio 

namo faktiškai naudojamo žemės sklypo perdavimo šio Namo bendraturčių valdymui 

(nuosavybėn, nuomai ir kt.) tvarką (informuoti, ar tai numatoma organizuoti); pateikti 

Savivaldybės turimą informaciją dėl teisme nagrinėjamos civilinės bylos, susijusios su Pareiškėjos 

skolos (dėl Namo teritorijos priežiūros mokesčio) išieškojimu, ieškinio dalyko bei eigos;  

3.3.5. „Dėl lifto kaupimo mokesčio“ – pateikti Savivaldybės turimą informaciją dėl teisme 

nagrinėjamos civilinės bylos, susijusios su Pareiškėjos skolos (dėl lifto mokesčių) išieškojimu, 

ieškinio dalyko ir eigos bei Savivaldybės motyvuotą nuomonę, ar, teisme sprendžiant šių 

mokesčių teisėtumo klausimą, kartu nėra nagrinėjamas jų paskirstymo (ir už kokį laikotarpį) 

teisėtumas; nurodyti, kiek turi būti sumokėta už Namo lifto renovaciją, kiek yra sumokėta, koks 

likutis, kiek turi būti surinkta mokesčių per mėnesį (iš visų Namo patalpų savininkų), pateikti 

paaiškinimą dėl „kaupiamųjų lėšų išminusavimo ir priskaičiavimo atgaline data už 3 metus; 

nurodyti, kiek mokesčių už lifto renovaciją yra sumokėjusi Savivaldybė kaip buto Nr. [...] 

savininkė, ir kt.; 
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3.3.6. „Dėl Namo techninio prižiūrėtojo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo“ 

– informuoti, kas vykdo Namo šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, ar turi būti sudarytas 

Namo šildymo ir karšto vandens sistemų aprašas; jeigu turi būti, tačiau jis nesudarytas – nurodyti 

priežastis; įpareigoti Administratorių Namo skelbimų lentoje, Administratoriaus internetinėje 

svetainėje paskelbti, kas yra Namo techninis prižiūrėtojas, kas yra Namo šilumos ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojas; 

3.3.7. „Dėl Administratoriaus 2011 m. lapkričio mėn. atliktų darbų savavališkai nustatyto 

mokesčio“ – informuoti, ar kiti Namo patalpų savininkai kreipėsi į Savivaldybę dėl galimai 

netinkamos Administratoriaus veiklos organizuojant lauko durų keitimą ir skaičiuojant mokestį už 

šiuos darbus (jeigu taip – kokių priemonių šiais klausimais ėmėsi Savivaldybė);  

3.3.8. „Dėl Namo bendro namo naudingo ploto, proporcingumo principo nustatymo, 

apmokant už Namo rūsyje atliktus darbus“ – ar mokesčiai už 2014 metais atliktus Namo 

kanalizacijos vamzdyno remonto darbus buvo apskaičiuoti ir paskirstyti Namo patalpų 

savininkams pagal teisės aktų reikalavimus; 

3.3.9. „Dėl Namo buto Nr. [...] paskirties keitimo; bute Nr. [...] – kapitalinio remonto; ir 

bute Nr. [...] – išgriautos laikančios sienos“ – motyvuotai paaiškinti, kokias funkcijas 

Administratorius turėjo vykdyti dėl Namo butuose Nr. [...] galimai vykdytų kapitalinio remonto 

darbų, buto Nr. [...] paskirties keitimo, ir pateikti išvadą, ar Administratorius šias funkcijas vykdė 

tinkamai (kartu informuojant, kokių Administratoriaus veiklos kontrolės priemonių Savivaldybė 

ėmėsi šiais atvejais); 

3.3.10. „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo“ – paaiškinti 

Pareiškėjos nurodomas aplinkybes (pažymos 2.3.14 papunktis); informuoti, ar buvo organizuotas 

pakartotinis susirinkimas dėl Administratoriaus keitimo (po 2014-07-04 neįvykusio susirinkimo); 

jeigu ne – nurodyti motyvuotas priežastis; pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjos 

siūlymo sugrąžinti „administruoti Namą Savivaldybės kontroliuojamai įmonei“ įgyvendinimo 

galimybių ir tvarkos; 

3.3.11. toliau nurodytais klausimais informuoti, kokiu Savivaldybės raštu, Savivaldybės 

nuomone, Pareiškėjai buvo išsamiai ir motyvuotai (nurodant konkrečias faktines aplinkybes ir 

teisės aktų normas) atsakyta į šiuos klausimus bei pateikti jos prašyti dokumentai (pateikti 

atsakymo kopiją) (jeigu Pareiškėja kreipėsi į Savivaldybę šiais klausimais). Tuo atveju, jeigu 

nebuvo atsakyta arba atsakyta ne į visus klausimus (nepateikti prašyti dokumentai) ir jeigu 

Pareiškėja nesikreipė į Savivaldybę kai kuriais klausimais, pateikti jai ir Seimo kontrolieriui 

išsamius, motyvuotus atsakymus į šiuos klausimus (prašomus dokumentus) bei siūlymus dėl 

Pareiškėjai rūpimų klausimų sprendimo galimybių ir tvarkos: „Dėl lifto techninės priežiūros 

mokesčio ir papildomo mokesčio „Liftų techninis patikrinimas“ – pažymos 2.3.4 papunkčio 

klausimais; „Dėl Namo buto Nr. [...] (Savivaldybės nuosavybė) nuomininko mokamų mokesčių ir 

jų panaudojimo“ – visais pažymos 2.3.5 papunkčio klausimais; „Dėl Name sunaudotos elektros 

bendroms reikmėms neatsakingo žurnale duomenų nurašymo ir neteisingo mokesčio 

paskaičiavimo“ – pažymos 2.3.8 papunkčio klausimais; „Dėl pinigų panaudojimo, biudžeto 

planavimo, lėšų kaupimo ataskaitų gyventojams, Namo aprašo“ – pažymos 2.3.9 papunkčio 

klausimais; „Dėl 2012-03-02 nuveiktų darbų „Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens stovų keitimas 

per 9 aukštus“ – pažymos 2.3.12 papunkčio klausimais; 

3.4. Pareiškėją, prašydamas pateikti teisme nagrinėjamos civilinės bylos, susijusios su 

skolos (dėl lifto bei Namo teritorijos priežiūros mokesčių) išieškojimu, ieškinio dalyką 

pagrindžiančius dokumentus.   

 

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

4. Dėl Pareiškėjos kito, t. y. 2013-05-13, skundo tyrimo rezultatų: 

4.1. Seimo kontrolieriaus 2014-01-23 pažymoje Nr. 4D-2013/2-705 dėl Pareiškėjos 2013-

05-13 skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Namo naudojimo 

priežiūrą ir Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę (toliau vadinama – 2014 pažyma): 
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4.1.1. aktualiais šio skundo tyrimo klausimais buvo konstatuota: Savivaldybės pareigūnai 

„vykdė Administratoriaus veiklos kontrolę (ėmėsi priemonių, kad Pareiškėjai būtų pateikti jos 

prašomi dokumentai (Ataskaita ir Aprašas), kad šie dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus, 

pateikė išvadą, kad jie parengti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus [...], pateikė 

paaiškinimus dėl Namo remonto darbų (Namo įeigos dažymas, laiptų turėklų remontas) 

organizavimo [...], dėl Apraše pateikiamų duomenų [...], dėl Administratoriaus pakeitimo tvarkos 

ir kitais klausimais [...] pateikė apibendrintą išvadą, kad Administratorius funkcijas vykdo 

nustatyta tvarka, informacija Namo patalpų savininkams apie atliekamus darbus yra skelbiama; 

[...]), tačiau: [...] gavę Pareiškėjos 2013-03-20 pašymą [...], nepagrįstai neatliko Administratoriaus 

veiklos Pareiškėjos prašyme nurodytais klausimais kontrolės, t. y. nepatikrino, kaip 

Administratorius įgyvendina jam priskirtas funkcijas (nesiėmė priemonių Administratoriaus 

veiklai šiais klausimais gerinti), dėl to, ar: Ataskaita buvo planuojama pateikti Namo patalpų 

savininkams teisės aktuose nustatytu terminu (per tris mėnesius, pasibaigus kalendoriniams 

metams; [...]); ataskaita nustatyta tvarka buvo pateikta Namo patalpų savininkams į pašto dėžutes 

ar elektroniniu paštu [...]; pagal Seimo kontrolieriaus 2013-05-27 prašymą [...] neatliko tinkamos 

Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės, nes: neatlikę Administratoriaus veiklos 

patikrinimo [...], nepagrįstai pateikė Seimo kontrolieriui apibendrintą išvadą, kad Administratorius 

funkcijas vykdo nustatyta tvarka, informacija Namo patalpų savininkams apie atliekamus darbus 

yra skelbiama [...]; pateikė netinkamą išvadą, kad nėra nustatyta, jog administruojamų namų 

patalpų savininkams turi būti pateikti Administratoriaus veiklos dokumentai (veiklos ataskaitos, 

darbų planai) ir su jais galima susipažinti Administratoriaus būstinėje [...], nes šių dokumentų 

pateikimą į patalpų savininkų pašto dėžutes ar elektroniniu paštu numato Pavyzdiniai nuostatai 

[...]; nepagrįstai neįpareigojo Administratoriaus užtikrinti Namo įgaliotinio rinkimų organizavimą 

teisės aktuose nustatyta tvarka [...]; nepagrįstai nepateikė motyvuotos išvados dėl to, ar 

Administratorius tinkamai įgyvendina lėšų kaupimo Namo atnaujinimui organizavimo funkciją 

[...].“ 

4.1.2. Savivaldybės administracijos direktoriui aktualiais šio skundo tyrimui klausimais 

buvo rekomenduota (toliau vadinama – Rekomendacijos):  

1) „imtis priemonių, kad ateityje: [...] gavus asmenų pašymus, susijusius su galimai 

netinkama administratorių veikla, vadovaujantis Pavyzdinių nuostatų reikalavimais, būtų 

atliekama šių administratorių veiklos kontrolė prašymuose nurodytais klausimais bei asmenys 

informuojami apie šios kontrolės rezultatus, pateikiant išvadas, ar administratoriai tinkamai vykdo 

Pavyzdiniuose nuostatuose išvardytas jų funkcijas“; 

2) „atlikti tinkamą Administratoriaus veiklos kontrolę ir: [...] pateikti motyvuotas 

(paremtas Savivaldybės patikrintomis ir nustatytomis aplinkybėmis bei konkrečiomis teisės aktų 

nuostatomis) išvadas dėl to, ar Administratoriaus veikla toliau nurodytais klausimais atitinka teisės 

aktų reikalavimus [prireikus būtų imtasi priemonių (teikiami įpareigojimai, taikoma 

administracinė atsakomybė), kad atitinkamos srities Administratoriaus veikla būtų vykdoma teisės 

aktų nustatyta tvarka]: dėl susirinkimo, kuriame buvo planuojama pateikti Ataskaitą ir kuriame ji 

pateikta, sušaukimo termino atitikimo teisės aktų reikalavimams; dėl lėšų kaupimo Namo 

atnaujinimui organizavimo atitikimo teisės aktų reikalavimams“; 

3) „įpareigoti Administratorių užtikrinti Namo įgaliotinio rinkimų organizavimą teisės 

aktuose nustatyta tvarka“. 

4.2. Savivaldybė, 2014-03-25 raštu informuodama Seimo kontrolierių apie 

Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, pažymėjo: 

4.2.1. „Administratoriaus pateiktais duomenimis, savininkų susirinkimas 2013 m. nebuvo 

organizuotas. Pažymėtina, kad [...] savininkų susirinkimas organizuojamas gavus ne mažiau 1/4 

patalpų savininkų rašytinį pageidavimą ar Administratoriaus iniciatyva. Prašymo organizuoti 

susirinkimą iš Namo bendrasavininkių administratorius iki šiol nėra gavęs, todėl Nuostatams 

nebuvo nusižengta.“ 

4.2.2. „[...] Administratoriaus 2011 m. veiklos ataskaita 2013-03-28 buvo patalpinta 

skelbimų lentoje ir bendrovės interneto tinklalapyje Namo nuorodoje. [Ištaisius] [...] pastebėtus 
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netikslumus, pakartotinai ataskaita paskelbta 2013-06-09 (interneto tinklalapyje ir skelbimų 

lentoje). Pareiškėjai ataskaita ne kartą buvo pateikta asmeniškai. Savininkų prašymo organizuoti 

susirinkimą ataskaitos pristatymui Administratorius nėra gavęs. Todėl darytina išvada, jog 

Administratoriaus ataskaita savininkams teikiama Nuostatais nustatyta tvarka.“ 

4.2.3. „Nuo 2013-01-01 įsigaliojo CK 4.82 4 d. pakeitimai, kuriuose numatyta, kad „butų ir 

kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) 

atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo it priežiūros reikalavimus. [...] Lėšų kaupimo, jų 

dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė.“ Iki šiol ši tvarka nėra 

patvirtinta.“ 

„Nuostatų 5.5 p. nurodyta, kad administratorius savininkams rengia pasiūlymus dėl lėšų 

kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, jų dydžio ir naudojimo tvarkos. Namo 

bendrasavininkai lėšų Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui nekaupia, kaupiamųjų 

mokesčių Administratorius neskaičiuoja, išskyrus skolą už lifto atnaujinimą (liftas modernizuotas 

2001-01-15). Atsižvelgiant į esamą ekonominę situaciją, Administratorius šiuo metu 

kaupiamosiomis lėšomis savininkų neapmokestino; esant būtinybei, darbus atlieka savo lėšomis ir 

išdalina mokestį savininkams apmokėjimui.“ 

Savivaldybės pareigūnų nuomone, „atsižvelgiant į esamą kaupiamųjų lėšų rinkimo teisinį 

reglamentavimą, Administratorius vykdo Namo priežiūrą, todėl Nuostatų nepažeidžia. LR 

Vyriausybei patvirtinus lėšų kaupimo tvarką, Administratorius organizuos jos įgyvendinimą.“ 

4.2.4. „Administratorius pateikė 2013-12-09 įvykdyto savininkų balsavimo raštu protokolo 

Nr. S-9 kopiją [...]. Namo savininkų įgaliotąja atstove išrinkta X.“ 

4.2.5. „Administratorius 2014-03-12 organizavo Namo savininkų susirinkimą, kuriame 

dalyvavę gyventojai supažindinti su Administratoriaus 2013 m. veiklos ataskaita, pakartotinai 

pateikta 2014 m. veiklos ataskaita, Aprašas bei metiniai ir ilgalaikiai planai, aptarta galimybė kaupti 

lėšas Namo priežiūros darbams atlikti, paaiškintas Administratoriaus pateikiamų mokesčių 

skaičiavimas ir panaudojimas, privalomųjų darbų atlikimo tvarka ir kt. Susirinkimas laikomas 

neįvykusiu, nes nebuvo kvorumo [...].“ 

 

5. Iš Savivaldybės 2015-06-25 Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei 

dokumentų nustatyta: 

5.1. Dėl susipažinimo su Administratoriaus patvirtinta Paslaugų ir darbų pirkimo tvarka – 

„[...] su Namo Administratoriaus (AB „A“) 2014-01-06 parengta Paslaugų ir darbų pirkimo tvarka 

patalpų savininkai buvo supažindinti 2015-03-18 vykusio susirinkimo metu [...]. Šiuo metu su ja 

galima susipažinti Administratoriaus buveinėje.“  

„Buitinių nuotekų kanalizacijos vamzdyno rūsyje remonto darbai, Administratoriaus 

teigimu, organizuoti vadovaujantis minėta tvarka: 2014-08-27 apžiūros aktą Nr. Sav.312-11 yra 

pasirašiusi ir įgaliotoji atstovė Pareiškėja [...], pateiktas pakartotinio balsavimo raštu balsų 

skaičiavimo 2014-11-14 protokolas Nr. S-11, gautų vertinimų protokolas, atliktų darbų 2014-12-11 

aktas Nr. 14-12-11 [...]“ (Administratoriaus 2015-06-09 raštas Nr. 383) (apie laiptinės turėklų 

remontą Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją 2013-06-21 rašte Nr. R15-434, ši 

informacija buvo vertinama 2014 pažymoje; toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybės 

raštas-1).  

5.2. Dėl administravimo mokesčio:  

5.2.1. „[...] dėl Administratoriaus tam tikru laikotarpiu skaičiuoto administravimo tarifo 

dydžio taikymo buvo paaiškinta Savivaldybės Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 

raštuose: 2013-10-18 rašto Nr. 53-5-4036 l punkte [...] – atsakymas į Pareiškėjos 2013-09-17 

prašymą, reg. Nr. R13-1222-B410/2 [...]; 2013-12-16 rašto Nr. R15-1285 l punkte [...] – atsakymas 

į Pareiškėjos 2013-11-19 prašymą, reg. R13-1959-B410/4 [...]; Atsakymo-1 2 punkte [...] – 

atsakymas į Pareiškėjos 2014-10-06 skundą, reg. Nr. R26-79-7/3 [...]; Atsakymo-2 2 ir 8 punktuose 

[...] – atsakymas į Pareiškėjos 2015-01-23 prašymą, reg. Nr. R13-165 [...].“ 

5.2.2. administravimo mokesčio teisėtumo klausimai buvo nagrinėjami Kauno apygardos 

prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje (toliau vadinama – Prokuratūra) (2014-10-08 raštas 
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Nr. (3-AP-7668)35-74422 (reg. 2014-10-13, Nr. R7-264), 2014-11-20 raštas Nr. 35-86315 (reg. 

2014-11-21, Nr. R7-301); Savivaldybės 2014-10-17 raštas Nr. (33.195)R-5874, 2014-12-04 raštas 

Nr. (33.195)R-6890 bei 2015-01-27 raštas Nr. (33.195)R-526). 

Savivaldybė, vadovaudamasi Prokuratūros 2014-11-20 nutarimu reikalauti imtis priemonių 

teisės pažeidimams pašalinti Nr. 3T-2348 („Administratoriai [...] privalėjo taikyti ginčo įsakymuose 

nurodytus tarifus. Esant kitokiems mokesčių paskaičiavimams, administratoriai ginčo įsakymų 

galiojimo laikotarpiu turėtų juos perskaičiuoti ir grąžinti gyventojams permokėtą sumą“), 2014-12-

02 raštu Nr. (33.200)R-3777 kreipėsi į AB „A“ ir „įpareigojo atlikti administravimo mokesčio 

perskaičiavimus taikant galiojusiuose Administracijos direktoriaus įsakymuose nurodytus tarifų 

dydžius“.  

5.2.3. Kauno apygardos administracinio teismo Specialiosios teisėjų kolegijos 2015-02-11 

nutartyje teismingumo byloje Nr. [...] pažymėta:  

Administratorius kaip pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 

prašydamas panaikinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-02 sprendimą Nr. 

(33.200)2-6777 „Dėl įpareigojimo imtis priemonių pažeidimams pašalinti“, „kuriuo 

Administratorius įpareigotas atlikti administravimo mokesčio perskaičiavimus taikant Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2013-06-28 įsakymo Nr. A-1940 galiojimo laikotarpiu jame nurodytus 

tarifus. Sprendime nurodyta, jog, negavus informacijos apie įpareigojimo nevykdymą, Savivaldybės 

vykdomoji institucija imsis priemonių, nustatytų Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 

patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių 

nuostatų 17 punkte, t. y. administratorius gali būti pakeistas.“  

„Ginčijamas Savivaldybės administracijos sprendimas yra susijęs su CK 4.84 straipsnyje 

įtvirtintais savivaldybės įgaliojimais butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 

administravimo srityje, nustatant butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir 

maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką. Todėl ginčas 

šiuo atveju iš esmės yra susijęs su turto administravimo teisiniais santykiais, kurie savo teisine 

prigimtimi yra civiliniai. Atsižvelgdama į tai, Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčas 

nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme [...].“ 

„Specialioji teisėjų kolegija [...] n u t a r i a: Byla teisminga bendrosios kompetencijos 

teismui. Bylą pagal pareiškėjo AB „A“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės 

administracijai dėl sprendimo panaikinimo perduoti Kauno apylinkės teismui įstatymų nustatyta 

tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą. Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.“ 

5.2.4. „Kauno apylinkės tesime buvo nagrinėjama civ. byla Nr. [...] (ieškovas AB „A“, 

atsakovas Savivaldybė) dėl Savivaldybės 2014-12-02 įpareigojimo Nr. (33.200)R-6777 „Dėl 

įpareigojimo imtis priemonių pažeidimams pašalinti“ panaikinimo kaip neteisėto [...]. Kauno 

apylinkės teismas 2015-03-24 nutartimi civ. byloje Nr. [...], pareiškėjui Administratoriui nustatytu 

laiku nepašalinus procesinio dokumento trūkumų, laikė jį nepaduotu ir grąžino pareiškėjui. Kadangi 

Administratorius aukščiau nurodytos nutarties neapskundė apeliacine tvarka, ji 2015-04-07 

įsiteisėjo. Klausimas dėl administravimo mokesčio grąžinimo sprendžiamas toliau.“ 

„CK 4.249 str. 3 d. numatyta, kad administratorius privalo leisti naudos gavėjui tikrinti 

sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, o kiekvienas suinteresuotas asmuo gali 

kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą. Jei buto 

(patalpų) savininkas mano, jog dėl administratoriaus veiksnių patyrė žalą ar yra pažeidžiamos teisės 

ar įstatymų saugomi interesai, vadovaujantis LR civilinio proceso kodekso 5 str., turi teisę įstatymų 

nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės ar įstatymų saugomi interesai.“ 

5.3. „Dėl Namo teritorijos ploto ir jos mokesčio“: 

5.3.1. „Žemės sklypas prie Namo nėra suformuotas ir įregistruotas VĮ Registrų centre, 

todėl jo plotas nenurodytas. Pareiškėjai Aprašo kopija pakartotinai pateikta su Atsakymu-1 [...].“ 

5.3.2. „[...] su Savivaldybės raštu-1 [...] buvo pateikti paaiškinimai dėl Kauno miesto 

daugiabučių namų teritorijos priežiūros tvarkos ir raštų kopijos, taip pat Pareiškėjai paaiškinta 

Savivaldybės [...] raštuose: 2013-10-18 rašto Nr. 53-5-4036 3 punkte [...]; 2013-10-30 rašte Nr. 53-

http://www.infolex.lt/ta/18140
http://www.infolex.lt/tp/1004279
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5-4209 [...] – atsakymas į Pareiškėjos 2013-10-22 prašymo, reg. Nr. R13-1393-B410/3 [...]; 2013-

12-16 rašto Nr. R15-1285 4 punkte [...].“ 

5.3.3. „Administratorius informavo, kad Namo bendrasavininkiai balsų dauguma atsisakė 

šios paslaugos teigdami, kad jiems priklausančią teritorijos dalį jie prižiūrės patys, todėl nuo 2014 

m. kovo mėn. teritorijos priežiūros paslaugos teikimas buvo nutrauktas“; 

5.3.4. „[...] padėti organizuoti Namo faktiškai naudojamos teritorijos teisinį registravimą –

sklypo formavimo ir registravimo procedūras, į Administratorių savininkai nesikreipė.“ 

5.3.5. „Administratorius kreipėsi su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš buto Nr. [...] savininko 

Y [...]. Kauno apylinkės teismas 2014-10-02 sprendimu nustatė, jog ginčas yra kilęs dėl mokesčio 

už teritorijos priežiūrą (skaičiuoto iki 2009-03-01) bei lifto kaupiamojo mokesčio. Kalbant apie lifto 

kaupiamąjį mokestį, nurodė, kad Administratorius kaupiamąsias lėšas liftams rinko 

vadovaudamasis šiais teisės aktais: Kauno miesto tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. 170 „Dėl 

kaupiamųjų lėšų liftams modernizuoti ar rekonstruoti“ bei 2010-12-23 Savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-816 „Dėl Kauno miesto gyvenamųjų namų liftų atnaujinimo lėšų“. Namo 

bendrasavininko vienašalis atsisakymas vykdyti šią piniginę prievolę yra nepagrįstas, 

prieštaraujantis įstatymams. CK 4.82 str. 3 d. aiškiai nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai 

privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, 

rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos 

namui atnaujinti. Byloje nėra duomenų, jog teisė naudotis liftu būtų apribota, todėl atsisakymas 

mokėti įmokas pažeidžia kitų bendrojo naudojimo objektų savininkų, kurie, gyvendami tame 

pačiame name, sumokėjo lifto atnaujinimo kaupiamąsias įmokas, interesus. Teismas vertino, jog 

atsakovas Y privalo prisidėti prie šio mokesčio mokėjimo. 2015-03-02 nutartyje Kauno apygardos 

teismas patvirtino pirmos instancijos teismo sprendime išdėstytus argumentus dėl prievolės mokėti 

lifto kaupiamąjį mokestį bei nurodė, kad esminis aspektas yra, kad už lifto modernizavimą 

sumokėta 63 536 Lt suma turės būti atlyginta visų Namo butų savininkų, pagal visiems 36 butams, 

proporcingai jų dydžiui, paskaičiuotą kaupiamųjų lifto lėšų mokestį.“ 

5.4. „Dėl lifto kaupimo mokesčio“; 

5.4.1. „[...] šiuo metu lėšų kaupimas vykdomas už jau atnaujintą liftą ir, vadovaujantis LR 

Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų 

namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, 

kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašu, savininkai apmokestinti 

minimaliu 0,05 Eur / kv. m/mėn. kaupiamuoju mokesčio dydžiu; artimiausiu metu bus pateikti 

pasiūlymai savininkams sprendimui dėl planuojamų darbų ir kaupiamųjų lėšų jiems atlikti rinkimo.“ 

5.4.2. „[...] apie lėšų kaupimą 2001-01-15 atnaujinto lifto išlaidoms padengti [...] 

informavome Savivaldybės rašte-1 [...]. Pareiškėja apie savininkų prievolę mokėti už bendrojo 

naudojimo objekto (lifto) pakeitimą papildomai informuota Administratoriaus raštais [...] ir 

Savivaldybės raštais: 2013-10-18 rašto Nr. 53-5-4036 2 punkte [...]; 2013-12-16 rašto Nr. R15-1285 

5 punkte [...]; Atsakymo-2 5 punkte [...].“ 

5.4.3. „Namo liftas buvo pakeistas 2001 m. už 18 401,29 Eur (63 536 Lt). Gyventojai nuo 

2000-05-01 iki 2006-06-30 Savivaldybės specialiojoje sąskaitoje surinko 3 652,69 Eur (12 612,04 

Lt). Nuo 2006-06-30 lėšas liftams rekonstruoti ar modernizuoti gyventojai kaupia Administratoriaus 

sąskaitoje, kurioje yra sukaupta 5 415,96 Eur (18 700,26 Lt). Gyventojams dar likę sukauti 9 332,62 

Eur (32 22,7 Lt). Suma, kurią bendrasavininkiai turi mokėti už lifto kaupiamąsias lėšas, yra 58,69 

Eur (202,66 Lt) per mėnesį.“ 

5.4.4. „Savivaldybė, kaip butų savininkė, už lifto renovaciją apmoka proporcingai jai 

priklausiančią dalį.“ 

5.5. „Dėl lifto techninės priežiūros mokesčio ir papildomo mokesčio „Liftų techninis 

patikrinimas“ – „LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų 

įstatymo 2 str. numato: „4. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo 

naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, 

sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų 

ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise.“ 



11 

 

 

CK 4.82 str. l d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, 

bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.“ 

LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pavyzdinių 

nuostatų 8.5 p. nurodyta, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios 

nuosavybės daliai apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas už liftą – vadovaudamasis lifto 

priežiūros sutartyje nustatyta paslaugų kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris 

nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu namo pirmajame ir 

antrajame aukštuose esančių butų (patalpų) naudotojams lifto paslauga neteikiama, mokestis už lifto 

priežiūrą ir sunaudotą elektros energiją neskaičiuojamas.“ Už lifto remonto darbus ar 

kaupiamuosius mokesčius jo atnaujinimui reikia mokėti ir pirmų bei antrų aukštų gyventojams, 

kadangi jie taip pat yra Namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai. 

Pagal Nuostatų 5.7 punktą, atlikdamas savo funkcijas administratorius organizuoja namo 

techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Nuostatų 6.4 

punkte nustatyta, kad administratorius sudaro sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo 

objektų priežiūra, ir kontroliuoja jų vykdymą. Administratorius už savo funkcijų atlikimą atsako 

patalpų savininkams (5.14 punktas). 

Atsižvelgiant į šias nuostatas, Administratoriaus veiklai organizuoti sudarytų sutarčių (šiuo 

atveju su UAB „C“) Savivaldybė nekontroliuoja. Visi sutarčių vykdymo papildomi paaiškinimai 

pateikti Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2015-06-22 raštu“ (Nr. 53-5-01858; toliau 

citatose ir tekste vadinama – Savivaldybės raštas-3). 

5.6. „Dėl Namo buto Nr. [...] (Savivaldybės nuosavybė) nuomininko mokamų mokesčių ir 

jų panaudojimo“: 

5.6.1. Savivaldybė Pareiškėjai pateikė informaciją Atsakyme-2 (Pareiškėja 2015-01-23 

prašė Savivaldybės pateikti informaciją: „Kiek Savivaldybė įnešė / apmokėjo piniginių lėšų į Namo 

amortizacinį fondą Namui remontuoti laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2015-01-01“). 

5.6.2. „Savivaldybė jai pateiktas sąskaitas faktūras dėl dalinio dalyvavimo atliekant Namo 

bendrojo naudojimo objektų remonto darbus yra apmokėjusi.“  

5.6.3. „Pareiškėja nėra buto nuomininkė, todėl Savivaldybė neprivalo jai teikti 

Savivaldybės buto nuomininko mokamų mokesčių ataskaitos. Tariamai skaičiuojamų dvigubų 

administravimo mokesčių nėra: Administratoriui mokamas administravimo mokestis už bendrojo 

naudojimo objektų administravimą, o nuomos mokestis nuomos mokesčio pranešime skaidomas į 

kaupiamųjų lėšų (Savivaldybės butų priežiūros darbams atlikti) ir nuomos administravimo mokestį. 

Kadangi UAB „F“ mokestinį pranešimą teikia tik nuomininkui, daroma prielaida, kad Pareiškėja 

yra informuota apie tokio mokesčio dalies buvimą ir jo paskirtį.“ 

5.7. „Dėl Administratoriaus 2011 m. lapkričio mėn. atliktų darbų savavališkai nustatyto 

mokesčio“ (lauko durų keitimas): 

5.7.1. „[...] dėl 2011 m. lapkričio mėn. atliktų durų keitimo darbų Administratorius 

informavo, kad 2011-08-24 buvo gautas Namo [...] buto savininko rašytinis prašymas keisti duris. 

Organizuotas balsavimas raštu, kuriame daugumos savininkų sprendimu nuspręsta atlikti durų 

keitimą“ (Namo [...] buto savininko 2011-08-24 prašymas, 2011-08-25 balsavimo raštu protokolas 

Nr. S-3). 

5.7.2. Savivaldybės pareigūnai akcentavo, kad „[...] į Savivaldybės vykdomą namų 

valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų 

kokybės kontrolė.“ 

5.7.3. Pareiškėja į Savivaldybę šiuo klausimu nesikreipė. Informacija Pareiškėjai pateikta 

Savivaldybės raštu-3 [...].“ 

5.8. „Dėl Name sunaudotos elektros bendroms reikmėms neatsakingo žurnale duomenų 

nurašymo ir neteisingo mokesčio paskaičiavimo“ – „Apie bendrai suvartotos elektros energijos 

mokesčio perskaičiavimą Pareiškėja informuota Atsakymo-1 7 punkte [...].“ 
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5.9. „Dėl pinigų panaudojimo, biudžeto planavimo, lėšų kaupimo ataskaitų gyventojams, 

Namo aprašo“:  

5.9.1. „[...] apie Administratoriaus 2012 m. ir 2013 m. veiklos ataskaitų parengimą ir 

pateikimą savininkams [...] [Seimo kontrolierių] informavome Savivaldybės raštuose: Savivaldybės 

rašte-1 [...] ir 2014-03-25 rašte Nr. (33.208)R-1980 [...]“ (informuodama apie Rekomendacijų 

nagrinėjimo rezultatus; šios pažymos 4.2 punktas; toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybės 

raštas-2).  

5.9.2. „Metinė 2014 m. veiklos ataskaita paskelbta patalpų savininkams vadovaujantis 

Nuostatų 7.1 punktu. Ataskaita parengta pagal LR aplinkos ministro 2010-05-21 įsakymu Nr. D l-

428 (2012-05-23 įsakymo Nr. D l-450 redakcija) patvirtintą formą. Šiuo metu ši ataskaita yra 

patalpinta Administratoriaus interneto svetainėje Namo nuorodoje, todėl savininkai bet kada gali su 

ja susipažinti ar atsisiųsti kopiją [...].“ 

5.9.3. „Namo bendrojo naudojimo objektų aprašas [toliau citatose ir tekste vadinama – 

Aprašas] yra atnaujinamas nuolat (2015 m. [...]). Aprašas parengtas pagal LR aplinkos ministro 

2010-11-02 įsakymu Nr. D1-895 (2012-06-27 įsakymo Nr. D l-549 redakcija) patvirtiną formą. 

Apie Aprašo pateikimą [...] [Seimo kontrolierių] informavome Savivaldybės rašte-2 [...].“ 

5.10. „Dėl Namo techninio prižiūrėtojo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo“: 

5.10.1. „Savivaldybės filialo Dainavos seniūnijos atsakingi darbuotojai 2015-05-27 atliko 

Namo statinio techninės priežiūros patikrinimą ir surašė 2015-05-28 aktą Nr. 07-13-108 [...]. Akte 

nurodyta, kad techninės priežiūros žurnalas pildomas, periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas 

ir jų išvadų vykdymo organizavimas vykdomas, būtini remonto darbai organizuojami, kiti 

dokumentai tvarkomi Administratoriaus nustatyta tvarka. Apžiūros metu pastebėtus defektus 

pavesta pašalinti iki 2015-09-30“ („Kuo skubiau sutvarkyti aptrupėjusių balkonų plokščių kraštus ir 

organizuoti apžiūrų metu pastebėtų kitų defektų šalinimą“). 

5.10.2. „Pareiškėjai [pažymos] 2.3.10 pastraipoje keliami klausimai [dėl Namo techninio 

prižiūrėtojo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo] – buvo paaiškinti [...] pateiktuose 

Savivaldybės raštuose [...] [Savivaldybės raštas-1 ir Savivaldybės raštas-2], taip pat: - 2013-10-18 

rašto Nr. 53-5-4036 gale [...]; - 2013-12-16 rašto Nr. R15-1285 2 punktas, 3 punktas dėl šildymo ir 

krašto vandens sistemų priežiūros [...]; - Atsakymo-1 4–6, 9 punktai [...]; - Atsakymo-2 6 punktas 

[...]; - apie Namo parengties šildymo sezonui ir techninės priežiūros organizavimą – 2014-04-15 

rašte Nr. (33.205)R-2453 ([...], dėl Pareiškėjos 2014-03-18 prašymo Nr. R13-388).“ 

5.10.3. „Kauno miesto Dainavos seniūnija informavo [Savivaldybę], kad pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai 

reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos 

bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ 48 ir 49 str., sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių 

techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį 

inžinerinį techninį išsilavinimą; kai statinio techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi 

paskirti už šią priežiūrą tokios kvalifikacijos atsakingą asmenį. Namo techninę priežiūrą nuo 2012-

11-06 pagal įgaliojimą atlieka UAB „G“ darbuotojas; Pareiškėja apie tai informuota ne kartą. 

Statinio techninės priežiūros patikrinimo 2013-04-12 akte Nr. 07-13-54 [...] įrašyti du 

alsuoklių kaminėliai, kurie buvo blogiausios būklės, ant stogo iš viso yra trys tokie kaminėliai. 

Viršutiniame aukšte bute Nr. [...] nuotekų vamzdžio alsuoklio kaminėlis panaikintas ir vietoje jo 

sumontuotas automatinis alsuokis, todėl ant stogo nėra ketvirto kaminėlio. Nusiskundimų dėl 

kvapų, įrengus automatinį alsuoklį, iš šio Namo gyventojų Dainavos seniūnija nėra gavusi.“ 

5.10.4. „Pareiškėja šiame papunktyje nurodytais klausimais papildomai informuota 

Savivaldybės raštu-3 [...].“ 

5.10.5. „Savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimu Nr. T-163 patvirtintos Kauno miesto 

daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės 

veiklos sutarties įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo 

naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų 

funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. 
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Šiose taisyklėse šildymo ir karšto vandens sistemų aprašų sudarymo kontrolė Savivaldybei 

nenumatyta.“ 

5.10.6. „Namo šildymo ir krašto vandens sistemų priežiūrą nuo 2012-07-01 atlieka UAB 

„D“. Administratoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta pareiga 

administratoriui skelbti skelbimų lentose informaciją apie visus paslaugų teikėjus ar jų duomenis. Ši 

informacija nėra konfidenciali ir Administratorius ją, esant užklausimams, teikia visiems 

bendrasavininkiams, duomenys pateikiami metinėse veiklos ataskaitose. Administratorius skelbimų 

lentoje yra pateikęs administravimo nuostatuose nurodytą privalomą teikti informaciją: už Namo 

techninės priežiūros organizavimą atsakingo darbuotojo (vadybininko) pavardę ir avarinės tarnybos 

bei informacinio centro telefonų numerius, kuriais paskambinę gyventojai gali pateikti 

nusiskundimus, pastabas ar užregistruoti gedimus.“ 

5.11. „Dėl Namo bendro namo naudingo ploto, proporcingumo principo nustatymo, 

apmokant už Namo rūsyje atliktus darbus“:  

5.11.1. „Dėl kanalizacijos vamzdyno remonto darbų atlikimo [...] Administratorius 

konkretiems planuojamiems darbams organizavo kainų apklausą. Joje dalyvavo rangovai, kurie 

patys pareiškė norą. Gyventojai taip pat gali siūlyti įmones, kurios dalyvautų kainų apklausoje. 

Prieš atliekant darbų pirkimą, Namo rūsyje 2014-08-27 buvo atlikta buitinių nuotekų 

magistralinių vamzdžių apžiūra su kamera, dalyvaujant ypatingo statinio statybos vadovui-

inžinieriui. Apžiūros metu nustatyta priežastis, dėl kurios kyla nuotekos į rūsį. Apžiūros aktas buvo 

surašytas ir pateiktas pasirašyti Namo savininkų įgaliotinei Pareiškėjai, kaip dalyvavusiam 

asmeniui. Šiems darbams, per pakartotinį balsavimą raštu, Namo bendrasavininkių dauguma pritarė. 

Toliau organizuota rangovų atranka ir atliekami remonto darbai. Informacija apie planuojamus ir 

atliktus darbus pateikta skelbimais ir Administratoriaus interneto tinklalapyje Namo nuorodoje (šiuo 

metu yra). [...]“ (2014-08-27 apžiūros aktas Nr. Sav. 312-11, 2014-11-14 balsavimo raštu 

protokolas Nr. S-l l, 2014-09-18 rangovų pasiūlymų vertinimo protokolas, 2014-12-11 atliktų darbų 

aktas Nr. 14-12-11, skelbimai iš Administratoriaus interneto svetainės Namo nuorodos). 

Savivaldybės pareigūnai pažymėjo, kad „Savivaldybės paskirtų daugiabučių namų 

administratoriams Savivaldybės interneto tinklalapyje skelbti savo informaciją apie organizuojamus 

darbus nėra privaloma.“ 

5.11.2. „Prie Namo esantis grindinys buvo sutvarkytas [...]“ („nebuvo pasibaigęs darbų 

garantinis terminas“). 

5.11.3. Savivaldybės pareigūnų nuomone, Pareiškėjos teiginiai „neatitinka tikrovės – kad 

gyventojai nebuvo informuoti apie planuojamus darbus, nors organizuoti balsavimai raštu, o pati 

Pareiškėja dalyvavo apžiūroje ir savo skunduose prideda Administratoriaus informacinių skelbimų 

kopijas; taip pat – „nedarydamas apklausų“, nors savo skunduose prideda Administratoriaus 

skelbiamą informaciją ir paaiškinimus raštu. Jokių skundų dėl atliekamų darbų ar jų eigos, 

informacijos teikimo Administratorius iš kitų savininkų nėra gavęs. 

Pareiškėja apie kanalizacijos remonto aplinkybes informuota Atsakymo-2 6 punkte [...]. 

Apie administratoriaus darbų organizavimo teisinius apsektus Pareiškėja informuota eilę kartų [...] 

pateikiamuose raštuose.“ 

5.11.5. „Pareiškėja rūsių priskyrimo prie naudingo Namo ploto klausimu informuota 

Atsakymo-2 l punkte [...]“; „[...] apie mokesčių skaičiavimą Pareiškėja informuota Atsakymo-2 6 

punkte [...]“ („Į Savivaldybėms priskirtą namo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę neįeina 

finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės kontrolė. [...]“). 

5.12. „Dėl 2012-03-02 nuveiktų darbų „Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens stovų 

keitimas per 9 aukštus“ ir kitų remonto darbų: 

5.12.1. „2012 m. atskaitos 5 dalyje Kitų metų darbų planai nurodyti planuojami darbai – 

karšto vandens cirkuliacinės linijos, karšto ir šalto vandens stovų keitimas / remontas ([...] taip pat 

Metiniai ir ilgalaikiai bendrojo naudojimo objektų remonto planai [...]). 

5.12.2. „Administratorius informavo, kad internetinėje svetainėje Namo nuorodoje dėl 

techninės klaidos buvo įkelta šių numatomų atlikti darbų lokalinė sąmata. Šie darbai taip ir nebuvo 

atlikti, nes Namo bendrasavininkiai jiems nepritarė; papildomai savininkai apmokestinti nebuvo.“ 



14 

 

 

5.13. „Dėl Namo buto Nr. [...] paskirties keitimo; bute Nr. [...] – kapitalinio remonto; ir 

bute Nr. [...] – išgriautos laikančios sienos“:  

5.13.1. „Dėl Namo [...] buto išgriautos sienos Pareiškėjai pateikti paaiškinimai [...] 

Atsakymo-1 8 punkte [...] ir [...] Atsakymo-2 7 punkte [...]“ (Balsų skaičiavimo protokolas, 

Administratoriaus 2014-08-27 apžiūros aktas Nr. Sav.312-12, Dainavos seniūnijos 2015-02-05 

raštas Nr. 07-12-43). 

Savivaldybės pareigūnų nuomone, „Administratorius apžiūrėjo buto Nr. [...] patalpas, 

patikrino atliekamo remonto organizacinių dokumentų buvimą, Nuostatais priskirtas jam funkcijas 

vykdė.“ 

5.13.2. „Administratoriaus duomenimis, dėl Namo [...] buto paskirties keitimo 

Administratorius organizavo savininkų balsavimą raštu [...]. Buto, adresu [...], savininkai nekeitė 

gyvenamųjų patalpų paskirties, tačiau keitė patalpų paskirtį iš prekybos į paslaugų. 

Pagal Nuostatų 4 ir 5.10 p., administratorius tik dalyvauja viešai aptariant pasiūlymus 

keisti patalpų paskirtį, tačiau buto / patalpos savininkas pats rūpinasi visais reikiamais dokumentais 

ir leidimais, reikalingais jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto / patalpos paskirties 

pakeitimui, nes priešingu atveju būtų pažeista asmens teisė į privatumą bei nuosavybės 

neliečiamumo teisė. Administratorius šiuo atveju gali tik konstatuoti Namo bendrasavininkų 

priimtus sprendimus, tačiau neturi pareigos užtikrinti paskirties keitimo procedūros teisėtumo. 

Namo bendrasavininkai 2013-12-12 daugumos sprendimu jau buvo pritarę patalpų 

paskirties iš komercinės į paslaugų keitimui. Atsižvelgiant į tai, jog keičiama asmeninės nuosavybės 

teise priklausančios patalpos paskirtis, o Namo bendrasavininkiai jau yra pritarę, Administratorius 

neturi kompetencijos užginčyti ankstesnių gyventojų sprendimų bei uždrausti keisti patalpos Nr. 

[...] paskirtį.“ 

5.14. „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo“: 

5.14.1. „Pareiškėjos teiginys, jog „Namą administruoja dvi įmonės“, neatitinka tikrovės – 

Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus 

2006-04-28 įsakymu Nr. A-1557 paskirta AB „A“, UAB „F“ nuo 2011-10-04 vykdo Savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugas (Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio buto Nr. [...]).“ 

5.14.2. „[...] buvo organizuotas savininkų balsavimas raštu: 2014-08-28 protokolo Nr. S-9 

kopija [...]. Balsavimas įvyko, savininkai Administratoriaus keitimui nepritarė, Pareiškėja, kaip 

Namo savininkų įgaliotoji atstovė, savo dalyvavimą balsų skaičiavimo komisijoje atšaukė. 

5.14.3. „Administratoriaus pakeitimo teisinis reglamentavimas ir gyventojų sprendimo 

priėmimo galimybės Pareiškėjai buvo paaiškintos ir organizaciniai dokumentai pateikti eilę kartų: 

Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2014-07-29 raštu Nr. 53-5-2424 ([...] atsakymas į 

Pareiškėjos 2014-08-14 skundą, reg. Nr. R13-977-388/3 [...], Savivaldybės 2014-09-04 raštu Nr. 

(33.215)R-5120 [...] (atsakymas į Pareiškėjos skundą, 2014-08-14, reg. Nr. R26-58-7/2 [...])“, taip 

pat kituose Savivaldybės raštuose.“ 

5.14.4. Savivaldybės pareigūnai pažymėjo, kad „pasirinkti UAB „F“ Namo 

administratoriumi savininkai gali daugumos sutarimu, prieš tai priėmę sprendimą keisti 

Administratorių. Namo savininkai nėra priėmę sprendimo keisti Administratorių. Administruojanti 

įmonė gali būti pasirenkama iš Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, sąrašo, kuris 

skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje www.kaunas.lt. nuorodoje „Bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus atranka“.“ 

5.15. Pasak Savivaldybės pareigūnų, „Administratoriaus duomenimis, Pareiškėja, esant 

poreikiui, visais klausimais visada konsultuojama telefonu, atsakoma į jos elektroninius ar raštiškus 

paklausimus. Atsižvelgiant į išdėstyta, Administratorius Nuostatais priskirtas funkcijas, 

organizuojant Namo administravimą, vykdo.“ 

5.16. Atsakyme-1 pažymėta:  

5.16.1. „Jūsų 2014-10-06 skundas (reg. R26-79-7/3) dėl Administratoriaus veiklos, 

adresuotas Savivaldybės administracijos direktoriui [...], buvo nukreiptas nagrinėti Gyvenamojo 

http://www.kaunas.lt/
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fondo administravimo skyriui. Dalis skunde išdėstytų klausimų Jums buvo paaiškinti eilę kartų 

Savivaldybės [...] raštais 2013–2014 metais. Atsižvelgiant į Administratoriaus pateiktus duomenis ir 

paaiškinimus, atsakome papildomai pagal skunde nurodytus klausimus.“ 

5.16.2. „[...] Savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T-61 pakeitus Kauno miesto 

tvarkymo ir švaros taisykles, antrame punkte numatyta, jog teritorijų planavimo dokumentuose 

nesant apibrėžtos daugiabučiam namui priskirtos teritorijos, gyventojai yra atsakingi už faktiškai 

naudojamos teritorijos tvarkymą. Administratorius tik įgyvendina šią gyventojų prievolę. 

Sprendimus dėl Namo teritorijos kaip „faktiškai naudojamos“ priskyrimo ir įregistravimo VĮ 

Registrų centre turi priimti patys Namo savininkai. Bendrasavininkams pageidaujant ir Nuostatuose 

nustatyta tvarka pateikus raštišką prašymą Administratoriui, jis galėtų organizuoti teritorijos 

priskyrimo ir įteisinimo procedūrą.“ 

5.16.3. „Savivaldybės ir Administratoriaus 2006-05-05 sutarties galiojimo terminas yra 

pasibaigęs. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-16 įsakymu Nr. A-3427 nustatytas 

administravimo mokesčio tarifas 0,142 Lt už kv. m (taikomas 0,135 Lt už kv. m). Administratoriui 

raštu pavesta atlikti administravimo mokesčio perskaičiavimą.“ 

5.16.4. „3. Administratorius informavo, kad visi Namo priežiūros darbai, atliekami iš 

surenkamų techninės priežiūros lėšų, yra skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.[...].lt. Visa 

kita informacija ir paaiškinimai teikiami Nuostatų 7.4 p. nustatyta tvarka.“ 

5.16.5. „Administratoriaus veiklos ataskaitos vykdant Namo priežiūrą yra rengiamos 

vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010-05-21 įsakymu Nr. Dl-428 (LR aplinkos ministro 2012-

05-23 įsakymo Nr. Dl-450 redakcija) patvirtinta forma. Apie šį faktą buvote informuota 

Savivaldybės 2014-04-15 raštu Nr. (33.205)R-2453. Pagal CK 4.249 str. 3 d., „Kiekvienas 

suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos 

ataskaitos auditą.“ 

5.16.6. „[...] Vadovaujantis Nuostatų 5.12 p., 5.7 p., administratorius neprivalo organizuoti 

patalpų savininkų susirinkimų ar Nuostatų 16 p. nurodyta tvarka balsavimų raštu sprendimams 

priimti. Nuostatais nustatyta tvarka organizuodamas namo techninės priežiūros vykdymą, smulkius 

kasdienės techninės priežiūros darbus (apmokamus iš kas mėnesį surenkamų techninės priežiūros 

lėšų) administratorius gali vykdyti nesiaiškindamas savininkų nuomonės (pritarimo), ar juos atlikti 

ar ne. [...].“ 

5.16.7. „Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto nuomininkas, sudarydamas 

sutartį su Savivaldybe, įsipareigoja mokėti sutartyje nurodytus administratoriaus pateikiamus 

mokesčius už paslaugas: administravimo, techninės priežiūros, šilumos ir karšto vandens, lifto 

elektros, vandens, lifto techninės priežiūros, teritorijos priežiūros, bendrai sunaudotos elektros. 

Lifto kaupiamojo mokesčio, kitų kaupiamųjų lėšų (jei tokios yra), remonto darbų išlaidų mokesčių 

Savivaldybės nuomininkai nemoka.“  

5.16.8. „Administratoriaus 2014-03-03 duomenimis, su visa informacija apie 2010 m. ir 

2012 m. atliktus Namo tarpblokinių sandūrų remonto darbus ir mokesčių pateikimą Jūs buvote 

supažindinta bendrovės buveinėje gyventojų priėmimo metu. Su defektiniais aktais ir darbų aktais 

Namo savininkai buvo ne kartą supažindinti skelbimais Namo skelbimų lentoje, informacija apie 

atliktus darbus buvo pateikta sąskaitose bei nurodyta atsakant į paklausimus. Tai pat buvote 

informuota Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2014-03-21 raštu Nr. 53-5-1329. [...].“ 

5.16.9. „Dėl suvartotos bendros elektros mokesčio pateikimo Administratorius informavo, 

kad nuo 2014 m. balandžio mėn. duomenys už suvartotą elektros energiją pateikiami teisingai. 

Kartu su kiekvieno mėnesio sunaudotos elektros paskirstymu už einamąjį mėnesį atliekami 

perskaičiavimai už netikslius ankstesnius periodus. Apie mokėjimus Administratorius informavo 

Jus 2014-04-14 raštu Nr. 1461 (atsakymas į 2014-04-01 prašymą) ir 2014-07-31 raštu Nr. 1667 

(atsakymas į 2014-07-17 prašymą Nr. 840).“ 

5.16.10. „Administratorius informavo, kad dėl [...] bute galimai išgriautos sienos ir 

alsuoklio panaikinimo buvo kreiptasi į buto savininkus apžiūros įvykdymui ir galimai išgriautos 

sienos projekto pateikimui. Jei dokumentas nebus pateiktas, bus kreipiamasi į atitinkamas 

http://www.[...].lt/
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institucijas. Apie tai buvote informuota Administratoriaus 2014-09-05 raštu Nr. 1739 (atsakymas į 

2014-08-25 prašymą Nr. 987).“ 

5.16.11. „Namo 2 techninę priežiūrą vykdo UAB „G“, kuri atitinka visus techniniam 

prižiūrėtojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Į šį paklausimą Administratorius atsakė 2014-

09-05 raštu Nr. 1739 (atsakymas į 2014-08-25 prašymą Nr. 987). Papildomas konsultacijas dėl 

Namo techninės priežiūros vykdytojo kvalifikacinių reikalavimų ar [...] buto alsuoklių ir sienos 

klausimų Jums gali suteikti Dainavos seniūnijos statinių priežiūros vykdymo patikrą atliekantys 

darbuotojai.“ 

5.16.12. „[...] bendrojo naudojimo objektų apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo 

objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų 

savininkų teisės ir prievolės. Aprašo patvirtintą kopiją administratorius pateikia patalpų 

savininkams ir kitiems administratoriui žinomiems su administruojamu turtu susijusiems asmenims. 

Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą ir 

reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia 

teismas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas sudaromas pagal LR aplinkos 

ministro patvirtintą pavyzdinę formą.  

Apie Aprašo sudarymą, jo atitikimą LR aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. Dl-895 

(2012-06-27 įsakymo Nr. Dl-549 redakcija) patvirtintai pavyzdinei formai buvote informuota 

Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2013-05-03 raštu Nr. 53-5-2275; su šiuo raštu pateikta 

Aprašo kopija. Jeigu turite pastabų ir pasiūlymų dėl Aprašo užpildymo, juos prašome pateikti 

Administratoriui.“ 

5.16.13. „Su metinėmis ataskaitomis už praėjusius metus gyventojai gali susipažinti Namo 

skelbimų lentoje bei Administratoriaus internetinėje svetainėje www.[...].lt.  Administratoriaus 

veiklos ataskaita, vykdant Namo priežiūrą, parengta vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010-05-

21 įsakymu Nr. Dl-428 (LR aplinkos ministro 2012-05-23 įsakymo Nr. Dl-450 redakcija) veiklos 

ataskaitos forma. Apie tai buvote informuota Savivaldybės 2014-04-15 raštu Nr. (33.205)R-2453. 

[...].“ 

5.16.14. „Administratorius informavo, kad susirinkimas dėl Namo bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus keitimo 2014-07-04 17:00 val. buvo rengiamas bendrovės patalpose [...]. 

Protokole įsivėlusi klaida dėl susirinkimo vietos ištaisyta. Ši informacija Jums pateikta 

Administratoriaus 2014-08-20 raštu Nr. 17-02. Apie esamą Administratoriaus pakeitimo tvarką 

buvote eilę kartų informuota Savivaldybės [...] raštais (paskutinis Savivaldybės 2014-09-04 raštas 

Nr. (33.215)R-5120). Papildomai informuojame, kad dėl CK ir kitų teisės aktų normų taikymo 

keičiant administratorių Gyvenamojo fondo administravimo skyrius konsultavosi su Vyriausybės 

atstovo Kauno apskrityje tarnyba, kuri įvertinusi aplinkybes kreipėsi į Vyriausybę (LR aplinkos ir 

LR teisingumo ministerijas) dėl nuomonės pareiškimo. Gavus atsakymus administratorių keitimas 

Savivaldybėje bus organizuojamas vadovaujantis teisės aktų rengėjų pareikšta nuomone.“ 

5.16.15. „Atsižvelgiant į pateiktą Administratoriaus informaciją ir susijusius dokumentus, 

daroma išvada, kad Administratorius Namo priežiūrą organizuoja ir jam priskirtas funkcijas atlieka 

vadovaujantis Nuostatais nustatyta tvarka. Nustatyti pažeidimai ar veiklos trūkumai ištaisomi.“ 

„Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, nors bendrojo naudojimo objektų Administratorius 

įgyvendina Namo bendrasavininkų prievolę prižiūrėti Namą, jam nesuteikiamos teisės ją 

organizuoti vien savo nuožiūra. CK 4.75, 4.76, 4.83, 4.85 straipsnių nuostatos suponuoja, kad 

Administratorius savo teises įgyvendina lygiagrečiai su bendrasavininkais, nors Administratoriaus 

teisių apimtis yra žymiai mažesnė nei bendrasavininkų. Bendrasavininkai Administratoriui iki galo 

neperduoda atsakomybės Namo priežiūros procese, todėl gali (turi) joje dalyvauti – priimant 

savalaikius sprendimus, teikiant pasiūlymus, pastabas. Nuostatų 5.14 p. numatyta, kad 

administratorius už savo funkcijų atlikimą atsako patalpų savininkams, todėl savininkai turi teisę 

ginčyti administratoriaus priimtus sprendimus; visi ginčai nesutarimo atveju sprendžiami teisme.  

Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso 5 str., turite teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar 

ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Pagal CK 4.84 str. 10 d., administravimas 

http://www.[...].lt/
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pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus arba pasirašius jungtinės 

veiklos sutartį. [...].“  

5.17. Atsakyme-2 nurodyta:  

5.17.1. „Jūsų 2015-01-23 prašymas (reg. Nr. R13-165), adresuotas Savivaldybės 

administracijos direktoriui, buvo pavestas nagrinėti Gyvenamojo fondo administravimo skyriui. 

Susipažinome su raštu. Skyriaus nuomone, Jūsų rašto įžangoje išdėstytos pastabos dėl Atsakymo-1 

[...] nėra teisingos, nes Atsakymo-1 parengimui pagal Jūsų nusiskundimus ir pastabas buvo 

pateiktos užklausos Administratoriui, kuris pateikė paaiškinimus, prašomų dokumentų kopijas, 

ištaisė elektros skaičiavimo neatitikimus, atsižvelgė į pareikštas pastabas. Atsakyme Jums buvo 

paaiškintos butų (patalpų) savininkų (ar įgaliotojo asmens) teisės tikrinant Namo priežiūros 

organizavimą. Išsamius paaiškinimus Namo priežiūros klausimais Jums raštu ir žodžiu nuolat teikia 

ir Administratorius. Administratorius pateikė 2014-12-03 atsakymo Jums Nr. 1914 kopiją, 

Administratoriaus Paslaugų ir darbų pirkimo tvarkos (2014-01-06) kopiją.“ 

5.17.2. „Kaip jau ne kartą buvote informuota, CK 4.249 str. 3 d. numatyta, kad 

administratorius privalo leisti naudos gavėjui tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės 

dokumentus, o kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti 

administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą. 

Jūsų 2015-01-23 prašyme (reg. Nr. R13-165) dalis nurodytų klausimų jau buvo ne kartą 

išsamiai paaiškinti eilėje Jums adresuotų Savivaldybės [...] raštų 2013–2014 metais. Vadovaujantis 

LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 

aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kiruose viešojo administravimo 

subjektuose taisyklių 12 punktu, nepateikus naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ar 

papildomų argumentų, leidžiančių abejoti ankstesnių atsakymų pagrįstumu, dalis Jūsų klausimų 

nebus nagrinėjami.“ 

5.17.3. „Pateikiame papildomus paaiškinimus tik į naujus prašyme nurodytus klausimus (ar 

naujas aplinkybes)“:  

1) „Namo bendras naudingas plotas, vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, yra 

1901,9 kv. m. Pažymėtina, kad šis plotas gali kisti, dėl įvairių priežasčių butų savininkams atlikus 

kadastrinius matavimus ir juos įregistravus VI Registrų centre. Apie pasikeitimus savininkai privalo 

informuoti Administratorių. Administratoriaus duomenimis, Namo registro duomenys nuolat 

atnaujinami – paskutinis atnaujinimas atliktas 2014-07-04. [...].“ 

„VĮ Registrų centro duomenimis. bendras Namo rūsių plotas yra 214,87 kv. m. 

Konkretiems butams priklausančių rūsių kvadratūros Administratorius nustatyti negali, todėl 

visiems Namo savininkams siūloma savarankiškai spręsti klausimą dėl teisinio rūsių plotų 

įregistravimo – bendru susitarimu nusistatyti, kurios bendrojo naudojimo rūsio patalpos dalys jiems 

turėtų priklausyti (proporcingai turimam plotui ar ne), ir susitarimo projektą pateikti VĮ Registrų 

centrui. Kai duomenys apie butams priklausančius rūsius ir jų plotus bus įregistruoti VĮ Registrų 

centre, mokesčius Administratorius skaičiuos pagal aktualią informaciją. Šiuo metu mokesčiai 

skaičiuojami pagal CK 4.82 str. 3 dalį. Šią pareigą ne kartą yra patvirtinęs ir Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas (pvz., 2009-11-27 nutartyje civ. byloje Nr.3K-7-515-2009)“; 

2) „Informuojame, kad dėl administravimo mokesčio perskaičiavimo už tam tikrą 

laikotarpį šiuo metu vyksta teisminiai ginčai ir klausimas nagrinėjamas Kauno apygardos 

prokuratūroje“; 

3) „Savivaldybei už jai nuosavybės teise priklausantį [...] butą Administratorius 2012–2014 

m. pateikė mokesčius už Namo bendrojo naudojimo objektų remontą (tarpblokinių sandūrų 

remontą, laiptinės turėklų remontą, šildymo sistemos ventilių keitimą, šildymo magistralinio 

vamzdyno remontą, fekalinės kanalizacijos remontą) proporcingai turimam plotui – 49,09 kv. m“; 

4) „Administratoriaus duomenimis, mokesčiai už lifto kaupiamąsias įmokas buvo 

perskaičiuoti už praėjusius 3 metus – nuo 2010-05-01 iki 2013-05-31: išminusuotos priskaitytos 

sumos nuo 9 iki 36 buto ir tos pačios sumos buvo pridėtos ir paskirstytos proporcingai turimų butų 

plotams nuo l iki 36 buto. Minėtas laikotarpis pasirinktas atsižvelgiant į protingumo principą, taip 
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pat įvertinus 3 metų senaties terminą dėl žalos atlyginimo. Pažymėtina, jog patalpų savininkai 

sutiko su tokia mokesčių paskirstymo praktika [...] ir pretenzijų nereiškė. 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2012-01-26 sprendimu T-29 „Dėl gyvenamųjų namų, 

kuriuose modernizuoti ar rekonstruoti liftai panaudojant kauptas lėšas, liftų modernizavimo ar 

rekonstravimo lėšų administravimo tvarkos“ patvirtino Savivaldybės sąskaitoje kauptų lėšų 

grąžinimo tų Namų gyventojams, kurie finansavo Kauno mieste 99 liftų 54 gyvenamuose namuose 

modernizavimą ar rekonstravimą, tvarką. Šis sprendimas ir 2010-12-23 sprendimas Nr. T-816 „Dėl 

Kauno miesto gyvenamųjų namų liftų atnaujinimo lėšų“ yra apskųsti teismui (adm. byla Nr. 1-

3210-406/2014). Šiuo metu vyksta sukauptų liftų kaupiamųjų lėšų tikslinimas“; 

5) „Dėl mokesčių paskirstymo Jūsų [...] butui už fekalinės kanalizacijos remontą. 

Atsižvelgiant į tai, kad Namo bendras naudingas plotas yra 1901,9 kv. m, o Jūsų [...] buto plotas yra 

64,56 kv. m, butui tenkanti dalis už remontą yra paskaičiuota teisingai. Apie Namo naudingojo 

ploto skaičiavimą Jums paaiškinome aukščiau“; 

6) „[...] VĮ Registrų centro duomenimis, [...] buto savininkai 2014 m. yra įteisinę kapitalinį 

remontą bute. 2014-10-13 savininkų balsavimo raštu skaičiavimo komisijos protokolo kopiją dėl 

remonto pritarimo Administratorius pateikė. Apžiūros metu nustatyta, kad darbai atlikti be 

pažeidimų. Taip pat susipažinimui pridedame Jums Dainavos seniūnijos 2015-02-05 rašto Nr. 07-

12-43 kopiją, kurioje paaiškinta statinių naudojimo priežiūros patikros tvarka.“ 

„Dėl buitinių nuotekų alsuoklio ties [...] butu Administratorius pakartotinai informavo, kad 

nuo 2006-07-01, administravimo pradžios, Administratorius neorganizavo ir nevykdė jokių 

alsuoklio demontavimo darbų. Apžiūros metu nustatyta, kad stogas nepažeistas, kitų savininkų 

nusiskundimų nėra gauta“; 

7) „Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-09 įsakymu Nr. A-337 Namui 

administravimo tarifas nustatytas 0,0411 Eur už l kv. m (be PVM). Keturi skaičiai po kablelio 

naudojami siekiant didesnio tikslumo perskaičiuojant tarifą iš litų į eurus. Jūsų Namui 

Administratorius, atsižvelgiant į tai, kad šiukšlių šalinimo sistema nefunkcionuoja, taiko mažesnį 

tarifą, negu nustatytas Administracijos direktoriaus 2013-12-16 įsakyme Nr. A-3427. 

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje 

nurodyta, kad tarifai ar kiti litais išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus, 

perskaičiuojami ir išreiškiami eurais tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti 

litais. Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ar šalys – tarpusavio 

susitarimu gali taikyti tikslesnius išraiškos būdus. [...]“; 

8) „Informuojame, jog dėl teisės aktų normų taikymo, skiriant ar keičiant administratorių, 

LR aplinkos ministerija, atsakydama į Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos paklausimą, 

pateikė suderintą su LR teisingumo ministerija išaiškinimą. Savivaldybės 2014 m. atlikti veiksmai 

organizuojant Namo Administratoriaus pakeitimą neprieštarauja šiam LR ministerijos išaiškinimui. 

[...] CK 4.84 str. 4 d. nustatyta, jog likus šešiems mėnesiams iki administravimo termino 

pabaigos, jeigu bent 1/5 namo patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo 

naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, savivaldybės vykdomoji 

institucija pradeda [...] numatytą procedūrą. Pagal CK 4.84 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkų 

balsavimą raštu ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo 

šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka. 

Namo administratoriumi Administratorius paskirtas iki 2017-12-31. Todėl, pagal LR 

aplinkos ministerijos išaiškinimą, patalpų savininkams norint pakeisti Administratorių, pirmiausia 

CK 4.85 str. nustatyta tvarka turi būti priimtas patalpų savininkų sprendimas dėl Administratoriaus 

pakeitimo. Pagal ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų pareikalavimą, tokį patalpų savininkų 

sprendimo priėmimą turėtų organizuoti esamas Administratorius arba 1/4 patalpų savininkų, jei 

Administratorius per mėnesį to nepadaro. 

Pažymime, jog Namo savininkai gali bet kada atsisakyti Administratoriaus teikiamų 

paslaugų įsteigę daugiabučio namo savininkų bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį Namui 

prižiūrėti. Bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas galėtų 

sudaryti sutartį su administravimo ar techninės priežiūros paslaugas teikiančiais fiziniais ir 
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juridiniais asmenimis (tame tarpe, ir su UAB F), nusistatyti priežiūros tarifus bei kontroliuoti 

sutarties vykdymą. 

Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso 5 str., turite teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta 

pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas.“ 

5.18. Šio tyrimo metu Savivaldybės raštu-3 Pareiškėja papildomai informuota: 

5.18.1. „Statinio techninės priežiūros patikrinimo 2013-04-12 akte Nr. 07-13-54 įrašyti du 

alsuoklių kaminėliai, kurie buvo blogiausios būklės. Ant stogo iš viso yra trys tokie kaminėliai. 

Viršutiniame aukšte, bute Nr. [...], nuotekų vamzdžio alsuoklio kaminėlis panaikintas ir vietoje jo 

sumontuotas automatinis alsuokis, todėl ant stogo nėra ketvirto kaminėlio. Nusiskundimų dėl 

kvapų, įrengus automatinį alsuoklį, iš šio Namo gyventojų Dainavos seniūnija nėra gavusi.“ 

5.18.2. „Savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimu Nr. T-163 patvirtintos Kauno miesto 

daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės 

veiklos sutarties įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo 

naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų 

funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Šiose taisyklėse Šildymo ir karšto vandens 

sistemų aprašų sudarymo kontrolė Savivaldybei nenumatyta.“ 

5.18.3. „Namo šildymo ir krašto vandens sistemų priežiūrą nuo 2012-07-01 atlieka UAB 

„D“. Administratoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta pareiga 

administratoriui skelbti skelbimų lentose informaciją apie visus paslaugų teikėjus ar jų duomenis. Ši 

informacija nėra konfidenciali ir Administratorius ją, esant užklausimams, teikia visiems 

bendrasavininkiams, duomenys pateikiami metinėse veiklos ataskaitose. Administratorius skelbimų 

lentoje yra pateikęs administravimo nuostatuose nurodytą privalomą teikti informaciją; už Namo 

techninės priežiūros organizavimą atsakingo darbuotojo (vadybininko) pavardę ir avarinės tarnybos 

bei informacinio centro telefonų numerius, kuriais paskambinę gyventojai gali pateikti 

nusiskundimus ar užregistruoti gedimus.“ 

5.18.4. „Dėl 2011 m. lapkričio mėn. atliktų durų keitimo darbų administratorius informavo, 

kad 2011-08-24 buvo gautas Namo [...] buto savininko rašytinis prašymas įrengti laiptinės duris su 

elektromagnetine spyna. Organizuotas balsavimas raštu, kuriame daugumos savininkų sprendiniu 

nuspręsta organizuoti durų keitimą“ (2011-08-25 balsavimo raštu protokolas Nr. S-3). 

5.18.5. „LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų 

įstatymo 2 str. numato: „4. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo 

naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, 

sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų 

ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise.“ 

„CK 4.82 str. 1 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, 

bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.“ 

„LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pavyzdinių 

nuostatų 8.5 p. nurodyta, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios 

nuosavybės daliai apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas už liftą – vadovaudamasis lifto 

priežiūros sutartyje nustatyta paslaugų kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris 

nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu namo pirmajame ir 

antrajame aukštuose esančių butų (patalpų) naudotojams lifto paslauga neteikiama, mokestis už lifto 

priežiūrą ir sunaudotą elektros energiją neskaičiuojamas.“ Už lifto remonto darbus ar 

kaupiamuosius mokesčius jo atnaujinimui reikia mokėti ir pirmų bei antrų aukštų gyventojams, 

kadangi jie taip pat yra Namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai.“ 

5.18.6. „Pagal Nuostatų 5.7 punktą, atlikdamas savo funkcijas administratorius organizuoja 

namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Nuostatų 

6.4 punkte nustatyta, kad administratorius sudaro sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo 
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objektų priežiūra, ir kontroliuoja jų vykdymą. Administratorius už savo funkcijų atlikimą atsako 

patalpų savininkams (5.14 punktas). 

Atsižvelgiant į šias nuostatas, administratoriaus veiklai organizuoti sudarytų sutarčių (šiuo 

atveju su UAB „C“) Savivaldybė nekontroliuoja. Visi sutarčių vykdymo (nevykdymo) klausimai 

sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.“ 

5.18.7. Pateikta informacija apie aplinkybes, nurodytas šios pažymos 5.12.2 papunktyje.  

5.18.8. „Jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso 5 str., turite teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta 

pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas.“ 

 

6. Iš VTPSI Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų 

nustatyta: 

6.1. „VTPSI „Karštąja linija“ 2013-12-23 gavo skundą (reg. Nr. KL1-673) (toliau –

Skundas) dėl vykdomų patalpų remonto darbų, [...] (toliau – patalpos), nepateikus jokių dokumentų. 

VTPSI Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Skyrius), 

skundo pagrindu, 2014-01-23 atliko patikrinimą vietoje (statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, 

aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-115) (toliau – Patikrinimo aktas-l). Kontrolinis 

klausimynas, pagal kurį buvo atliekamas patikrinimas, patvirtintas VTPSI 2012-03-29 įsakymu Nr. 

1V-53. Patikrinimo metu apžiūrėjus patalpas, statytojos H įgalioto asmens K (toliau – atstovas) 

pateiktą 2013 metais parengtą „Prekybinių patalpų, daugiabučiame gyvenamajame name ([...]), [...], 

paprastojo remonto ir paskirties keitimo iš prekybos į paslaugų paskirtį projektą“ Nr. LP2/13 (toliau 

– Projektas-l) ir Savivaldybės 2013-12-20 išduotą statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą 

statinio projektui Nr. RPP-21-131220-01179 (toliau – Pritarimas-l), nustatyta, kad patalpoje 

atliekami paprastojo remonto darbai, keičiant paskirtį iš prekybos į paslaugų. 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

VIII sk. 12.1 ir 12.7 punktų nuostatomis, statinio nelaikančių konstrukcijų įrengimas, perstatymas, 

pertvarkymas ar griovimas, angų atitvaruose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas 

priskiriama paprastojo remonto darbams. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 8 punktu, rašytiniai pritarimai pastato 

(patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui privalomi visais atvejais. Patikrinus statytojo atstovo 

pateiktus dokumentus, nustatyta, kad darbai atlikti nepažeidžiant esminių projekto, pagal kurį buvo 

išduotas pritarimas, sprendinių. 

Skyrius 2014-01-29 raštu (reg. Nr. KL2-43) (toliau – atsakymas) „Dėl Jūsų 2013-12-23 

skundo“ informavo Pareiškėją apie patikrinimo rezultatus.“  

6.2. „Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. D1-622, 10 punkte 

nustatyta, kad statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, 

nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Statinio laikančiosios 

konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, 

pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis. Vadovaujantis 

statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826 (toliau – Reglamentas), 

galiojusio nuo 2014-01-01 6 priedo l punkto nuostatomis, rašytinis pritarimas kapitalinio remonto 

projektui privalomas, atliekant kultūros paveldo statinio kapitalinį remontą, išskyrus atvejus, kai 

būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės 

padariniams pašalinti ir atliekant ypatingo ar neypatingo statinio – daugiabučio namo ar 

visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste, konservacinio prioriteto ar 

kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo 

vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, t. y. (balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų 

keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; 

šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, 

keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato 
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fasado ar šlaitinio stogo; [...] kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą), išskyrus atvejus, kai 

būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės 

padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos 

nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų. Reglamento 6 priedo pastaboje 

nurodyta, jei šiame priede nurodytas statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, atitinkamas 

statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu, išskyrus daugiabučių namų ar visuomeninės 

paskirties pastarų kapitalinio remonto projektus, atliekant kapitalinį remontą daugiabučiame 

gyvenamajame name, projektas privalomas visais atvejais. 

Skyrius, [Seimo kontrolieriaus] rašto pagrindu, 2015-05-29 atliko patikrinimą [...] (toliau – 

butas-l) (statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-934) 

(toliau – Patikrinimo aktas-2). Kontrolinis klausimynas, pagal kurį buvo atliekamas patikrinimas, 

patvirtintas VTPSI 2012-03-29 įsakymu Nr. 1V-53. Patikrinimo metu statytojos L įgaliota atstovė 

M (toliau – atstovė) pateikė 2012 metais parengtą „Daugiabučio gyvenamojo namo dalies (buto [...] 

perplanavimas), [...], kapitalinio remonto projektą“ Nr. 12-12-TP (toliau – Projektas-2), 2012-03-16 

projekto konstrukcinės dalies dalinės ekspertizės aktą Nr. 12-03/17, 2012-03-12 Namo patalpų 

savininkų viešojo aptarimo protokolą ir Savivaldybės Urbanistikos skyriaus 2012-03-27 išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 40-24-176 (toliau – 

Pritarimas-2). Apžiūrėjus buto-l patalpas, nustatyta, kad bute-l atlikti kapitalinio remonto darbai. 

Patikrinus statytojo atstovės pateiktus dokumentus, nustatyta, kad bute-l darbai atlikti nepažeidžiant 

esminių projekto, pagal kurį buvo išduotas pritarimas, sprendinių. 

Informuojame, kad Skyrius nėra gavęs prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos 

užbaigimą, atliktus buto-l kapitalinio remonto darbus. 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 

(toliau – Reglamentas-2) 40 punkto nuostatomis, tvirtinant deklaraciją tikrinama, ar Reglamento-2 

39 punkto reikalavimai įvykdyti, t. y, ar statinio projekto sprendiniai atitinka faktinius, nepažeisti 

teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal kadastro duomenų bylą) ir atstumų nuo 

statinių iki sklypo ribų (jei projekto rengti neprivaloma), dėl statybos užbaigimo deklaracijoje 

nurodytų statinių nėra surašyti savavališkos statybos aktai. Reglamentas-2 nenustato, kad, prieš 

patvirtinant deklaraciją, būtų tikrinama statybos projekto sudėtis. Vadovaujantis statybos techninio 

reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 42 ir 49 punktų nuostatomis, projektuotojas 

atsako už projekto įforminimą, komplektavimą. Projektuotojas, parengęs projektą, jį pasirašęs, 

patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Skyrius, [Seimo kontrolieriaus] rašto pagrindu, 2015-06-11 atliko patikrinimą [...] (toliau – 

butas-2) (statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-1042) 

(toliau – Patikrinimo aktas-3). Kontrolinis klausimynas, pagal kurį buvo atliekamas patikrinimas, 

patvirtintas VTPSI 2012-03-29 įsakymu Nr. 1V-53. Patikrinimo metu statytojų N (toliau – 

statytojai) dukra O (toliau – dukra) pateikė 2014 metais parengtą „Buto unikalus Nr. [...] esančio 

pastate unikalus Nr. [...] ([...]), [...], kapitalinio remonto projektą“ Nr. 2014/12-KR-TP (toliau – 

Projektas-2), 2014-10-20 Projekto-2 konstrukcinės dalies ekspertizės aktą Nr. 14-254, AB „A“ 

2014-10-13 Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą 

Nr. S-40 ir 2014-11-05 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą Nr. [...] (toliau – byla). 

Apžiūrėjus buto-2 patalpas, nustatyta, kad bute-2 atlikti kapitalinio remonto darbai. Patikrinus 

statytojų dukros pateiktus dokumentus, nustatyta, kad bute-2 darbai atlikti nepažeidžiant esminių 

projekto sprendinių ir buto-2 patalpų išdėstymas atitinka byloje užfiksuotus duomenis.“ 

„Vadovaujantis Reglamento-2 40 punkto nuostatomis, tvirtinant deklaraciją tikrinama, ar 

reglamento 39 punkto reikalavimai įvykdyti, t. y. statinio projekto sprendiniai atitinka faktinius, 

nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal kadastro duomenų bylą) ir 

atstumų nuo statinių iki sklypo ribų (jei projekto rengti neprivaloma), dėl statybos užbaigimo 

deklaracijoje nurodytų statinių nėra surašyti savavališkos statybos aktai. Reglamentas nenustato, 

kad, prieš patvirtinant deklaraciją, būtų tikrinama statybos projekto sudėtis. Vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 42 ir 49 punktų nuostatomis, 



22 

 

 

projektuotojas atsako už projekto įforminimą, komplektavimą. Projektuotojas, parengęs projektą, jį 

pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Informuojame, kad Skyrius 2014-11-10 gavo statytojų prašymą (reg. Nr. PSU-4560) 

(toliau – prašymas) patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, atlikus buto-2 kapitalinio 

remonto darbus. Skyrius patikrino, ar Reglamento-2 39 punkto reikalavimai įvykdyti. Nustatęs, kad 

Reglamento-2 39 punkto reikalavimai įvykdyti, Skyrius deklaraciją patvirtino ir įregistravo 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“.“ 

6.3. „Vadovaujantis Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu VTPSI viršininko 2012-03-29 įsakymu Nr. 1V-53 „Dėl statybos (ūkio subjektų veiklos) 

patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo“, 

VTPSI atlieka tik naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos patikrinimus. 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) 42 straipsnio l dalies 3 punktu ir 3 

dalies 6 ir 7 punktais bei statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių 

(gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 5.2 ir 30 punktais, statinių naudojimo 

priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos.“ 

6.4. „Vadovaujantis SĮ 23 straipsnio nuostatomis, statybą leidžiančius dokumentus išduoda 

savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas. Minėtų Projekto-2 ir Projekto-3 sudėtis nėra pilna. Statybos techninio reglamento STR 

1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 7 punkto nuostatomis, ypatingo 

statinio kapitalinio remonto atveju bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos. 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 42 ir 49 

punktų nuostatomis, projektuotojas atsako už projekto įforminimą, komplektavimą. Projektuotojas, 

parengęs projektą, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir 

taisymų pasekmes.“ 

6.5. „[...] vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio 

projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 12 punkto nuostatomis, statinio ekspertizė atliekama 

VTPSI, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių 

statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai įvyko statomo ar naudojamo statinio 

avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ir gautas statytojo (užsakovo) ar 

statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų SĮ 4 straipsnio l 

dalyje, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių 

situacijų metu. 

Vadovaujantis SĮ 23 straipsnio 10 dalies 4 punkto nuostatomis, statinio bendraturčių 

sutikimai buvo privalomi dokumentai Pritarimui-l, Pritarimui-2 gauti ir projekto rengimui. 

Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko 2015-06-19 išrašo duomenimis, 

Namas teisiškai įregistruotas. SĮ 42 straipsnio l dalies 3 punktu ir 3 dalies 6 ir 7 punktais bei 

statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) 

naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 5.2 ir 30 punktais, statinių naudojimo priežiūrą vykdo 

savivaldybių administracijos.“ 

 
7. Iš VEI Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 

7.1. „Butų ir kitų patalpų savininkai – vartotojai, pageidaujantys pakeisti vienfazį atvadą 

trifaziu ar trifazį atvadą vienfaziu, padidinti ar sumažinti nustatytą leistinąją naudoti galią, 

vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie 

elektros tinklų aprašu [...], su prašymu privalo kreiptis į operatorių, t. y. į AB LESTO. Operatorius 

per nustatytą apraše terminą parengia ir išduoda elektros įrenginių prijungimo sąlygas. Vartotojas, 

vadovaudamasis prijungimo sąlygomis, gauna iš Administratoriaus techninių sąlygų aprašą dėl 
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daugiabučio namo bendrai naudojamų vidaus elektros tinklų pritaikymo prijungiant (šiuo atveju 

butui Nr. [...] didinant leistinąją naudoti galią) vartotojo įrenginius. 

Vartotojas, savo lėšomis įvykdęs techninių sąlygų apraše numatytus reikalavimus, parengia 

supaprastintą projektą (elektros energijos tiekimo schemą-planą) ir jį suderina su daugiabučio 

gyvenamojo namo administratoriumi ir su AB LESTO. Vartotojams, įvykdžiusiems prijungimo 

sąlygų reikalavimus, operatorius keičia vienfazį atvadą trifaziu ar trifazį atvadą vienfaziu, padidina 

ar sumažina nustatytą leistinąją naudoti galią.“ 

„Šiuo atveju Namo Nr. [...] buto savininkė (bute įrengtas vienfazis atvadas) AB LESTO 

pateikė prašymą dėl nustatytos leistinosios naudoti galios padidinimo. Buto Nr. [...] elektros 

energijos tiekimo schemą-planą parengė UAB „P“. Schema-planas 2014-07-07 buvo suderintas su 

Administratoriumi ir 2014-02-03 – su AB LESTO. Savininkei, įvykdžiusiai prijungimo sąlygų 

reikalavimus, AB LESTO butui Nr. [...] padidino leistinąją naudoti galią. Administratorius, 

derindamas buto Nr. [...] savininkės, pageidaujančios padidinti nustatytą leistinąją naudoti galią, 

elektros energijos tiekimo schemą-planą, vadovavosi Elektros įrenginių įrengimo taisyklių 

reikalavimais, t. y. nustatė, ar, padidinus elektrinę galią, esamų magistralinių laidų ir kabelių darbo 

ilgalaikė srovė neviršys šių laidų ir kabelių leistinos ilgalaikės srovės.“ 

7.2. „[...] Administratorius, vadovaudamasis Nuostatais ir šių Nuostatų priedo Daugiabučių 

namų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašo 22 punktu, atlieka namo bendrojo naudojimo 

objektų inžinerinių sistemų techninę priežiūrą, be to, atsako ir už saugų namo bendrojo naudojimo 

elektros energijos tiekimo įrangos (nuo elektros energijos tiekėjo tinklo nuosavybės ribos iki buto ar 

kitos nuosavybės teise valdomos patalpos) elektros prietaiso eksploatavimą.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad Administratorius turi teisę leisti butų 

ir kitų patalpų savininkams (šiuo atveju Nr. [...] buto savininkei) įsirengti papildomus elektros 

įrenginius bute ar patalpoje.  

Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-12-23 nutarimu Nr. O3-

960 patvirtintą AB LESTO visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarką, buto Nr. 

[...] savininkė yra antros grupės elektros energijos vartotoja, todėl jai netaikomas „Elektrinės 

viryklės“, t. y mažesnis tarifas. VEI leidimų ar pritarimų butų ir kitų patalpų savininkams, 

pageidaujantiems vienfazį atvadą pakeisti trifaziu ar trifazio atvadą – vienfaziu, padidinti ar 

sumažinti nustatytą leistinąją naudoti galią, neišduoda. VEI, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo [...] 9 straipsniu, kontroliuoja vartotojų energetikos įrenginių atitiktį 

nustatytiems reikalavimams ir tinkamumą naudoti.“ 

7.3. „VEI pareigūnai patikrino Namo Nr. [...] butų vidaus elektros tinklo techninę būklę. 

Patikrinimuose dalyvavo Administratoriaus atstovas – vadybininkas E ir butų savininkai. Atlikus 

patikrinimus, surašyti faktinių aplinkybių patikrinimo aktai [...]. Nustatyta, kad šių butų ir patalpų 

vidaus elektros tinklas įrengtas pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus, o atliktų 

pakeitimų šildymo sistemoje nerasta. Buto Nr. [...] vidaus elektros tinklas ir šilumos sistemos 

nepatikrintos, kadangi jo savininkė išvykusi ir artimiausiu metu neplanuoja grįžti.“ 

 

8. Pareiškėja šio tyrimo metu pateikė papildomą informaciją: 

8.1. Savivaldybė neorganizavo Namo patalpų savininkų susirinkimo dėl Administratoriaus 

keitimo (Administratorius 2014-07-04 organizavo Namo patalpų savininkų susirinkimą „dėl Namo 

bendrojo naudojimo administratoriaus keitimo“); 

„Savivaldybės [2014-06-18 rašte Nr. 53-5-1911] nurodytas motyvas, kad „susirinkimą turi 

organizuoti esamas Administratorius, prieštarauja LR Vyriausybės 2013-06-20 nutarimui Nr. 567 

„Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ [toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrimo tvarkos aprašas], kurio 2 dalyje 

nurodyta, kad aprašas taikomas savivaldybių institucijoms, daugiabučių namų patalpų savininkams 

ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas.“  

8.2. Pareiškėja yra nusivylusi teismų sprendimais – Kauno apygardos teismo 2015-03-02 

nutartyje civ. byloje Nr. [...] pagal Administratoriaus (ieškovė) ieškinį atsakovui Y dėl skolos 

priteisimo (trečiasis asmuo – Savivaldybė) pažymėta: 
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„Ieškovės administruojamų namų priežiūros funkcijai atlikti 2006-07-01 ieškovė sudarė su 

KSĮ „S“ Teritorijos tvarkymo bei priežiūros sutartį, pagal kurią KSĮ „S“ įsipareigojo teikti 

daugiabučiams namams teritorijos tvarkymo bei priežiūros paslaugas pagal Administratoriaus 

nurodymus, o ši įsipareigojo atsiskaityti su KSĮ „S“ už suteiktas paslaugas. Sutartyje numatyta, kad 

paslaugos teiktinos sutinkamai su Kauno miesto valdybos 1996-09-17 sprendimu Nr. 940 „Dėl 

daugiabučių namų priežiūros ir valdymo“ („pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės 

aktams tik dalyje, numatančioje apmokestinimą už prie namų valdų esančių gatvių ir šaligatvių 

valymą ir priežiūrą, ką pripažino Kauno apygardos administracinis teismas 2001-11-06 sprendimu 

administracinėje byloje Nr. [...]. Tačiau daugiabučių namų savininkų pareiga, susijusi su Namo 

teritorijos priežiūra ir tvarkymu, liko nepanaikinta. [...] šis administracinis aktas taikytinas visą jo 

galiojimo laikotarpį, t. y. iki 2009-03-01, kol nebuvo pripažintas netekusiu galios.“ 

Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti mokesčius už Namo teritorijos priežiūrą ir 

kaupiamąsias lėšas liftui.“ 

8.2.1. „Dėl prievolės atsiskaityti už teritorijos priežiūrą ir tvarkymą“ 

„Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-01-21 nutartimi (administracinė byla 

Nr. [...]) daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo aspektu pažymėjo, kad, nors įsigaliojus 

Vyriausybės 2001-05-23 nutarimui Nr. 603, daugiabučio namo savininkai privalėjo mokėti tik už 

įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo naudojimą ir priežiūrą, tačiau 

Nuostatų 8.2 punkte (redakcija, galiojusi iki 2002-06-01) buvo nustatyta, kad bendrojo naudojimo 

objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos (įskaitant šių objektų profilaktinį 

remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūrą), kurias patalpų savininkai turi 

mokėti proporcingai jų bendrosios nuosavybės daliai, yra apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta gyventojų atsiskaitymo už pastato eksploatavimą ir komunalines 

paslaugas tvarka ir sutartimis, sudarytomis su atitinkamais paslaugų teikėjais. Nuostatuose 

vartojama sąvoka „namui priskirta teritorija“ („namo kiemo teritorija“) nėra apibrėžta, o 

atitinkamos savivaldybės institucijos nebuvo įpareigotos vienokiu ar kitokiu būdu nustatyti šių 

teritorijų ribas arba organizuoti tokių ribų nustatymą. Šios sąvokos nėra apibrėžtos ir kituose teisės 

aktuose [...], taip pat nebuvo nustatyti savivaldybių institucijų įgalinimai nustatant priskiriamo 

daugiabučio namo sklypo ribas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nekvestionuotina, kad 

tam tikro dydžio teritoriją faktiškai naudoja kiekvienas daugiabutis (pvz., kiemas ir kt.), ir tai, kad 

daugiabučiam namui nepriskirta konkretaus ploto teritorija, nereiškia, kad daugiabučio namo 

savininkai neturi mokėti mokesčio už atliktus jų naudojamos teritorijos tvarkymo darbus. Esant 

nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai skaičiavo mokestį už Namo kiemo 

teritorijos tvarkymą. [...].“ 

8.2.2. „Dėl prievolės mokėti lifto modernizavimo kaupiamuosius mokesčius“ 

„[...] Esminis aspektas yra, kad už lifto modernizavimą sumokėta 63 536 Lt suma turės būti 

atlyginta visų Namo butų savininkų, pagal visiems 36 butams, proporcingai jų dydžiui, paskaičiuotą 

kaupiamųjų lifto lėšų mokestį. Be to, pažymėtina, kad sąskaitose nors matyti tam tikri atsakovo 

mokėtinų kaupiamųjų lėšų liftui dydžio kitimai (t. y. 8,88 Lt, 8,87 Lt), tačiau jie nežymūs, 

susidarantys dėl buhalterinių programų atliekamų skaičiavimų ir iš esmės nepažeidžiantys atsakovo 

teisių ir teisėtų interesų. [...].“ 

8.2.3. Kasacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2015-03-02 nutarties peržiūrėjimo 

nepriimtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-09 nutartis Nr. [...]). 

8.3. „2015-05-13 prie Namo išraustas grindinys yra tvarkomas.“ 

8.4. Pareiškėjos netenkino šio tyrimo metu gautas Savivaldybės raštas-3, todėl ji 

papildomai kreipėsi į Savivaldybę (tolesnių Savivaldybės veiksmų Pareiškėja Seimo kontrolieriui 

neskundė).  
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Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

9. Lietuvos Respublikos įstatymai 

9.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 

9.1.1. 6 straipsnio 1 dalis – vienos iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „21) 

statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“ ir „42) [...] savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos 

institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles“ (iki 2014-07-01 – „42) pagal įstatymų nustatytą 

kompetenciją [...] savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai 

neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės 

veiklos sutarties, [...] veiklos priežiūra ir kontrolė“); 

9.1.2. 30 straipsnis – „[...] 2. Savivaldybės administracija: 1) savivaldybės teritorijoje 

organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos 

įgyvendina; [...].“ 

9.2. Statybos įstatymo (SĮ) 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „1. Statinių naudojimo 

priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: [...]; 3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 

dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; [...]. 2. [...] viešojo administravimo subjektai 

tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio Įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus 

statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. [...].“ 

9.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatyme 

nustatyta: 

9.3.1. 3 straipsnis – „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti 

informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. [...]“; 

9.3.2. 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) 

informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina 

jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama 

informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; [...]“; 

9.3.3. 16 straipsnis – „[...] 2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal 

pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su 

neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats 

pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai 

paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo 

pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia 

pasikeitus įstaigos funkcijoms. 3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui 

išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo 

apskundimo tvarka. [...].“  

9.4. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 

9.4.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „[...] civilinės teisės ir pareigos atsiranda: 1) iš šio 

kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat, nors įstatymų ir 

nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių; [...]; 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl 

nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; [...]“; 

9.4.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, [...]“; 

9.4.3. 4.82 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai 

apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti 

mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai 

kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių 

naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė 

nuosavybė. [...]“; 

9.4.4. 4.83 straipsnis – „[...] 3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo 

naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų 
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patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje 

nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. [...]“; 

9.4.5. 4.84 straipsnis – „[...] 2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių 

skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka 

administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji 

institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato 

Vyriausybė. 3. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo 

naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio 

kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. 4. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo 

naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio 

termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo 

naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji 

institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant 

tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam 

daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų 

patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų 

administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui. [...]. 8. Bendrojo naudojimo objektų 

administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus 

nuostatus. 9. Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką 

nustato savivaldybės taryba. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai 

proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. [...]. Pastaba: 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 

dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais 

priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po šio įstatymo 

įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Iki šio įstatymo 

įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai savo veiklą 

vykdo iki 2014-07-01. Iki 2014-07-01 turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo 

reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai“; 

 9.4.6. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir 

naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, 

priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...]. 

[...]. 5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia [...] butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat 

sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. [...].  

7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems 

raštu pareiškus apie savo sprendimą. [...]. 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame 

straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių 

ieškinio senaties terminas“; 

9.4.7. 4.242 straipsnio 2 dalis – „Administratorius savo prievoles privalo vykdyti 

apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. [...]“; 

9.4.8. 4.249 straipsnio 3 dalis – „Administratorius privalo leisti naudos gavėjui tikrinti 

sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali 

kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą.“ 

9.5. Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyta: „1. Asmenų prašymus 

viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. [...]. 3. Asmenų 

skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių 

sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. [...].“ 

 

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai: 
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10.1. Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (toliau vadinama – 

Pavyzdiniai nuostatai) nustatyta:  

10.1.1. 4 punktas – „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su 

daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra“; 

10.1.2. 5 punktas – „Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka 

šias funkcijas: 5.1. tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina 

teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir 

kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą; 5.2. per 3 mėnesius nuo perdavimo 

ir priėmimo akto pasirašymo dienos sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį 

papildo arba keičia. Apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir 

individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų savininkų teisės ir prievolės. 

Aprašą administratorius pateikia savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam atstovui, 

o aprašo kopiją – patalpų savininkams ir kitiems administratoriui žinomiems su administruojamu 

turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti 

namo bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias 

išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia teismas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

objektų aprašo pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras; 5.3. vadovaudamasis teisės aktais, 

reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą [...] su šia 

priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę 

priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, [...]; 

5.4. [...], rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius 

darbų planus (toliau vadinama – darbų planai), juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią darbų 

kainą, lėšų šaltinius; imasi priemonių šiems planams įgyvendinti ir vykdo šių darbų užsakovo 

funkcijas. Darbų planai skelbiami administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi. Darbų 

planai pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu). Ne mažiau kaip ¼ 

patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar administratoriaus iniciatyva darbų planai svarstomi 

patalpų savininkų susirinkime; 5.41. vadovaudamasis darbų planais, rengia pasiūlymus dėl lėšų 

kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų 

įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (toliau vadinama – kaupiamoji įmoka) 

dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu. [...]; 5.5. 

organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų 

su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų 

savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), jeigu jį (juos) 

patalpų savininkai išrenka šių Nuostatų 11 punkte nustatyta tvarka; su atrinktais paslaugų teikėjais 

sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje 

ir savo interneto tinklalapyje, jeigu jį turi; [...]; 5.7. apskaičiuoja [...] mėnesinius mokesčius ir 

įmokas, [...] tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą; 

[...]“; 

10.1.3. 6 punktas – „Administratorius turi teisę: 6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo 

naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su 

namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra 

ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, [...]“; 

10.1.4. 7 punktas – „Administratorius privalo: 7.1. pasibaigus kalendoriniams metams, ne 

vėliau kaip per 3 mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu 

namu, praėjusių metų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyti duomenys apie [...] sumokėtus 

mėnesinius mokesčius ir kaupiamąsias įmokas, įsiskolinimus, sukauptų lėšų namo bendrojo 

naudojimo objektams atnaujinti panaudojimą ir likutį, informacija apie darbų planų įvykdymą. 

Kartu su ataskaita pateikiami kitų metų darbų planai, nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų 

poreikis ir jų šaltiniai. Gali būti pateikta ir kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu 
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namu. Ataskaita skelbiama administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi, pateikiama 

patalpų savininkams į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu. Ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų 

rašytiniu pageidavimu ar savo iniciatyva administratorius šią ataskaitą ir darbų planus pateikia 

patalpų savininkų susirinkime. Ataskaita rengiama pagal aplinkos ministro patvirtiną pavyzdinę 

ataskaitos formą; [...]; 7.4. patalpų savininkų, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų 

nuomininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti 

paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, 

atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat 

paaiškinimus ir duomenis apie administratoriaus šių Nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą; 

[...]“; 

10.1.5. 10 punktas – „Namo laiptinėse ar kitose patalpų savininkams, valstybės ir 

savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams gerai prieinamose vietose turi būti įrengtos 

skelbimų lentos. Jose turi būti teikiama informacija apie administratorių (fizinio asmens vardas ir 

pavardė, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, juridinio asmens pavadinimas, teisinė 

forma, buveinė, bendrasis telefono numeris, už namo techninę priežiūrą atsakingo darbuotojo 

pavardė, jo telefono numeris), informacija, nurodyta šių Nuostatų 5.5, 7.3 [...] punktuose, kita 

informacija (administratoriaus nuožiūra). Ši informacija taip pat turi būti paskelbta 

administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi“; 

10.1.6. 17 punktas – „[...] Administratorius gali būti pakeičiamas, jeigu savivaldybės 

administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymą [...] vykdydamas administratoriaus funkcijų priežiūrą ir kontrolę nustato, kad 

administratorius nevykdo arba netinkamai vykdo šių Nuostatų 5 punkte išvardytas administratoriaus 

funkcijas.“ 

10.2. Vyriausybės 2015-08-15 nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose (toliau vadinama – Administravimo 

nuostatai) reglamentuota: 

10.2.1. „4. Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...] 

4.2. Sudaro ir tvarko namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (toliau ‒ objektų aprašas[...] 4.3. 

Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir 

priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės 

nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) 

valdomo žemės sklypo (toliau – žemės sklypas) priežiūrą. 4.4. Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų 

savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus, kaupimo, 

dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui 

(statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų 

lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ [...], rengia ilgalaikį (2 ir daugiau metų) namo bendrojo 

naudojimo objektų atnaujinimo planą (toliau – ilgalaikis planas), apskaičiuoja mėnesinės 

kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti. Patvirtintą ilgalaikį planą ir 

mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą per 5 darbo dienas skelbia ir šio plano kopijas teikia patalpų 

savininkams Nuostatų 14.1, 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais. 4.5. Rengia namo 

priežiūros ūkinį ir finansinį planą (toliau – ūkinis planas), kuriame nurodo planuojamas einamųjų 

metų namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir 

karšto vandens sistemų, lifto, bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo priežiūros, kitas su 

administruojamu namu susijusias paslaugas, jų tarifus ir išlaidas. Nuostatų 14.4 papunktyje 

nurodytu būdu jį teikia derinti patalpų savininkams, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų 

pastabų ir pasiūlymų teikimo terminą. [...] Ūkinio plano pavyzdinę formą nustato aplinkos 

ministras. 4.6. Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu 

susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus: 4.6.1. Pirkimų 

sąlygose nustato reikalavimus, kad paslaugų kainos neviršytų įstatymuose nurodytų konkrečių 

paslaugų maksimalių tarifų; namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftą) techninės 

priežiūros paslaugos pirkimo sąlygose nustato, kad šios priežiūros tarifas neviršytų tarifo, kurį 
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administratorius apskaičiuoja pagal aplinkos ministro tvirtinamą Daugiabučio namo (išskyrus 

šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftą) techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką, į 

pirkimų komisijos darbą stebėtojo teisėmis kviečia patalpų savininkų atstovus, nurodytus Nuostatų 

16 punkte, kurie prieš tai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Su 

pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro paslaugų pirkimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą, 

Nuostatų 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytu būdu informuoja patalpų savininkus apie pirkimų 

rezultatus. [...]. 4.7. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja name vykdytų statybos darbų 

užbaigimo procedūrose. [...]. 4.9. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukia patalpų savininkų 

susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo 

pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirengimo šildymo sezonui 

kontrolę. 4.10. Apskaičiuoja Nuostatų IV skyriuje nurodytus mokėjimus, įmokas, tvarko jų 

surinkimo ir naudojimo apskaitą. [...]. 4.11. Vadovaudamasis CK 4.85 straipsniu, šaukia patalpų 

savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu. 4.12. Rengia metinę savo veiklos, 

susijusios su administruojamu namu, ataskaitą (toliau – metinė veiklos ataskaita). Pasibaigus 

kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius ją skelbia ir teikia patalpų savininkams 

Nuostatų 14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais. Metinės veiklos ataskaitos pavyzdinę 

formą nustato aplinkos ministras. 4.13. Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka skelbia informaciją 

apie savo veiklą. [...]“; 

10.2.2. „6. Administratorius turi teisę: 6.1. teikti namo techninės priežiūros ir kitas su 

namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, naudojimu ir atnaujinimu susijusias paslaugas, jeigu 

teisės aktai jam tai leidžia ir šių paslaugų sąmatai ir tarifui pritaria patalpų savininkai, priimdami 

sprendimą CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka; [...]; 6.3. savo iniciatyva šaukti patalpų savininkų 

susirinkimus ar organizuoti balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo; 

[...]“; 

10.2.3. „7. Administratorius privalo: 7.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas 

atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais; 7.2. sudaryti paslaugų, perkamų pagal 

Nuostatų 4.6 papunktį, sutartis; sudarydamas sutartis, administratorius privalo nurodyti, kad jis 

veikia kaip administratorius, o sudaromų sutarčių naudos gavėjai yra patalpų savininkai; 7.3. 

pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu 

laišku apie Nuostatų IV skyriuje nurodytus jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, 

atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti 

susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; jeigu patalpų 

savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip 

per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo; 7.4. ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu 

pareikalavus, per mėnesį nuo patalpų savininkų rašto pateikimo organizuoti patalpų savininkų 

susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę; [...]; 7.7. jeigu bendrojo naudojimo objektų būklė kelia 

grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, 

kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė; [...]“; 

10.2.4. „8. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės 

nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas: 8.1. už namo bendrojo 

naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos 

sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo 

tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą 

maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką; 8.2. už 

namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftus) techninę priežiūrą – pagal šios paslaugos 

pirkimo sutartyje nustatytą kainą ir tarifą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų 

savininkų patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą, kuriuos administratorius apskaičiuoja 



30 

 

 

vadovaudamasis Nuostatų 4.6.1 papunktyje nurodyta metodika; 8.3. už namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) – pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nurodytą kainą 

ir tarifą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintą šios 

paslaugos sąmatą ir tarifą; abiem atvejais tarifas negali viršyti savivaldybės tarybos patvirtintų 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų; 

8.4. už lifto naudojimą ir priežiūrą – pagal lifto priežiūros pirkimo sutartyje nustatytą lifto 

priežiūros kainą ir sunaudotos elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal lifto elektros 

energijos apskaitos prietaiso rodmenis; jeigu namo pirmojo ar antrojo aukšto patalpų savininkai 

(naudotojai), patekdami į savo patalpas, liftu nesinaudoja, jiems neskaičiuojamas mokėjimas už lifto 

elektros energiją; 8.5. už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją (ir už elektros 

energiją, kai bendrabučio tipo daugiabučiame name neįrengti individualūs elektros energijos 

apskaitos prietaisai) – pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros 

energijos tiekėjais; [...]; 8.8. mėnesines kaupiamąsias įmokas – pagal vadovaujantis Nuostatų 4.4 

papunktyje nurodytu kaupimo tvarkos aprašu nustatytą kaupiamosios įmokos tarifą ir teisės aktus, 

nustatančius lėšų kaupimą namui atnaujinti (modernizuoti); [...]“; 

10.2.5. „9. Mokėjimą už žemės sklypo priežiūrą administratorius apskaičiuoja 

proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimai žemės sklypo daliai; 

jeigu žemės sklypas namui ar keliems namams priskirtas kitais pagrindais, – proporcingai namo ar 

kelių namų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Mokėjimas apskaičiuojamas 

pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą ir tarifą; jeigu paslaugą teikia 

administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą“; 

10.2.6. „14. Informaciją apie savo veiklą administratorius skelbia ir teikia patalpų 

savininkams šiais būdais: 14.1. interneto svetainėje: [...]; 14.1.3. teisinę informaciją, susijusią su 

bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Nuostatus, pirkimų taisykles, [...]); 

[...]; 14.2. namo skelbimų lentose, įrengtose bendrojo naudojimo patalpose ar kitose gerai 

prieinamose vietose (I aukšto laiptinių aikštelėse, holuose), skelbia Nuostatų 14.1.2, 14.1.4.2, 

14.1.4.3, 14.1.4.4 ir 14.1.4.5 papunkčiuose nurodytą informaciją; [...].“ 

10.3. Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintame Bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos apraše (Skyrimo tvarkos aprašas) reglamentuota: 

10.3.1. „2. Aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų 

butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų 

administravimo paslaugas“; 

10.3.2. „17. Administratorius daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams 

administruoti skiriamas daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigė 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarė jungtinės veiklos sutarties, 

taip pat, jeigu bendrija yra likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis“; 

10.3.3. „18. Savivaldybės vykdomoji institucija, organizuodama butų ir kitų patalpų 

savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo, kartu su balsavimo 

raštu ar šaukiamo susirinkimo dokumentais (balsavimo biuletenis, jeigu organizuojamas balsavimas 

raštu, arba skelbimas apie šaukiamą susirinkimą ir jo darbotvarkė, jeigu šaukiamas butų ir kitų 

patalpų savininkų susirinkimas) pateikia butų ir kitų patalpų savininkams Aprašo 8 punkte nurodytą 

sąrašą“; 

10.3.4. „19. Pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų 

savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų arba už kurį per pakartotinį butų ir kitų patalpų 

savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų 

balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar 

susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų 

patalpų savininkų. Jeigu nė vienas iš savivaldybės sąraše nurodytų administratorių nesurenka šiame 

punkte nurodyto butų ir kitų patalpų savininkų balsų skaičiaus, laikoma, kad butų ir kitų patalpų 

savininkai administratoriaus nepasirinko“; 



31 

 

 

10.3.5. „24. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, 

savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų 

savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkimą surinkusį asmenį. Jeigu neįvyksta pakartotinis butų ir 

kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar jų susirinkimas dėl administratoriaus pasirinkimo, 

administratorių, atsižvelgdama į sąraše nurodytų asmenų pateiktus paslaugų įkainius, jų patirtį ir 

pasirengimą teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, skiria savivaldybės 

vykdomoji institucija.“ 

10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintų Asmenų 

prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (įsigaliojo nuo 

2015-09-01) (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) 12 punkte nustatyta: „Prašymas, su 

kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau 

išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs 

teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo 

pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo 

pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo 

pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis.“ 

10.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose 

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų 

ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių 

veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir 

kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 

10.5.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, 

organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis 

planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir 

užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per (nurodoma per kiek, 1 ar 2) metus; 5.2. patalpų savininkų 

skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) nustatyta 

tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas 

kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, 

priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos“; 

10.5.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.1 valdytojo paskyrimo ar 

išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar 

išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo 

protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis); 6.2. patalpų savininkų, 

bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis 

nustatytiems reikalavimams; 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – 

aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo 

forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo 

naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, 

planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų 

savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar 

sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo 

naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra 

bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės 

(išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami 

vadovaujantis nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų 

reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir 

skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta 

(jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; 6.7. 

metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės 
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veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys 

atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; 6.8. patalpų savininkų 

susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar 

patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar 

susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų 

priėmimo organizavimo; 6.9. dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui – ar 

įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, 

pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus“; 

10.5.3. „7. Atlikus patikrinimą, pagal pavyzdinių taisyklių priede pateiktą Daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą surašomas 

valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas), kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne 

trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas 

pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo dokumentacijoje. Jeigu 

patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui“; 

10.5.4. „8. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę Administracinių teisių pažeidimo 

kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir 

pateikti juos savivaldybės administracinių ginčų nagrinėjimo komisijai; kreiptis į teismą dėl 

bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties pripažinimo netekusia galios, jei patikrinimo 

metu nustatoma, kad bendrijos valdymo organų ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų 

veikla neatitinka nustatytų reikalavimų ir kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir 

saugumui; teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl administratoriaus skyrimo 

ar keitimo.“ 

10.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 

patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros 

tvarkos aprašas“ nustatyta: 

10.6.1. „10. Šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo 

dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 9 punkte, kai: 10.1. tokį 

sprendimą priėmė pats šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytas Subjektas. Šiame punkte 

nurodytas sprendimas įforminamas raštu Subjekto įsakymu, potvarkiu, pavedimu ar kitu 

tvarkomuoju dokumentu, numatytu jo veiklos nuostatuose ar įsteigimo dokumentuose; [...]; 10.3. 

gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo [4.2] nustatyta tvarka ir terminais“; 

10.6.2. „12. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių 

techninę priežiūrą, privalo: [...]; 12.2.3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros; 

12.2.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai; 12.3. apžiūrėti statinį ar 

jo dalį vietoje; 12.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: 12.4.1. ar statinys naudojamas pagal 

paskirtį [...]; 12.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų [...], 

jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių 

dokumentų, pranešti Inspekcijai; 12.4.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų 

reikalavimų; 12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą; 12.5. 

surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 2 priedas); jo 1 egzempliorių 

įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Priežiūrą 

atliekančioje institucijoje; 12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 12.7. kontroliuoti 

statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; 12.8. statinio techninės 

priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio 

techninės priežiūros patikrinimą.“ 

 

11. Teismų praktika 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 nutartyje civ. byloje Nr.3K-7-515-2009 

konstatavo: 

11.1. „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 

dalinės nuosavybės teisės ir pareigos proporcingai apmokėti su bendruoju turtu susijusias išlaidas 
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Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir 

interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). 

Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam 

asmeniui ar keliems asmenims vienu metu, t. y. ar nuosavybė yra asmeninė ar bendroji. Bendroji 

nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės 

teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė 

yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; 

bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 straipsnio 1, 

2 dalys). Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko 

teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, 

kaip jis pats ( bendraturčių), naudai. 

Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo 

režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio 

„Bendrosios nuosavybės teisė“ normos. Jos reglamentuoja ir daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis 

bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą. 

Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, 

bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. [...] Daugiabučio 

gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą 

grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). 

Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju 

turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių 

turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma [...] (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). 

CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių 

įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei 

demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir 

tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems 

atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 

dalis). [...].  

Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra 

nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios 

nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės 

nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, 

kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo 

naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 

straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas 

namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti 

atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti [...]. Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais 

atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės 

subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios 

dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje T v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-

579/2003); ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti 

išlaikant bendrąjį turtą, šiuo atveju liftą, nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja; ieškovės 

subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių išlaidų yra ginama, 

tačiau tai neturi įtakos jos, kaip bendraturtės, pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų 

dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės 

teisėjų kolegijos 2003-01-09 nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. UAB „Z“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-

1/2003). Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste konstatuoja, kad įstatymuose, 

reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas 
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bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo 

proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams 

išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai 

nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos 

išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo 

tais objektais aplinkybės. Pagal nurodytą bendrąją taisyklę pareiga daugiabučio gyvenamojo namo 

bendraturčiams proporcingai apmokėti išlaidas atsiranda ir, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai, esant 

būtinumui, yra naujomis pakeičiamos vienerios iš dvi ar daugiau laiptinių turinčio daugiabučio 

gyvenamojo namo laiptinės durys. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, 

kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, 

kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams 

atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti. [...].“ 

11.2. „Dėl CK 4.82 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo 

CK 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės 

nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir 

gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo 

principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės 

dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų 

patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą 

palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu. Taikant šią teisės normą gali kilti 

neaiškumų, ar į proporcijai apskaičiuoti imamus naudinguosius plotus turi būti įskaičiuoti rūsio 

patalpų plotai, taip pat ar nustatant aptariamą proporciją ir konkretaus butų ir kitų patalpų savininko 

bendrosios dalinės nuosavybės dalį turi būti atsižvelgiama į šio asmens faktiškai naudojamą didesnį 

nei nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingąjį plotą, pavyzdžiui, į namo bendrojo 

naudojimo koridoriuje šio asmens įsirengtų ir naudojamų pagalbinių patalpų ar pan., kurios nėra 

teisiškai įregistruotos bei įteisintos, plotą. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 4.82 

straipsnio 5 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi 

įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir 

sąžiningumo principais, sprendžia, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės 

nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų 

plotas, taip pat ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, 

atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, 

nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Šios teisės normos prasme butų 

ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis 

plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. 

Pažymėtina ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai 

nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis 

dažnumas, intensyvumas ir pan. Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti 

proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų 

patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę 

įgyvendinimu. Tai, kad poįstatyminiai teisės aktai nereglamentuoja tokio, kaip pirmiau nurodytas, 

patalpų naudingojo ploto skaičiavimo, neteikia teisinio pagrindo kitaip aiškinti CK 4.82 straipsnio 5 

dalį. Šiai teisės normai taikyti reikšmingas patalpų naudingasis plotas apskaičiuotinas atitinkamai 

pagal analogiją taikant teisės aktus, reglamentuojančius buto bendrojo ploto ir negyvenamųjų 

pastatų bendrojo ploto skaičiavimą.“ 

 

Skundo tyrimo išvados 

 

12. Atsižvelgus į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 9–10 paragrafuose, 

konstatuotina: 

12.1. Dėl Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės tvarkos: 
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12.1.1. Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 

dalimi, Seimo kontrolieriai tiria skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip 

pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Pareigūnu pagal to paties 

įstatymo 2 straipsnio 2 dalį pripažįstamas valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos 

tarnautojas, taip pat kitas darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo funkcijas; viešosios 

įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo 

administravimo įgaliojimai, darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems 

asmenims ir pan. 

Taigi, vadovaujantis Seimo kontrolių įstatymo reikalavimais, Administratoriaus vadovas, 

darbuotojai nėra laikomi pareigūnais, todėl Seimo kontrolierius netiria jų veiklos. 

12.1.2. Vietos savivaldos įstatymu 2008 metais buvo nustatyta savivaldybių funkcija – 

pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūra ir 

kontrolė, tačiau nebuvo nustatyta šios kontrolės vykdymo tvarka. 

Vietos savivaldos įstatymą pakeitus, nuo 2014-07-01 buvo nustatyta, kad ši savivaldybių 

funkcija vykdoma pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles 

(pažymos 9.1.1 papunktis). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014-07-24 patvirtino Priežiūros ir kontrolės 

taisykles, kurios apibrėžia savivaldybių vykdomos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

administratorių priežiūros ir kontrolės funkcijos vykdymo apimtis ir tvarką.  

Taigi, nuo 2014-07-26 Savivaldybė, gavusi Pareiškėjos skundus dėl Administratoriaus 

veiklos, privalėjo juos nagrinėti Viešojo administravimo nustatyta tvarka (t. y. prašymus – pagal 

Prašymų nagrinėjimo taisykles – pažymos 10.4 punktas; skundus dėl viešojo administravimo 

subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų – Viešojo administravimo įstatymo 

trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka; pažymos 9.5 punktas) arba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų nuo skundo gavimo dienos priimti priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės 

administracijos direktoriaus sprendimą dėl neplanuoto kompleksinio Administratoriaus veiklos 

patikrinimo atsižvelgiant į skundo turinį (pažymos 10.5.1 papunktis), teikiant informaciją 

Pareiškėjai vadovautis informacijos teikimo išsamumo bei tikslumo principų reikalavimais 

(pažymos 9.3.2 papunktis). 

12.1.3. Kompleksinis Administratoriaus veiklos patikrinimas (nuo 2014-07-26) apima 

patikrinimus dėl: Administratoriaus paskyrimo atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams; 

Aprašo sudarymo ir tvarkymo, jo atitikties teisės aktų reikalavimams; Namo bendrojo naudojimo 

objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimo 

ir lėšų kaupimo organizavimo (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams 

ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos 

laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį); Namo bendrojo naudojimo objektų 

priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo (ar yra Administratoriaus 

patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės, ar paslaugos ir rangos darbai perkami 

vadovaujantis nustatyta tvarka); informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų 

reikalavimus (ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir 

skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta 

(jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos teikimo (neteikimo) patalpų savininkams); 

metinės veiklos ataskaitos rengimo ir jos pateikimo patalpų savininkams (ar rengiamos metinės 

veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys 

atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus); patalpų savininkų 

susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimo (ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais arba 

patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar 

susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų 

priėmimo organizavimo) ir kt. (pažymos 10.5.2 papunktis).  

12.1.4. Atlikus patikrinimą, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, kuriame 

nurodomi reikalavimai ir terminas trūkumams pašalinti. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo 

skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui (pažymos 10.5.3 papunktis). 
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12.1.5. Jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia 

pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo 

(Administratorius paskirtas iki 2017-12-31) arba Savivaldybė gauna Namo gyventojų pagrįstų 

nusiskundimų dėl Administratoriaus veiklos (pažymos 9.4.5 papunktis), organizuojamas sprendimo 

dėl Administratoriaus keitimo priėmimas (pvz., Administratorius organizuoja patalpų savininkų 

susirinkimą pagal jų pasiūlytą darbotvarkę CK nustatyta tvarka; pažymos 9.4.6 papunktis).   

Vadovaujantis Skyrimo tvarkos aprašu, kuris taikomas savivaldybių vykdomosioms 

institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems 

teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, administratorius daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektams administruoti skiriamas daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir 

kitų patalpų savininkai neįsteigė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba 

nesudarė jungtinės veiklos sutarties, Savivaldybė organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų 

balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo, pasirinktu administratoriumi 

laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime 

balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų arba už kurį 

per pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų 

ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 

procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne 

mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai 

administratoriaus nepasirenka, Savivaldybė administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir 

kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkimą surinkusį asmenį. Jeigu neįvyksta 

pakartotinis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar jų susirinkimas dėl administratoriaus 

pasirinkimo, administratorių, atsižvelgdama į sąraše nurodytų asmenų pateiktus paslaugų įkainius, 

jų patirtį ir pasirengimą teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, skiria 

Savivaldybės (pažymos 10.3 punktas). 

Savivaldybės pareigūnas, atlikęs Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę, turi teisę 

teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Administratoriaus skyrimo ar keitimo 

(pažymos 10.5.4 papunktis). 

Namo savininkai, įsteigę Namo patalpų savininkų bendriją ar sudarę jungtinės veiklos 

sutartį Namui prižiūrėti, gali atsisakyti Administratoriaus teikiamų paslaugų (pažymos 9.4.4 

papunktis).  

12.2. Savivaldybė, vykdydama Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės funkciją, 

neprivalo kontroliuoti įvairių mokesčių apskaičiavimo, paskirstymo Namo patalpų savininkams, 

panaudojimo, teritorijų tvarkymo paslaugos teikimo (neteikimo), atliktų Namo remonto darbų 

kokybės bei šildymo ir karšto vandens sistemų aprašų sudarymo veiklos (pažymos 10.5.2 

papunkčiai), tačiau turi kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą (pvz., 

Savivaldybės tarybos sprendimai dėl gyvenamųjų namų liftų atnaujinimo lėšų bei dėl Kauno miesto 

tvarkymo ir švaros taisyklių, dėl liftų modernizavimo ar rekonstravimo lėšų administravimo 

tvarkos, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administravimo mokesčio tarifo 

nustatymo; pažymos 5.3.5, 5.16.2, 5.16.3, 5.17.3 ir 9.1.2 papunkčiai). 

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti 

Administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą (pažymos 9.4.8 papunktis), civilines teises 

ginti teisme (pažymos 9.4.1, 9.4.2 papunkčiai). 

12.3. Dėl statinių naudojimo priežiūros – Savivaldybės pareigūnai yra įgalioti atlikti 

statinio naudojimo priežiūrą (pažymos 9.1.1 papunktis):  

12.3.1. taigi ir tikrinti, ar statinyje (Name) statybos darbai nėra vykdomi be statybą 

leidžiančių dokumentų; tai jie turi teisę atlikti ir gavę suinteresuotų asmenų prašymus, skundus, 

pranešimus (pažymos 10.6 punktas); 

12.3.2. padaryti išvadas apie Namo techninę būklę ir jo techninę priežiūrą, surašyti statinio 

techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoti 

statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą (pažymos 10.6.2 

papunktis).  
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12.4. Dėl informacijos teikimo tvarkos  

Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų 

įstatymu Savivaldybė privalo teikti asmenims jos disponuojamą informaciją, ji turi būti išsami ir 

tiksli (pažymos 9.3 punktas). Atsisakyti suteikti informaciją galima tik šio įstatymo nustatyta 

tvarka, Savivaldybei atsisakius pateikti informaciją, Pareiškėjai turėjo būti nurodyta atsisakymo 

priežastis.  

 

13. Atsižvelgiant į pirmiau pateiktas išvadas, išskirtinos šios skundo tyrimo išvadų dėl 

Savivaldybės pareigūnų veiklos vertinimo dalys: 

13.1 dėl Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės; 

13.2. dėl Namo naudojimo priežiūros; 

13.3. dėl Savivaldybių institucijų sprendimų (dėl mokesčių nustatymo) įgyvendinimo 

kontrolės; 

13.4. dėl informacijos teikimo tvarkos. 

 

Dėl Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės 

 

14. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir išvadas (pažymos 1–8, 12 

paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, nurodytą pažymos 9–11 paragrafuose, 

konstatuotina: 

14.1. Dėl susipažinimo su Administratoriaus patvirtinta Paslaugų ir darbų pirkimo tvarka 

– Savivaldybės pareigūnai šio tyrimo metu nurodė, kad su Administratoriaus patvirtinta Paslaugų ir 

darbų pirkimo tvarka Namo patalpų savininkai buvo supažindinti 2015-03-18 vykusio susirinkimo 

metu, tačiau nepaaiškino, kodėl Administratorius galimai nepateikė prašomo dokumento Namo 

įgaliotajai atstovei – Pareiškėjai (pažymos 2.2, 5.1 punktai). 

Pavyzdiniai nuostatai nenustatė administratoriaus pareigos, patalpų savininkui, jų įgaliotam 

atstovui prašant, pateikti Paslaugų ir darbų pirkimo taisykles (Administratoriaus patvirtintą 

dokumentą; pažymos 10.1 punktas), taigi Savivaldybės pareigūnai, atlikdami Administratoriaus 

veiklos teikiant informaciją Namo patalpų savininkams teisės aktų nustatyta tvarka kontrolę, 

neprivalėjo imtis priemonių, kad šis dokumentas būtų pateiktas Pareiškėjai (pagal šiuo metu 

galiojančius Administravimo nuostatus, Paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės turėtų būti paskelbtos 

interneto svetainėje ir Namo skelbimų lentoje; pažymos 10.2.6 papunktis). 

14.2. Dėl kaupimo mokesčio liftui atnaujinti – Savivaldybė Pareiškėjai ne kartą teikė 

paaiškinimus dėl mokesčio liftui atnaujinti kaupimo pagrįstumo, Atsakyme-2 informavo apie tai, 

kad Savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimas T-29, pagal kurį buvo numatytas Savivaldybės 

sąskaitoje kauptų lėšų grąžinimas daugiabučių gyventojams, ginčijamas teisme (pažymos 5.4.2 ir 

5.17.3 papunkčio 4 pastraipa), tačiau galimai nepagrįstai nepatikrino, ar šios lėšos kaupiamos 

atskiroje Administratoriaus sąskaitoje, kaip reikalaujama Priežiūros ir kontrolės taisyklėse 

(pažymos 5.4.3 ir 5.18.4 papunkčiai). 

14.3. Dėl pinigų panaudojimo, biudžeto planavimo, lėšų kaupimo ataskaitų gyventojams, 

Namo aprašo ir kt.:  

14.3.1. Savivaldybės išvada dėl Administratoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos sudarymo 

Pareiškėjai buvo pateikta ne kartą, pvz., Atsakyme-1 (pažymos 5.16.5 ir 5.16.13 papunkčiai); 

14.3.2. Savivaldybė, vykdydama Rekomendacijas, patikrino Administratoriaus metinės 

veiklos ataskaitų sudarymo ir teikimo patalpų savininkams tvarkos atitikimą teisės aktų 

reikalavimams ir apie tai nustatyta tvarka informavo Seimo kontrolierių (su Aprašu susijusios 

aplinkybės buvo vertinamos 2014 pažymoje; šios pažymos 4.1.1 ir 4.2.2 papunkčiai), šio tyrimo 

metu taip pat pateikė išvadas dėl Administratoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos atitikimo teisės 

aktų reikalavimams bei Aprašo atnaujinimo (pažymos 5.9.2 ir 5.9.3 papunkčiai); 

14.3.3. Pareiškėja CK nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti 

Administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą (pažymos 9.4.8 papunktis); 
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14.3.4. Savivaldybė šio tyrimo metu pateikė paaiškinimus dėl mokesčių už 2011 m. 

lapkričio mėn. atliktus remonto (laiptinės durų keitimas) darbus (Pareiškėja šiuo klausimu 

nesikreipė į Savivaldybę, pažymos 5.7.3 ir 5.18.4 papunkčiai), Namo patalpų savininkų priimti 

sprendimai (šiuo atveju sprendimas priimtas balsuojant raštu) gali būti jų susitarimu pakeisti arba 

nuginčyti teisme (pažymos 9.4.6 papunktis). 

Pareiškėja apie Namo bendrai suvartotos elektros energijos mokesčio perskaičiavimą buvo 

informuota Atsakymo-1 7 punkte (pažymos 5.8 punktas ir 5.16.9 papunktis). 

14.4. Dėl Namo bendro Namo naudingo ploto, proporcingumo principo nustatymo, 

apmokant už Namo rūsyje atliktus darbus – Savivaldybė, Atsakyme-2 šiuo klausimu informuodama 

Pareiškėją (pažymėdama, kad mokesčiai bus skaičiuojami atsižvelgiant į rūsio patalpų plotą tik 

tada, kai bus nustatytos konkrečios bendrojo naudojimo rūsio patalpų dalys, priklausančios Namo 

patalpų savininkams, ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre), pasirėmė Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo praktika (pažymos 5.11 punktas, 5.17.3 papunkčio 1 pastraipa ir 11 

paragrafas).  

Tačiau Savivaldybės nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartyje civ. 

byloje Nr. 3K-7-515-2009 pateiktos išvados kelia abejonių dėl Savivaldybės pateiktų išvadų 

pagrįstumo, t. y. nutartyje konstatuota, kad „nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 

dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio 

patalpų plotas, taip pat ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, 

atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, 

nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos“. 

14.5. Dėl 2012-03-02 nuveiktų darbų „Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens stovų keitimas 

per 9 aukštus“ – Savivaldybė šio tyrimo metu pateikė paaiškinimus šiais klausimais (nenustatyta, 

kad pažymos 2.3.12 papunktyje pacituotais klausimais Pareiškėja būtų kreipusis į Savivaldybę), 

darbai buvo suplanuoti, tačiau taip ir neatlikti, nes Namo bendraturčiai jiems nepritarė, papildomi 

mokesčiai Namo patalpų savininkams nebuvo nustatyti (pažymos 5.12 punktas).  

14.6. „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo“ – Savivaldybė ne 

kartą teikė išsamius paaiškinimus Pareiškėjai dėl Administratoriaus keitimo tvarkos, 

administravimo pabaigos ir pan. (pažymos 5.14.3 papunktis), Pareiškėja turi informaciją, kad 2014-

08-28 organizuotas Namo patalpų savininkų susirinkimas nepritarė Administratoriaus keitimui 

(pažymos 5.14.2 papunktis). Namo patalpų savininkai (1/5 dalis) bet kada gali inicijuoti 

Administratoriaus pakeitimo procedūrą arba keisti Namo administravimo būdą (pažymos 9.4.4 ir 

9.4.5 papunkčiai).   

14.7. Pareiškėja nagrinėjamu atveju ne kartą skundėsi Savivaldybei įvairiais 

Administratoriaus veiklos klausimais, todėl manytina, kad Savivaldybės pareigūnai turėjo pagrindą 

atlikti Administratoriaus veiklos kompleksinį patikrinimą ir išsamiai informuoti Pareiškėją apie 

patikrinimo, apibendrinančio Administratoriaus veiklą, rezultatus (pvz., pateikiant Pareiškėjai 

išsamaus valdytojo veiklos patikrinimo akto kopiją; pažymos 10.5.3 papunktis) (be to, tyrimo metu 

pasikeitė Administratoriaus veiklos teisinis reglamentavimas, buvo patvirtinti Administravimo 

nuostatai; pažymos 10.2 punktas). 

 

15. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad: 

15.1. Savivaldybės pareigūnai, gavę Pareiškėjos prašymus bei skundus dėl 

Administratoriaus veiklos, vykdė Administratoriaus veiklos priežiūrą (patikrintos metinės veiklos 

ataskaitos, Aprašas, informacijos teikimo, kaupiamųjų lėšų už lifto atnaujinimą rinkimo tvarka ir 

pan.) ir nagrinėjo Pareiškėjos kreipimusis šiais klausimais, tačiau atlikta Administratoriaus veiklos 

priežiūra nelaikytina pakankama; 

15.2. Pareiškėjos skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) 

Administratoriaus veiklos kontrolės klausimais dalis pripažintina pagrįsta pagal pažymos 14.2, 

14.4 ir 14.7 punktų išvadas.  

 



39 

 

 

Dėl Namo naudojimo priežiūros 

 

16. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir išvadas (pažymos 1–8, 12 

paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 9–10 paragrafuose, konstatuotina: 

16.1. Dėl Namo techninio prižiūrėtojo ir kt. – Savivaldybė, atsižvelgusi į Seimo 

kontrolieriaus prašymą, šio tyrimo metu atliko Namo statinių naudojimo priežiūrą (pažymos 5.10.1 

papunktis) ir nenustatė Namo techninės priežiūros vykdymo tvarkos (pvz., dėl Namo bendrojo 

naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus 

organizavimo) pažeidimų. Administratorius įpareigotas organizuoti patikrinimo metu nustatytų 

Namo būklės trūkumų pašalinimą (šio tyrimo metu negauta informacijos apie Savivaldybės 

reikalavimų Administratoriui įvykdymą).  Savivaldybė Pareiškėjai ne kartą teikė informaciją apie 

Namo techninės priežiūros bei šilumos bei karšto vandens sistemų priežiūros organizavimą 

(pažymos 5.10.2 papunktis), Pareiškėja šio tyrimo metu šiais klausimais informuota papildomai 

(pažymos 5.18.1 ir 5.18.6 papunkčiai). 

16.2. Dėl Namo buto Nr. [...] paskirties keitimo; bute Nr. [...] – kapitalinio remonto; ir 

bute Nr. [...] – išgriautos laikančios sienos:  

16.2.1. Savivaldybė ne kartą informavo Pareiškėją remonto Namo [...] bute klausimais,  

pvz., Atsakyme-1 ir Atsakyme-2, šio tyrimo metu pateikė paaiškinimus dėl Namo buto Nr. [...] 

paskirties keitimo, išvadą, kad Administratorius tinkamai vykdė jam priskirtas funkcijas (pvz., 

Namo techninės priežiūros organizavimo) šio proceso metu (pažymos 5.13 punktas, 5.16.10 

papunktis ir 5.17.3 papunkčio 6 pastraipa, 10.1.2 papunktis); 

16.2.2. VTSPI, atsižvelgusi į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą (pažymos 3.1 punktas), 

šio tyrimo metu pagal kompetenciją atliko patikrinimus Namo [...] butuose ir konstatavo, kad 

remonto darbai bute Nr. [...] atlikti nepažeidžiant esminių projekto reikalavimų. VTSPI, 

nenustačiusi teisės aktų pažeidimų, patvirtino remonto darbų [...] bute deklaraciją apie statybos 

užbaigimą bei pagal kompetenciją pateikė paaiškinimus Pareiškėjai rūpimais klausimais (pažymos 6 

paragrafas);  

16.2.3. VEI, atsižvelgusi į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą (pažymos 3.2 punktas), šio 

tyrimo metu patikrino Namo butų Nr. [...] vidaus tinklo techninę būklę (teisės aktų pažeidimų 

nenustatytas), pateikė atsakymus į Pareiškėjos klausimus (7 paragrafas). 

 

17. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta 

skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos 

išsprendžiamos gera valia – nagrinėjamu atveju, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, tiek 

Savivaldybė, tiek kompetentingos institucijos (šio tyrimo metu) atliko patikrinimus, pateikė išvadas 

bei atsakymus į Pareiškėjai rūpimus klausimus), darytina išvada, kad šios Pareiškėjo skundo dalies 

dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimas nutrauktinas. 

 

 

Dėl Savivaldybių institucijų sprendimų (dėl mokesčių nustatymo) įgyvendinimo 

kontrolės 

 

18. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir išvadas (pažymos 1–8, 12 

paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, nurodytą pažymos 9–11 paragrafuose, 

konstatuotina: 

18.1. Savivaldybės pareigūnai pagrįstai Pareiškėjai nurodė, kad administravimo mokesčio 

padidinimo nuo 2013 metų teisėtumo klausimai Atsakymo-2 surašymo metu nagrinėjami teisme, 

Savivaldybės pozicija šiuo klausimu yra išreikšta – ji 2014-12-02 raštu kreipėsi į Administratorių 

dėl administravimo mokesčio pagal Prokuratūros reikalavimą perskaičiavimo (pažymos 5.2.2–5.2.4 

papunkčiai).  
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Dėl administravimo mokesčio Pareiškėja informuota Atsakymu-1 ir Atsakymu-2 (pažymos 

5.16.3 papunktis ir 5.17.3 papunkčio 7 pastraipa), baigus šiuos klausimus nagrinėti teismuose, 

Savivaldybė „Klausimą dėl administravimo mokesčio grąžinimo sprendžia toliau“ (pažymos 5.2.4 

papunktis); 

18.2. Namo teritorijos tvarkymo mokesčių skaičiavimo teisėtumo klausimai yra išnagrinėti 

teisme (pažymos 5.3.5 papunktis, 8.2 punktas), Pareiškėja apie tai informuota, nes teisme buvo 

sprendžiamas klausimas dėl Pareiškėjos gyvenamojo buto savininkų skolų už teritorijos tvarkymo 

paslaugą priteisimo (pažymos 2.3.2 papunktis). 

Be to, Savivaldybė Pareiškėją ne kartą motyvuotai informavo šių mokesčių klausimais 

bei apie tai, kas turėtų rūpintis teritorijos Namui priskyrimu (pažymos 5.3.2 ir 5.16.2 papunkčiai), 

pateikė paaiškinimus šio tyrimo metu (pažymos 5.3 punktas); 

18.3. kaupiamųjų lėšų liftui atnaujinti rinkimo, skaičiavimo klausimai buvo išnagrinėti 

teisme (pažymos 8.2 punktas), Savivaldybė Pareiškėją išsamiai ir motyvuotai informavo apie Namo 

lifto techninės priežiūros ir pan. mokesčių skaičiavimo tvarką ir pagrįstumą (pažymos 5.17.3 

papunkčio 4 pastraipa), papildomai – šio tyrimo metu (pažymos 5.18.5 papunktis). 

 

19. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei 4 dalimi (jeigu skundo tyrimo metu 

paaiškėja, kad skundas tuo pačiu klausimu buvo nagrinėjamas (išnagrinėtas) teisme, skundo tyrimas 

nutraukiamas), darytina išvada, kad šios Pareiškėjos skundo dalies tyrimas nutrauktinas. 

 

Dėl informacijos teikimo tvarkos 

 

20. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir išvadas (pažymos 1–8, 12 

paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 9–10 paragrafuose, konstatuotina, kad ši 

Pareiškėjos skundo dalis pripažintina pagrįsta, nes Savivaldybė Namo buto Nr. [...] nuomininko 

mokamų mokesčių ir jų panaudojimo klausimais Pareiškėjai pateikė informaciją dėl jai 

Administratoriaus jai pateiktų sąskaitų (šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui paaiškino dėl 

Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos bei kodėl nesuteikė Pareiškėjai jos prašytos 

informacijos; pažymos 5.6.1 ir 5.6.3 papunkčiai, 5.17.3 papunkčio 3 pastraipa), tačiau nepagrįstai, 

nesilaikydama Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo 

reikalavimų, nepateikdama Pareiškėjai prašomos informacijos, Atsakyme-2 nenurodė atsisakymo 

suteikti informaciją priežasties (pažymos 9.3 punktas). 

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI 

 

21. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundo dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Administratoriaus veiklos priežiūrą ir 

kontrolę, dalį pripažinti pagrįsta. 

 

22. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo, atliekant statinių naudojimo priežiūrą,  dalies 

tyrimą nutraukti. 

 

23. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), įgyvendinant Savivaldybės institucijų vykdymo 

kontrolę, dalies tyrimą nutraukti. 
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24. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundo dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant informaciją Pareiškėjai, dalį pripažinti 

pagrįsta. 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 1, 6 ir 14 punktais Seimo kontrolierius  

 

25.1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 

25.1.1. atlikti Administratoriaus 2015 metų veiklos kompleksinį patikrinimą ir valdytojo 

veiklos patikrinimo akto kopiją pateikti Pareiškėjai bei Seimo kontrolieriui;  

25.1.2. informuoti apie: 

1) atliktos Namo statinių naudojimo priežiūros reikalavimų įgyvendinimo rezultatus; 

2) administravimo mokesčio pagal Prokuratūros reikalavimą perskaičiavimo rezultatus; 

25.1.3. Pareiškėjos 2015-01-23 prašymo dalį dėl informacijos pateikimo apie Savivaldybės 

mokėjimus už Namo remonto darbus išnagrinėti kartotinai Teisės gauti informaciją iš valstybės ir 

savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta tvarka (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo 

pareiškėjai kopiją); 

 

25.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijai – pateikti motyvuotą nuomonę (Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui) dėl Savivaldybės 

pozicijos mokesčių skaičiavimo klausimais – atsižvelgti į rūsių plotus tik tada, kai jie bus 

įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (pažymos 14.4 punktas). 

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2016-09-01. 

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                  Raimondas Šukys 


