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I. SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2013-04-22 gavo X, .... namo (toliau citatose 

ir tekste vadinama – Namas) gyventojos, daugiabučių namų savininkų bendrijos „A“ (toliau citatose 

ir tekste vadinama – Bendrija) narės (arba toliau – pareiškėja), skundą dėl Kauno miesto 

savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų 

(neveikimo), nagrinėjant jos 2013-03-19 prašymą. 

 

2. Pareiškėja skunde nurodo, kad ji 2013-03-19 kreipėsi į Savivaldybę, prašydama 

„pateikti [...] informaciją, bei, kad padėtų išspręsti iškilusią problemą – negaliu atsiskaityti 

Bendrijai už komunalines paslaugas (nepateikia sąskaitos), remiantis įstatyme jai priskirta funkcija, 

dėl Bendrijos socialinio būsto nuomininko pirmininko netinkamos veiklos“ (šios ir kitų citatų kalba 

netaisyta). 

Savivaldybė 2013-04-10 raštu Nr. 53-5-1907 pateikė atsakymą pareiškėjai į jos 2013-03-

19 prašymą. Pareiškėja šio rašto nelaiko tinkamu atsakymu į jos prašymą, nes: 

2.1. „Rašte Nr. 53-5-1907 nenurodoma įstatymų argumentų, todėl darytina išvada, kad 

Savivaldybė priimdama šališkus sprendimus, ignoruoja įstatymų reikalavimus bei sukelia sąlygas 

asmenims, atsakingiems už Bendrijos veiklą, [daryti] teisės pažeidimus, išvengti teisinės 

atsakomybės.“ 

2.2. „Susipažinus su Savivaldybės rašto turiniu peršasi pagrįsta išvada, kad galimai 

pareiškėjai buvo sąmoningai nepateikta prašoma informacija.“ 

2.3. „[...] iš Savivaldybės pateikto aprašymo daugiau negu akivaizdi neigiama, šališka 

Savivaldybės pozicija. Pateikiami ne duomenys, o išskirtinai tik nuomonė.“ 

2.4. „Beje, gana juokingai tokiame sprendime taikomos teisės aktų nuostatos, įstatymai, 

kuriais Savivaldybė vadovaujasi, juos taiko ir aiškina [...], daug prieštaringų vienas kitam teiginių, 

neatitikimų formalios logikos normoms ir taisyklėms.“ 

2.5. „Savivaldybė nesilaikė įstatyme nustatytos pareigos imtis visų įstatymo numatytų 

priemonių. Tokie jos veiksmai verčia abejoti jos nešališkumu, sukelia nepasitikėjimą Savivaldybės 

institucija bei menkina jos įvaizdį.“ 

 

3. Pareiškėja tikisi, kad „Seimo kontrolieriai atsižvelgs į [...] išdėstytą informaciją ir 

pasielgs pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“ 

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Skundo  tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 
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4.1. Pareiškėja 2013-02-28 laišku kreipėsi į Bendrijos pirmininką B (jis kartu ir 

socialinio būsto, ..., nuomininkas; toliau citatose ir tekste vadinama – Pirmininkas), prašydama „ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti šių žemiau nurodytų 

dokumentų tinkamai patvirtintas (Bendrijos antspaudu ir Bendrijos pirmininko parašu) kopijas“: 

4.1.1. „1. Negaliu sumokėti už komunalines paslaugas 2013 m. sausio, vasario mėnesius, 

nurodžiau 2011.04, kad sąskaitos į pašto dėžutę įmetamos užklijuotos, susegtos (nesuteiktos 

paslaugos)“; 

4.1.2. „1.1. ar Bendrija nustatyta tvarka [...] yra priėmusi spendimą dėl laiškų Bendrijos 

nariams siuntimo registruotu paštu ir Bendrijos narių įsipareigojimo apmokėti pašto išlaidas [...].“; 

4.1.3. „1.2. Namo patvirtintą detaliojo priskirto sklypo planą“; 

4.1.4. „1.3. Namo vidaus tvarkos ir žemės priežiūros taisykles“; 

4.1.5. „1.4. Namo techninės priežiūros žurnalą“; 

4.1.6. „1.5. Ataskaitą apie Bendrijos surinktas ir panaudotas lėšas“; 

4.1.7. „2. VĮ Registrų centro išduotą Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko 

išrašą, patvirtinantį Bendrijos steigėjų nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas šiame name“; 

4.1.8. „2.1. Bendrijos pažymėjimą“; 

4.1.9. „2.2. Bendrijos narių registravimo knygą“; 

4.1.10. „2.3. Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką“; 

4.1.11. „2.4. Darbo sutarčių registravimo žurnalą ir darbo bei kitas sutartis su visais 

Bendrijoje dirbančiais asmenimis“; 

4.1.12. „2.5. Visas sutartis su komunalinių ir kitų paslaugų tiekėjais“; 

4.1.13. „2.6. Valstybiniam socialiniam draudimui atliktus mokėjimus už laikotarpį 2009 

m. iki 2010-04-21“; 

4.1.14. „3. Nuo 2008 metų iki 2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatas“; 

4.1.15. „3.1. Namo bendro naudojimo objektų aprašą, jų atnaujinimo (remonto ar 

rekonstrukcijos) ar modernizavimo [...] metinį ar ilgalaikį planus“; 

4.1.16. „3.2. Ataskaitą apie Pirmininkui, buhalterei (už telefonus) ir kitiems Bendrijos 

darbuotojams nuo Bendrijos įsteigimo išmokėtas sumas, taip pat apie Bendrijos patirtas išlaidas 

kitiems reikalams“; 

4.1.17. „3.3. Ataskaitą apie Bendrijos surinktas ir panaudotas lėšas“; 

4.1.18. „3.4. Atliktų darbų ataskaitą, atliktų darbų aktus ir jų pirkimo dokumentaciją 

(kainų apklausas, konkursų protokolus) ir kitus dokumentus“; 

4.1.19. „3.5. Disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką“; 

4.1.20. „4. Pirmininko rinkimų, t. y. B Savivaldybės paskyrimo atstovauti Bendrijos 

veikloje įgaliojimą (patvirtinančius dokumentus)“; 

4.1.21. „4.1. 2005 m. Bendrijos narių susirinkimo metu išrinkta valdyba iš penkių 

Bendrijos narių (patalpų savininkų), kas buvo išrinktas Pirmininku iki 2010 metų“; 

4.1.22. „4.2. Detalius priskaičiuotų mokesčių ir taikomų mokesčių tarifų paaiškinimus bei 

juos pagrindžiančius dokumentus, įskaitant Bendrijos valdymo organų sprendimus“; 

4.1.23. „4.3. Darbų pirkimo sutartis, sąmatas ir darbų ar paslaugų priėmimo–perdavimo 

aktus“; 

4.1.24. „4.4. Su valdybos nariais sudarytą sutartį“; 

4.1.25. „5. Pagal LR CK [Civilinio kodekso] 4.82 str. l d., 3 d. priskaičiuotus mokesčius 

už liftą pirmojo ir antrojo aukšto pagal buto kvadratūrą, Namo bendrosios dalinės nuosavybės 

išlaikymą pagrindžiančius dokumentus ir nurodyti, kas atlygins Bendrijos nuostolius“; 

4.1.26. „5.1. LR CK 6.16 str. 2 d.  su visais paslaugų naudotojais paslaugas teikiantis 

asmuo ar juridinis asmuo sudaro sutartį. Pagal LR CK 6.12 str. 2 d. – Pirmininkas nėra juridinis 

asmuo, aš jo nerinkau, nepažįstu ir su minėtu asmeniu ar jo įmone nesudariau sutarties (pateikti 

sutartį).“ 

4.2. Pareiškėja 2013-03-19 prašyme Savivaldybei pažymėjo: 

4.2.1. „2013-02-28 kreipiausi į Pirmininką [...] dėl informacijos pateikimo.“ 
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„Prašau Jūsų atsižvelgti į tai, kad neteikta prašoma informacija dėl Bendrijos veiklos, bei 

Pirmininko atstovauti Bendrijos veikloje.“ 

4.2.2. „Bendrija turėtų ginti viešąjį interesą. Čia Pirmininko nuomonė susikirto su 

savininkų nuomonėmis. Dar labiau keista, kad jis veikė Bendrijos vardu. Negirdėjau, kad būtume 

taip nutarę – jis neturėjo tokios teisės.“ 

4.2.3. „Pirmininkas privalo atlyginti Bendrijos nuostolius, atsiradusius dėl jo sprendimų, 

priimtų pažeidžiant Bendrijos įstatus ir kitus LR įstatymus.“ 

„Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties statinių savininkų bendrijų įstatymo 20 

str. numato, kad Bendrijos valdymo organų veikios priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo, kurie 

turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas 

funkcijas, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu 

surašyti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti 

administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 

4.2.4. „Prašau Jūsų vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodeksu minėtą 

asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir jį nubausti.“ 

4.2.5. „Pirmininkas nemoka jokių nuomos mokesčių. Prašau Jūsų pateikti informaciją, ar 

socialinio būsto nuomininkas B sumokėjęs visus nuomos mokesčius, kokių priemonių imtasi, kad 

skolos butų sumokėtos ir kiek Savivaldybei kainuoja teismai dėl B.“ 

4.2.6. „Negaliu sumokėti už komunalines paslaugas, Pirmininkas neįmeta į pašto dėžutę 

sąskaitos. Savivaldybės nuomininkas nesuteikia sąskaitų už komunalines paslaugas susimokėti, gal 

Savivaldybės tarnyba padengs išlaidas už nuomininko klaidas ir sumokės mokesčius už 

komunalines paslaugas.“ 

4.2.7. „Prašau Jūsų savo nuomininkus sudrausminti ir priversti laikytis elementarių 

taisyklių. Viliuosi, jog Kauno valdžia bus supratinga ir išmintinga.“ 

4.3. Savivaldybės 2013-04-10 rašte pareiškėjai pateikta ši informacija: 

4.3.1. „Gyvenamojo fondo administravimo skyriui buvo nukreiptas Jūsų 2013-03-19 

prašymas, adresuotas Savivaldybės merui (reg. R13-385-S209/2), dėl Pirmininko.“ 

„Savivaldybės administracija 2013-03-01 raštu kreipėsi į Pirmininką su prašymu 

informuoti apie organizuotus Bendrijos susirinkimus ir pateikti jų protokolus.“ 

„Pirmininkas 2013-03-06 pateikė 2011-05-17 ir 2012-05-30 įvykusių Bendrijos narių 

susirinkimų protokolų kopijas. Išnagrinėjus pateiktą informaciją, daroma išvada, kad Bendrijoje 

susirinkimai organizuojami, informacija gyventojams teikiama.“ 

4.3.2. „Prašyme paminėtas klausimas, jog negaunate Bendrijos skaičiuojamų mokesčių 

lapelių už komunalines paslaugas. Juos Pirmininkas siunčia registruotu laišku. Manome, kad šį 

klausimą turėtumėte spręsti tarpusavio sutarimu.“ 

4.3.3. „Jūs nepateikėte dokumentų, įrodančių ar patvirtinančių faktus dėl piliečio B 

administracinio teisės pažeidimo.“ 

4.3.4. „Savivaldybė 2013-03-06 pakartotinai pateikė Kauno miesto apylinkės teismui 

ieškinį dėl B nesumokėtų nuomos mokesčių išieškojimo.“ 

4.3.5. „Ne kartą siūlėme Bendrijos visuotiniame narių susirinkime apsvarstyti klausimą 

dėl naujo pirmininko išsirinkimo.“ 

4.3.6. „Jei manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio 

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

pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas.“ 

 

5. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs pareiškėjos 2012-10-12 skundą dėl Savivaldybės 

pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Bendrijos valdymo organų priežiūrą ir kontrolę bei 

sprendžiant Savivaldybės socialinio būsto nuomos klausimus, 2012-01-10 pažymoje Nr. 4D-

2012/4-1396:  

5.1. skunde nurodytais aktualiais klausimais yra konstatavęs: 

5.1.1. „Savivaldybės pareigūnai: 
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1) „paskyrė Savivaldybės darbuotojus, atsakingus už Savivaldybės nuosavybės teise 

valdomų statinių priežiūrą [...]“; 

2) „ėmėsi Bendrijos veiklos priežiūros ir kontrolės priemonių [...], t. y. kreipėsi į Bendriją, 

prašydami pateikti: [...] šiai priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus (Bendrijos sprendimą dėl 

laiškų Bendrijos nariams siuntimo registruotu paštu ir Bendrijos narių įpareigojimo apmokėti 

pašto išlaidas); [...] pareiškėjai (Bendrijos narei) 2012 m. birželio mėnesį atliktų Namo vamzdynų 

keitimo (remonto) darbų sąmatą, jei iki šiol ji nebuvo pateikta; [...]“, 

 tačiau  

3) „Pirmininkui nepateikus prašomos informacijos dėl Bendrijos priimtų sprendimų ir 

neinformavus Savivaldybės apie prašyto dokumento pareiškėjai pateikimą, jie nepagrįstai nesiėmė 

papildomų Bendrijos valdymo organų priežiūros ir kontrolės priemonių ([...], tarp jų ir nesiėmė 

priemonių dėl administracinės atsakomybės taikymo; [...]), kad Įstatymo nustatyta tvarka būtų 

galima patikrinti, ar Bendrijos valdymo organai tinkamai vykdo Įstatyme nustatytas funkcijas (liko 

neaišku, ar teisėtai reikalaujama iš pareiškėjos apmokėti registruotų jai siunčiamų laiškų pašto 

išlaidas, ar Įstatymo nustatyta tvarka jai pateikiami / pateikti dokumentai apie Bendrijos veiklą); 

5.1.2. „[...] nuo 2012-07-07 pasikeitus teisiniam daugiabučių namų savininkų bendrijų 

veiklos reglamentavimui [...], Bendrijos pirmininku gali būti asmuo, kuris neturi buto ar kitų 

patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti 

įsteigta bendrija, tačiau tokiu atveju turi būti sudarytas kolegialus bendrijos valdymo organas – 

valdyba“; 

5.1.3. „Socialinio būsto nuomininkas ne tik nemoka nuomos mokesčio daugiau ne 3 

mėnesiai, nevykdo teismo sprendimo šiuo klausimu, bet ir toliau nemoka (jau keletą metų) nuomos 

mokesčio [...]“; 

5.2. pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui dėl pareiškėjos skunde nurodytų 

aplinkybių aktualią rekomendaciją „imtis papildomų Bendrijos valdymo organų priežiūros ir 

kontrolės priemonių, kad Bendrija tinkamai, t. y. tik teisės aktuose nustatyta tvarka, vykdytų 

funkcijas dėl“: 1) „informacijos (dokumentų) Bendrijos nariams teikimo“; 2) „mokesčių už 

registruotus laiškus Bendrijos nariams skaičiavimo.“ 

 

6. Pažymėtina, kad šiuo metu Seimo kontrolierius taip pat atlieka tyrimą pagal pareiškėjos 

2013-04-08 skundą Nr. 4D-2013/4-518 dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), 

nagrinėjant Seimo kontrolieriaus Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktas rekomendacijas. 

 

7. Seimo kontrolierius, siekdamas kuo išsamiau išnagrinėti šį pareiškėjos skundą, 2013-05-

03 raštu Nr. 4D-2013/2-586/3D-1250, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas atlikti tinkamą Bendrijos 

valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, t. y. patikrinti ir pateikti motyvuotas (paremtas 

nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir konkrečiomis teisės aktų nuostatomis) išvadas, ar: 

7.1. „pareiškėjai Pirmininkas pateikė atsakymą į kiekvieną jos 2013-02-28 prašymą 

pateikti informaciją (dokumentus) (išvadas pateikti pagal kiekvieną pažymos 4.1.1–4.1.26 

papunktyje nurodytą prašymą); jeigu ne – informuoti, ar Savivaldybė ėmėsi priemonių dėl 

administracinės atsakomybės Pirmininkui taikymo; jeigu ne – nurodyti priežastis; imtis priemonių, 

kad Pirmininkas tinkamai vykdytų jam priskirtas funkcijas, ir pateikti tai patvirtinančius 

dokumentus“; 

7.2. „Pirmininko atsakymai į pareiškėjos pažymos 4.1.1–4.1.26 papunkčiuose nurodytus 

prašymus yra tinkamai motyvuoti ir tinkami; jeigu ne – imtis priemonių, kad Pirmininkas tinkamai 

vykdytų jam priskirtas funkcijas, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus“; 

7.3. „atsakymą į pareiškėjos 2013-02-28 prašymą Pirmininkas pateikė laiku; jeigu ne – 

imtis priemonių, kad Pirmininkas tinkamai vykdytų jam priskirtas funkcijas, ir pateikti tai 

patvirtinančius dokumentus“; 

7.4. „Bendrija nustatyta tvarka yra priėmusi sprendimą dėl registruotų laiškų siuntimo 

Namo gyventojams ir šių išlaidų apmokėjimo (jeigu taip – pateikti Bendrijos sprendimą; jeigu ne – 

imtis priemonių, kad nebūtų pažeidžiamos pareiškėjos teisės)“; 
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7.5. pateikti atsakymą į pareiškėjos klausimą, „kiek Savivaldybei kainuoja teismai dėl B“ 

nuomos mokesčių nemokėjimo (pažymos 4.2.5 papunktis).  

 

8. Savivaldybė 2013-05-31 raštu Nr. R15-379  Seimo kontrolierių informavo: 

8.1. „Savivaldybė 2013-04-29 ir 2013-05-15 raštais Nr. 53-5-2017 ir Nr. 53-5-2353 [...] 

dar kartą kreipėsi į Pirmininką, prašydama informuoti, ar Bendrija teisėtai skaičiuoja mokesčius už 

registruotos korespondencijos siuntimą, ar yra priimtas Bendrijos sprendimas, ar apie jį informuota 

skundo autorė? Taip pat buvo paprašyta nutraukti registruotos korespondencijos siuntimą X, jei 

tokio sprendimo nėra.“ 

8.2. „Minėtais raštais Pirmininkas buvo paprašytas informuoti ar sudaryti bendrojo 

naudojimo objektų atnaujinimo ir modernizavimo metiniai ir ilgalaikiai planai, pateikti informaciją, 

ar buvo X informuota apie 2012 m. birželio mėnesį atliktų namo vamzdynų keitimo (remonto) 

darbų sąmatą, ar pateikta informacija į jos 2013-02-28 prašymą.“ („jei ne, prašome skubiai pateikti arba 

paaiškinti nepateikimo priežastį“). 

8.3. „Pirmininkas 2013-05-28 pateikė [Savivaldybei] 2003-06-12 susirinkimo protokolu 

Nr. l patvirtintų Bendrijos įstatų kopiją ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo kopiją. Iš sąrašo 

matosi, kad ... buto savininkė X dalyvavo steigiamajame susirinkime steigiant Bendriją ir yra 

pasirašiusi įstatų steigėjų sąraše (pridedama).“ 

8.4. „Dėl X skundų, jog Bendrija nepateikia jai sąskaitos, Pirmininkas pateikė Bendrijos 

narių, pageidaujančių gauti sąskaitas už paslaugas Bendrijai įmetant į pašto dėžutes, apklausos, 

įvykusios 2011-05-23, sąrašo kopiją. Apklausoje dalyvavo 72 Bendrijos nariai. X apklausoje 

nedalyvavo [...], todėl sąskaitos, Pirmininko teigimu, jai buvo siunčiamos registruotu paštu ir 

įmetant į pašto dėžutę“ (Savivaldybė Seimo kontrolieriui nepateikė išvados, ar šios apklausos metu 

buvo priimtas Bendrijos narių sprendimas, ar jis teisėtas, ar jį tinkamai įgyvendiną Pirmininkas ir 

pan.). 

8.5. „Pirmininkas Savivaldybei 2013-05-28 pateikė 2012 m. birželio mėnesį atliktų 

vamzdynų remonto darbų Name sąmatos kopiją [...].“ 

„Pirmininko pateiktoje informacijoje nurodyta, kad jis 2013-03-08 raštu atsakė į 2013-02-

28 X prašymą. Apie 2012 m. birželio mėnesį atliktų remonto darbų sąmatą skundo autorė buvo 

informuota, tačiau atsakymo ir sąmatos iš Pirmininko nepriėmė. Pirmininko teigimu, tiek sąmata, 

tiek priimtų darbų aktas buvo pakabinti Namo skelbimų lentoje“ (Savivaldybė Seimo kontrolieriui 

nepateikė išvados, ar šie dokumentai buvo paskelbti, registruoti Bendrijoje teisės aktuose nustatyta 

tvarka). 

8.6. Savivaldybė 2013-05-30 raštu Nr. 53-5-2487 pareiškėją informavo: 

8.6.1. „Savo skunde [Seimo kontrolieriui], tarp kitų klausimų, rašote, kad Pirmininkas 

nepateikia Jums atliktų remonto darbų 2012 m. birželio mėnesį sąmatos ir atsakymo į Jūsų 2013-02-28 

prašymą, pateiktą Pirmininkui. Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 2013-05-15 raštu Nr. 53-5-2353 

kreipėsi į Pirmininką dėl informacijos pateikimo.“ 

8.6.2. „Persiunčiame Jums 2012-05-14 sąmatos, sudarytos su rangovu UAB „C“, kopiją ir 

Pirmininko informacijos į Jūsų 2013-02-28 prašymą kopiją.“ (Savivaldybė Seimo kontrolieriui ir 

pareiškėjai nepateikė išvados, ar šis Pirmininko atsakymas į jos prašymą atitinka teisės aktų 

reikalavimus). 

Pirmininko 2013-03-08 atsakyme (neregistruotas Bendrijoje) pareiškėjai pažymėta: 

1) „Registruoti laiškai siunčiami Jums pagal Jūsų pageidavimą“; 

2) „Bendrija detaliojo sklypo plano ir žemės priežiūros taisyklių neturi“; 

3) Su „Namo techninės priežiūros žurnalu galima susipažinti atvykus į butą“; 

4) Ataskaita apie surinktas ir panaudotas lėšas bus susirinkime, kuris bus paskelbtas ant 

skelbimo lentos prie kiekvienos laiptinės ir asmeniškai“;  

5) „Su visais išvardintais p. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 galima susipažinti vietoje (bute); 

6) „Punktai 2.5, 2.6, 3, 3.3, 3.4, 3.5 viskas buvo pateikta į teismą ir tau, visi dokumentai 

pas tave yra“; 

7) „Pagal susirinkimo sprendimą Pirmininkui telefonas apmokamas“; 
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8) „1 ir 2 aukštai už liftus nemoka, jokie mokesčiai nebuvo renkami“; 

9) „Prašau atvykti ir susitarti, kokiu būdu aš jums galiu pateikti sąskaitas. [...].“ 

8.7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-01-05 sprendimu pareiškėjos ieškinį Bendrijai 

dėl nuostolių atlyginimo atmetė (civilinė byla Nr. ...: „Reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad 

ieškovė yra Bendrijos narė. Nuo 2003-06-12 vykdė įstatyme nustatytas pareigas ir mokėjo 

Bendrijai už jos teikiamas paslaugas įmokas pagal kas mėnesį gaunamas sąskaitas, 2010 m. gavus 

iš įvairių įstaigų ir institucijų atsakymus paaiškėjo, kad nuo 2003 m. spalio mėnesio iki 2009 m. 

lapkričio mėnesio (iš viso už 73 mėnesius) atsakovas nepagrįstai skaičiavo didesnius mokesčius už 

šiukšlių išvežimą, lifto elektrą ir jo eksploataciją, komunalines paslaugas, dėl ko ieškovė per 

nurodytą laikotarpį permokėjo ... Lt).“ Kauno apygardos teismas 2012-07-31 nutartimi paliko 

Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-05 sprendimą nepakeistą. 

8.8. „Savivaldybė, teikiant ieškinius teismui dėl skolos išieškojimo už buto nuomą iš B, žyminio 

mokesčio nemokėjo, nes ji pagal Civilinio proceso kodekso 83 str. 2 d. 5 p. yra atleista nuo žyminio 

mokesčio mokėjimo.“ 

8.9. „Taip pat informuojame: Savivaldybė yra pateikusi Kauno apylinkės teismui ieškinį dėl 

buto ... nuomininko B nesumokėtų nuomos mokesčių išieškojimo. Bylos nagrinėjimas paskirtas 2013-06-

12.“ 

 

9. Seimo kontrolierius 2013-08-02 raštu Nr. 4D-2013/2-586/3D-2246 pakartotinai kreipėsi į 

Savivaldybę, pažymėdamas: 

9.1. Seimo kontrolierius gavo 2013-06-05 papildomą pareiškėjos prašymą, kuriame ji nurodė: 

„Nr. 4D-2013/2-586/3D-1250 [šios pažymos 7 paragrafas] Seimo kontrolieriaus išvada, rekomendacija bei 

joje pateiktas nuoseklus tyrimo rezultatas ir gauti duomenys atitinka įstatymo reikalavimus bei yra 

pagrįsti išsamiu aplinkybių išnagrinėjimu, todėl vertinant Savivaldybės veiksmus į ją turėjo būti 

atsižvelgta.“ „Savivaldybės pareigūnai atliekantys tyrimą vykdė pareigas aplaidžiai, vangiai, dėl 

nesuprantamų priežasčių nebuvo vykdomi [...] Seimo kontrolieriaus nurodymai.“ „Nr. 53-5-2487, 

susipažinus su Savivaldybės rašto turiniu peršasi pagrįsta išvada, kad galimai pareiškėjai buvo sąmojingai 

nepateikta prašoma informacija, [...]“; „Savivaldybės pateikto aprašymo daugiau negu akivaizdi 

neigiama, šališka Savivaldybės pareigūnų, žemesnę kvalifikaciją turinčių asmenų, pozicija, be jokių 

aiškesnių argumentų ir nesilaikant LR įstatymų“; „Rašte Nr. 53-5-2487 [pažymos 8.6 punktas] 

nenurodoma įstatymų argumentų, todėl darytina išvada, kad Savivaldybė, priimdama šališkus 

sprendimus, ignoruoja įstatymų reikalavimus bei sukelia sąlygas asmenims, atsakingiems už 

Bendrijos veiklą, daryti teisės pažeidimus, išvengti teisinės atsakomybės.“ 

9.2. „Iš pareiškėjos prašymo [...] ir kartu su juo pateiktų dokumentų, nustatyta, kad: [...] 

Savivaldybė, atsižvelgdama į Seimo kontrolieriaus 2013-05-03 rašte Nr. 4D-2013/2-586/3D-1250 

pateiktą prašymą, 2013-05-30 raštu Nr. 53-5-2487 persiuntė pareiškėjai Bendrijos pirmininko 

atsakymą į jos 2013-02-28 prašymą ir Bendrijos sąmatos, sudarytos su UAB „C“, kopiją, 

pareiškėjos netenkina Savivaldybės 2013-05-30 atsakymas.“ 

9.3. Atsižvelgus į Savivaldybės administracijos direktorius Dainiaus Ratkelio 2013-05-31 

atsakymą į Seimo kontrolieriaus prašymus (pažymos 8 paragrafas), „konstatuotina, kad Savivaldybė 

tinkamai neatsakė į Seimo kontrolieriaus 2013-05-03 rašto Nr. 4D-2013/2-586/3D-1250 [...] [7 

paragrafe] suformuluotą prašymą, t. y. nepateikė Savivaldybės išvadų dėl Bendrijos valdymo 

organų kontrolės [...] [šios pažymos 7.1–7.4 punktai] punktuose suformuluotais klausimais, taip pat 

nepateikė pareiškėjai atsakymo į jos keltą klausimą, „kiek Savivaldybei kainuoja teismai dėl B“ 

nuomos mokesčių  nemokėjimo [...].“ 

9.4. „Atsižvelgdami į pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio l dalimi („Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių 

reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų 

funkcijoms atlikti“), kartotinai prašytume Savivaldybės [...] pateikti išvadas dėl Bendrijos valdymo 

organų veiklos Seimo kontrolieriaus 2013-05-03 rašto Nr. 4D-2013/2-586/3D-1250 8.2.1–8.2.4 

punktuose [šios pažymos 7.17.4 punktai] nurodytais klausimais kontrolės bei tinkamai atsakyti i 

pareiškėjos prašymą, nurodytą šio rašto 1.2 punkte [pažymos 4.2.5 papunktis]. 
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10. Savivaldybė, kartotinai teikdama informaciją Seimo kontrolieriui 2013-09-02 raštu Nr. 

R15-573, pažymėjo: 

10.1. „Savivaldybės [...] 2013-08-09 [...] kreipėsi į Pirmininką B, prašydama informuoti 

apie organizuotus šiais metais visuotinius Bendrijos narių susirinkimus, taip pat paprašyta 

informuoti, ar suderinti Bendrijos įstatai pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų 

namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymą [toliau vadinama – Įstatymas], ir 

pateikti susirinkimų protokolų bei kitų dokumentų kopijas. Atsakymas nebuvo gautas. 2013-08-14 

(telefonu) buvo susisiekta su Pirmininku. Šis informavo, kad negali pateikti informacijos, nes 

nevaikšto.“ 

10.2. „Savivaldybė rengia ieškinį teismui dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo B 

bei jo šeimos narių iš buto, ..., remiantis LR CK 6.611 straipsnio nuostatomis.“ 

10.3. „Savivaldybė, išnagrinėjusi 2013-05-28 pateiktą Pirmininko informaciją, nustatė, kad 

visuotiniai Bendrijos susirinkimai buvo organizuojami 2010-04-21, 2011-05-17, 2012-05-30 ir 

2013-06-13. Pateiktoje informacijoje nurodyta, kad B 2013-03-08 raštu atsakė į X 2013-02-28 

rašytą prašymą. Apie 2012 m. birželio mėnesį atliktų Namo vamzdynų keitimo (remonto) darbų 

sąmatą skundo autorė taip pat buvo informuota, tačiau atsakymo ir sąmatos iš Pirmininko nepriėmė. 

B teigimu, tiek sąmata, tiek priimtų darbų aktas buvo pakabinti Namo skelbimų lentose. Todėl 

Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-05-30 raštu Nr. Nr.53-5-2487 išsiuntė X vamzdynų 

keitimo (remonto) darbų sąmatos ir Pirmininko atsakymo į jos 2013-02-28 prašymą kopijas. 

Dokumentų kopijos pridėtos prie Savivaldybės 2013-05-31 rašto Nr. 15-379 [...]. Pažymime, kad 

UAB „C“ visą informaciją su sąskaitos faktūros, atliktų darbų akto ir paslaugų sutarties kopijomis 

2012-08-17 buvo pateikusi X. Tai matosi iš UAB „C“ 2012-08-23 rašto Nr. 12-08-23/96 [...], kurį 

pateikė pati pareiškėja. Todėl manome, kad Pirmininkas Bendrijos veiklą organizuoja vadovaujantis 

Įstatymu.“ 

10.4. „2013-08-14 telefonu susisiekta su Pirmininku. Iš pastarojo gauta informacija, jog 

nuo šių metų birželio 1 d. registruoti laiškai X nesiunčiami. Sąskaitos už paslaugas Bendrijai 

įmetamos į jos pašto dėžutę.“ 

10.5. „Savivaldybės Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 2013-08-13 raštu Nr. 53-5-

3206 atsakė į X klausimą, „kiek kainuoja teismai dėl B nuomos mokesčių nemokėjimo“ (turinys – 

pažymos 8.8 punkte). 

 

Skundo  tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

11. Skundo tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai 

11.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punkte nustatyta, kad viena iš 

savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra „pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo 

namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, [...], veiklos priežiūra ir kontrolė.“ 

11.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų  savininkų bendrijų 

įstatyme (Įstatymas) nustatyta:  

11.2.1. 11 straipsnis – „1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba 

bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. [...]. 3. Visuotinis susirinkimas turi būti 

šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. [...]. 12. 

Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, [...]. Balsavimo raštu tvarką nustato 

Vyriausybės įgaliota institucija. [...].“ 

11.2.2. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos 

organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos 

metinės ataskaitos parengimą; [...]; 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) 

savininkams jų prašymu; [...]. 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos 

pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos 

įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų 

patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos 
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organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, 

susijusius su bendrijos veikla. 8. Bendrijos pirmininkas atsako už jam visuotinio susirinkimo 

(įgaliotinių susirinkimo) pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą. Bendrijos 

pirmininkas privalo atlyginti bendrijai nuostolius, atsiradusius dėl jo sprendimų, priimtų pažeidžiant 

šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat bendrijos įstatus.“ 

11.2.3. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji 

institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka 

pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, 

nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba 

perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 

11.2.4. 21 straipsnis – „4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: [...]; 4) gauti 

informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir 

išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su 

pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas; 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir 

bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) 

savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; [...]; 7) apskųsti bendrijos valdymo 

organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) 

savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka; [...].“  

11.3. Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta: 

11.3.1. 1582 straipsnis – „Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų 

administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas, kai nepaskirti namo bendrojo 

naudojimo objektų techniniai prižiūrėtojai arba paskirti techniniai prižiūrėtojai neatitinka jiems 

nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, arba nesudaryti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 

(remonto ar kitokio tvarkymo) metiniai ir (ar) ilgalaikiai planai, arba sprendimai dėl šių objektų 

atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) priimti nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, 

arba nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo ir (ar) administravimo 

veiklos metinės ataskaitos pateikimo šių objektų savininkams, arba padaryta žala 

administruojamiems objektams ar aplinkai, – užtraukia įspėjimą arba baudą bendrijos valdymo 

organų nariams ar butų ir kitų patalpų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotiems asmenims, ar 

bendrojo naudojimo objektų administratoriams – fiziniams asmenims arba administratorių – 

juridinių asmenų vadovams ar vadovų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio 

litų. [...].“ 

11.3.2. 2591 straipsnis – „Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų 

protokolus“ – „[...]; 2) savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai ([...], 1582 

[...]).“ 

 

Skundo  tyrimo išvados 

 

12. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 11 paragrafas) ir 

atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–10 paragrafai), konstatuotina, kad 

Savivaldybės pareigūnai vykdė Pirmininko veiklos priežiūrą ir kontrolę (pateikė kai kurias išvadas 

dėl jo veiklos, registruoti laiškai pareiškėjai nebėra siunčiami; pažymos 10.3 ir 10.4 punktai), šio 

skundo tyrimo metu atsakė į pareiškėjos klausimą, nurodytą pažymos 4.2.5 papunktyje (pažymos 

10.5 punktas), tačiau atlikta priežiūra nelaikytina pakankama, nes: 

12.1. pažymos 10.3 punkte nurodytos Savivaldybės išvados dėl Pirmininko veiklos 

atitikimo Įstatymo reikalavimams nemotyvuotos; 

12.2. Savivaldybės pareigūnai nepagrįstai nepateikė motyvuotų išvadų, kaip 

Pirmininkas atlieka pagal Įstatymą jam priskirtas funkcijas toliau nurodytais klausimais: 

12.2.1. ar Pirmininkas pateikė 2013-03-08 atsakymą pareiškėjai per Įstatyme nustatytą 

terminą (pažymos 11.2.2 papunktis); 
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12.2.2. ar Pirmininko 2013-03-08 atsakymas pareiškėjai (kaip ir jos prašymas) yra 

Įstatyme nustatyta tvarka registruoti Bendrijoje (pažymos 11.2.2 papunktis); 

12.2.3. ar Pirmininko 2013-03-08 atsakymas pareiškėjai yra išsamus, kaip to reikalauja 

Įstatymas (pažymos 11.2.2 papunktis), t. y. ar atsakyta į visus 26 klausimus, nurodytus šios 

pažymos 4.1.1–4.1.26 papunkčiuose, ar į juos atsakyta motyvuotai (susipažinus su šios pažymos 4.1 

punkto ir 8.6.2 papunkčio duomenimis, akivaizdu, kad Pirmininkas atsakė ne į visus pareiškėjos 

klausimus, pvz., neatsakė į nurodytuosius šios pažymos 4.1.20–4.1.24 ir 4.1.26 papunkčiuose, 

pateikti atsakymai nemotyvuoti); 

12.2.4. ar teisėtai Pirmininkas nepateikia pareiškėjai prašomų dokumentų (ar tai atitinka 

Įstatymo bei Bendrijos įstatų reikalavimus) bei siūlo atvykti su jais susipažinti į jo nuomojamą butą 

(šios pažymos 8.6.2 papunkčio 3, 5, 6, 9 pastraipos); 

12.2.5. ar iš tiesų Įstatyme nustatyta tvarka (pažymos 11.2.1 papunktis) yra priimtas 

Bendrijos narių sprendimas dėl visų Pirmininko telefono sąskaitų apmokėjimo (šios pažymos 8.6.2 

papunkčio 7 pastraipa); 

12.2.6. ar Įstatyme nustatytu laiku ir tvarka pareiškėjai buvo pateikta Bendrijos 2012 metų 

veiklos ataskaita (šios pažymos 8.6.2 papunkčio 4 pastraipa ir 11.2.1 papunktis); 

12.2.7. ar iš tiesų Namo remonto darbų sąmatos, skelbimai Bendrijos nariams yra 

talpinami Namo skelbimų lentoje (šios pažymos 8.5 ir 10.3 punktai), nes nepatikrinta, ar šie 

dokumentai yra registruojami Bendrijoje kaip jos gauti arba parengti dokumentai; 

12.3. Savivaldybės pareigūnai galimai nepagrįstai nesiėmė priemonių (neteikė siūlymų / 

reikalavimų Pirmininkui, netaikė jam administracinės atsakomybės), kad Pirmininkas tinkamai 

vykdytų Įstatymo reikalavimus dėl Bendrijos narių informavimo, ataskaitų pateikimo tvarkos ir kt. 

klausimais (šios pažymos 11.2.2 papunktis ir 11.3 punktas). 

 

13. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjos skundas dėl 

Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu. 

 

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

14. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundą dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros 

klausimais pripažinti pagrįstu. 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalimi, Seimo kontrolierius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja  

imtis tinkamų Bendrijos valdymo organų priežiūros ir kontrolės priemonių ir pareiškėjai bei Seimo 

kontrolieriui pateikti konkrečias išvadas dėl Pirmininko veiklos atitikimo Įstatymo reikalavimams 

pagal pažymos 12.1 ir 12.2 punktų išvadas bei imtis priemonių Pirmininko veiklai šiais klausimais 

gerinti (pažymos 12.3 punkto išvada). 

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus (pateikiant patvirtinančius dokumentus) 

prašyčiau pranešti iki 2014-04-01. 
 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                Raimondas Šukys 


