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I. SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-03-19 gavo X, gyvenančio [...] (toliau 

vadinama – pareiškėjas), skundą dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau 

vadinama – Valdyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepatikrinant jo skunde nurodytų 

aplinkybių dėl kietojo kuro šildymo sistemos įrengimo. 

 

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 

2.1. 2014-12-10 kreipėsi į Valdybą, prašydamas patikrinti, ar kaimyninio buto kietojo kuro 

katilo įrengimas ir eksploatacija atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

2.2. Valdyba 2014-12-11 atliko patikrinimą ir nenustatė Bendrųjų gaisrinės saugos 

taisyklių reikalavimų pažeidimų, o jo skundo dalį dėl dujinio šildymo sistemos įrengimo persiuntė 

nagrinėti kitai institucijai, kuri jo skundo nenagrinėjo. 

2.3. 2015-01-09 pateikė prašymą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie 

Vidaus reikalų ministerijos, prašydamas patikrinti kaimyninio buto kietojo kuro katilo įrengimo 

atitikimą Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimams, tačiau sulaukė atsakymo, kad Valdyba 

jau patikrino jo prašyme nurodytas aplinkybes ir pažeidimų nenustatė. 

 

3. Pareiškėjas mano, kad jo prašymai nebuvo tinkamai išnagrinėti, ir prašo Seimo 

kontrolieriaus ištirti skunde nurodytas aplinkybes. 

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

Seimo kontrolieriui pateikė 2015-03-10 atsakymo Nr. 9.4-553(9.21) į pareiškėjo skundą kopiją. 

Atsakyme pareiškėjui nurodyta: 

4.1. „[...] atsižvelgdami į Jūsų 2014 m. gruodžio 10 d. prašymą dėl kieto kuro šildymo 

sistemos įrengimo ir eksploatavimo galimai pažeidžiant priešgaisrinės saugos teisės aktų 

reikalavimus bute adresu [...], [...] Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos [...] 

pareigūnai 2014 m. gruodžio 11 d. atliko objekto operatyvinį priešgaisrinį techninį patikrinimą [...]. 

Atlikus patikrinimą 2014 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 13-2511 [...] Jus informavo, kad priešgaisrinę 
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saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų taikomų eksploatuojamiems objektams 

adresu [...], nustatyta nebuvo [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 

4.2. „[...] valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai pagal kompetenciją tikrina tik 

eksploatuojamiems objektams taikomus gaisrinės saugos reikalavimus, o nagrinėti eksploatuojamų 

objektų atitiktį statybos normatyviniams techniniams dokumentams jiems teisės aktais 

kompetencija nenustatyta.“    

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas: 

„42 straipsnis. Statinių naudojimo priežiūra 

1. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: 

[...] 

2) susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat 

hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisiekimo ministerija ir (ar) 

jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisiekimo komunikacijas, kurios nepriklauso jos valdymo 

sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą; 

3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; 

[...].“ 

 

6. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatai, patvirtinti Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 

d. įsakymu Nr. 1-25: 

„6. Apskrities PGV uždaviniai: 

6.1. vykdyti apskrityje gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus; 

6.2. pagal kompetenciją įgyvendinti apskrityje civilinės saugos sistemos uždavinius; 

6.3. pagal kompetenciją vykdyti apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarijų ir 

ekstremaliųjų situacijų prevenciją; 

[...] 

7. Apskrities PGV, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

[...] 

7.3. vykdydama apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarijų ir ekstremaliųjų situacijų 

prevenciją: 

7.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą; 

7.3.2. užtikrina teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams 

kilti bei plisti ir mažinančių jų galimus padarinius, įgyvendinimą apskrities teritorijoje; 

[...] 

7.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, 

pranešimus ir skundus; [...].“ 

 

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos Bendrosios gaisrinės saugos 

taisyklės: 

„154. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose 

nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti. 

155. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo prietaisų paviršiai 

turi būti reguliariai valomi. 

156. Smilkstančias anglis ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių. 

157. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šilumos generatoriai, draudžiama: 

157.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje; 
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157.2. be priežiūros palikti neautomatinius katilus. 

158. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose 

gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi 

būti išbaltinti.“ 

 

8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatai, patvirtinti 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (pakeitimas 2013 

m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1-188): 

„10. Inspekcija, siekdama įgyvendinti 9.1 punkte nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias 

funkcijas: 

[...] 

10.5. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant 

energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės 

patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus; 

[...] 

10.11. išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos 

objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, 

energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo 

nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, gamtinių sistemų įrengimo, vartotojų sistemų prijungimo 

sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ar SGD sistemų techninės saugos ir patikimumo, šilumos 

ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo; [...].“ 

 

Išvados 

 

9. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Valdybą, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl kaimyniniame bute 

įrengtos kietojo kuro šildymo sistemos atitikties teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjo skunde 

nurodytos aplinkybės nedelsiant buvo patikrintos ir pareiškėjas raštu buvo informuotas, kad kietojo 

kuro šildymo sistema kaimyniniame bute įrengta nepažeidžiant Bendrųjų gaisrinės saugos 

reikalavimų. 

 

10. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

nuostatais (šios pažymos 6 punktas), Valdyba pagal kompetenciją vykdo apskrityje gaisrų, didelių 

pramoninių avarijų ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir 

skundus, vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.  

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes Kauno apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai patikrino pagal savo kompetenciją, patikrinimas buvo 

atliktas labai operatyviai, apie patikrinimo rezultatus pareiškėjas informuotas teisės aktuose 

nustatyta tvarka, pareiškėjo skundas atmestinas. 

 

11. Atkreiptinas dėmesys, kad susipažinus su skundo tyrimo metu gauta medžiaga matyti, 

jog visgi liko nepatikrintos pareiškėjo prašymuose ir skunduose nurodytos aplinkybės dėl  

prisijungimo ir šildymo būdo pakeitimo kaimyniniame bute ([...]) bei nenustatyta, ar šis butas 

eksploatuojamas nepažeidžiant statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų 

 

12. Pažymėtina, kad Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 

nuostatų 10.5 ir 10.11 punktuose (šios pažymos 8 punktas) numatyta, jog ši įstaiga kontroliuoja, 

kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat 

energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, 

paleidimo ir derinimo darbus bei išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus 
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dėl energetikos objektų, įrenginių eksploatavimo, gamtinių sistemų įrengimo, vartotojų sistemų 

prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ir kt.  

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, Valstybinei energetikos inspekcijai siūlytina 

patikrinti, ar [...] esančiame bute šildymo būdas buvo pakeistas laikantis teisės aktų reikalavimų.  

 

 13. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 42 straipsniu (šios pažymos 5 

punktas), savivaldybių administracijos turi kontroliuoti eksploatuojamų objektų atitiktį statybos 

techniniams dokumentams.  

Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės administracijai siūlytina atlikti patikrinimą 

ir įvertinti, ar Kauno mieste, butas, esantis [...], eksploatuojamas nepažeidžiant statybos techninių 

dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Kauno apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netikrinant jo skunde nurodytų 

aplinkybių, atmesti.  

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 11 ir 12 punktuose išdėstytas aplinkybes, Seimo 

kontrolierius rekomenduoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 

viršininkui nustatyti, ar [...] esančiame bute  šildymo būdas buvo pakeistas laikantis teisės aktų 

reikalavimų  ir informuoti apie patikrinimo rezultatus. 

 

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 11 ir 13 punktais išdėstytas aplinkybes, Seimo 

kontrolierius rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui 

Petrauskui patikrinti, ar [...] esantis butas eksploatuojamas nepažeidžiant statybos techninių 

dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir informuoti apie patikrinimo rezultatus. 

 

17. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti iki 2015-07-24. 

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                             Augustinas Normantas 


