PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2012-11-28 Nr. 4D-2012/4-1234
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-08-20 gavo X (toliau vadinama –
pareiškėja) skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė)
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo).
1. Pareiškėja skunde rašo:
1.1. gyvena name, kurio būklė yra labai bloga: „byra nuo stogo apvado plytos, kartu ir stogo
danga. Užėjus lietui ar žiemą šlapdribai, vanduo plauna laukinę sieną, vanduo bėga ir per vidines
sienas. Kambaryje gaunasi didžiulė drėgmė, viskas drėksta, nuo sienų krenta tapetai, nuo lubų
taškosi vanduo, viskas pelija.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
1.2. ji yra „antros grupės invalidė. Pašalpą gaunu nedidelę, kas mėn. perku vaistus. [...] Savo
jėgomis ir lėšomis viena neįstengiu susiremontuoti šio griūvančio buto. Daug kartų kreipiausi į
Žagarės seniūnus, Joniškio Savivaldybę, tačiau niekas taip ir nepadeda.“;
1.3. „Tad gal nors Jūs ką patarsite ką man daryti.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
2. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo
19 ir 20 straipsniais, 2012-08-23 raštu Nr. 4D-2012/4-1234/3D-2823 prašė Savivaldybės:
2.1. pateikti informaciją (pagrįstą teisės aktų nuostatomis ir teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintomis dokumentų kopijomis), kas administruoja gyvenamąjį namą, ..., Joniškio rajono
savivaldybėje (Savivaldybės paskirtas administratorius, bendrija, namas administruojamas pagal
jungtinės veiklos sutartį ar kt.);
2.2. jeigu šio gyvenamojo namo administratoriaus nėra, vadovaujantis teisės aktų
nuostatomis, spręsti šį klausimą;
2.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti gyvenamojo namo, ..., Joniškio rajono savivaldybėje,
naudojimo priežiūrą;
2.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo nuostatomis apsvarstyti galimybę skirti pareiškėjai piniginę socialinę paramą;
2.1.5. pareiškėjai pateikti atsakymo Seimo kontrolieriui kopiją su priedais.
3. Pareiškėjai pasiūlė, susipažinus su atsakymu į Savivaldybės raštą, pateikti savo nuomonę
(paaiškinimus, pastabas) dėl atsakyme nurodytų aplinkybių.
Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas,
Aivaras Rudnickas 2012-09-18 raštu Nr. (7.71)12-330 Seimo kontrolierių ir pareiškėją informavo:
„Atsakydami į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2012 m. rugpjūčio 28 d. raštą Nr.
4D-2012/4-1234/3D-2823 „Dėl X skundo“, informuojame, kad šiuo metu yra organizuojami
susitikimai su gyvenamojo namo, esančio ..., Joniškio r., butų savininkais dėl jungtinės veiklos
sutarties sudarymo. Gyvenamojo namo, esančio ..., Joniškio r., butų savininkai prieštarauja
jungtinės veiklos sutarties sudarymui ir administratoriaus paskyrimui, nes yra nepajėgūs (nemokūs)
mokėti namo administravimo, techninės priežiūros mokesčių.
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Jeigu gyvenamojo namo, esančio ..., Joniškio r., butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigs
gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarys jungtinės veiklos
sutarties, bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad X,
gyvenanti ..., Joniškio r., piniginę socialinę paramą gauna kasmet. Jai buvo skiriama būsto šildymo
išlaidų tikslinė kompensacija kietam kurui įsigyti (2009 m. sausio mėn. skirta 182,52 Lt, 2009 m.
spalio mėn., 2010 m. spalio mėn., 2011 m. spalio mėn. – po 365,04 Lt). X Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus Joniškio
skyriuje yra skirta senatvės pensija. Įvertinus X senatvės pensijos dydį pagal Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas, minėta gyventoja
neturi teisės gauti kitos socialinės paramos.
X 2010 m. lapkričio mėnesį buvo skirta vienkartinė tikslinė pašalpa (100 Lt). Vėliau dėl
vienkartinės tikslinės pašalpos gyventoja nesikreipė.“
5. Pareiškėja dėl Savivaldybės 2012-09-18 rašte Nr. (7.71)12-330 nurodytų aplinkybių
Seimo kontrolieriui nuomonės nepareiškė.
6. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas
Martas Ginkus Seimo kontrolierių 2012-11-12 informavo, kad gyvenamojo namo, ..., Joniškio r.,
butų ir kitų patalpų savininkai iniciatyvos sudaryti jungtinės veiklos sutartį ar įsteigti bendrovę, kad
būtų galima spręsti klausimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų (namo sienų, stogo) ir kitų
remontu, nerodo; kviečiami į susirinkimą neatvyksta; padėtis nuo Savivaldybės 2012-09-18 raštu
Nr. (7.71)12-330 Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nepasikeitė.
Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas:
4.82 straipsnis „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė“:
„1. 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.“
„3. 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.
[...].“
4.84 straipsnis „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės
administravimas, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos
sutarties“ nuostatas:
„1. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba
nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
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.“
8. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2
straipsnio:
„15. Pastato bendrojo naudojimo objektai“:
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1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos
laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo
naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos,
stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų
išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai,
nuožulnos, stogeliai);
2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė,
elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę,
šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir
kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus);
3) pastato bendrojo naudojimo patalpos – pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos,
palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu tai nuosavybės teise nepriklauso
atskiriems savininkams;
4) vietiniai inžineriniai tinklai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme;
5) bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais
įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų
naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas.
16. Pastato bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas įgyvendinant statinių naudojimo ir
priežiūros privalomuosius reikalavimus (toliau – bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas) –
statybos darbai, kuriais užtikrinamas pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinių ir energinių
savybių atkūrimas.“
9. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio nuostatas, viena
iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta
tvarka.
10. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo:
40 straipsnio „Statinių naudotojų pareigos prižiūrint statinį“ nuostatas:
„Statinių naudotojai privalo:
1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, [...];
[...];
3) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio
saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų
išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio
reikalavimus pagal šio Įstatymo 4 straipsnį;
4) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
5) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia
pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;
6) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų
pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį,
butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir
kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.“;
42 straipsnio „Statinių naudojimo priežiūra“ nuostatas:
„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;
[...].
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2. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys 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.
3. Viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę:
1) paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar
kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį,
pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, [...].“
11. Piniginės socialinės paramos teikimo principus, finansavimo šaltinius, piniginę socialinę
paramą gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat piniginės socialinės paramos, teikiamos
nepasiturintiems gyventojams, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo
galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas, nustato Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.
Skundo tyrimo išvados
12. Apibendrinus skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir pažymos 7–11 punktuose
nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog išvados dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų
(neveikimo) bus teikiamos pagal Seimo kontrolieriaus 2012-08-23 rašte Nr. 4D-2012/4-1234/3D2823 suformuluotus klausimus.
12.1. Savivaldybės pareigūnai:
12.1.1. informavo, kad gyvenamojo namo, ..., Joniškio rajone, administratoriaus nėra. Šio
namo 4 butų savininkai nenori sudaryti jungtinės veiklos sutarties ir nenori, kad būtų skirtas namo
administratorius, nes „yra nepajėgūs (nemokūs) mokėti namo administravimo, techninės priežiūros
mokesčių.“;
12.1.2. paaiškino, kad, jeigu Namo butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigs gyvenamojo
namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarys jungtinės veiklos sutarties,
Savivaldybė paskirs bendrojo naudojimo objektų administratorių;
12.1.3. informacijos apie tai, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų buvusi atlikta gyvenamojo
namo, ..., Joniškio rajono savivaldybėje, naudojimo priežiūra, nepateikė, todėl Seimo kontrolierius
daro išvadą, kad Savivaldybės pareigūnai namo naudojimo priežiūros neatliko, t. y. pažeidė
Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 1
dalies nuostatas;
12.1.4. pareiškėjai yra skyrę 2012-09-18 rašte Nr. (7.71)12-330 nurodytą socialinę paramą
(pažymos 4 punktas).
12.2. Seimo kontrolierius pažymi, kad namo butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaujantis
Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, 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.
Vadinasi, gyvenamojo namo, ..., Joniškio rajono savivaldybėje, kuriame pareiškėjai
nuosavybės teise priklauso 2-as butas, namo stogo, sienų ir kitų namo bendrojo naudojimo objektų
remontą (atnaujinimą) apmokėti turi šio namo butų ir kitų patalpų savininkai. Bendrojo naudojimo
objektų remonto (atnaujinimo) darbus šio namo butų ir kitų patalpų savininkai galėtų atlikti sudarę
jungtinės veiklos sutartį.
Seimo kontrolierius taip pat pažymi, kad Savivaldybės pareigūnai turi teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti gyvenamojo namo, ..., Joniškio rajono savivaldybėje, naudojimo priežiūrą; paaiškėjus,
kad statinio būklė kelia pavojų statinyje arba arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių
žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgus į grėsmės pobūdį, pareikalauti, kad namo
bendraturčiai atliktų statinio bendrojo naudojimo objektų remontą, įsteigę bendriją ar sudarę
jungtinės veiklos sutartį, arba skirti namo administratorių, kuris turėtų atlikti privalomus remonto
darbus.

5
12.3. pareiškėjos skundas pripažintinas pagrįstu dėl to, kad Savivaldybės pareigūnai pažeidė
Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 1
dalies nuostatas.
12.4. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu
nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti.“;
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Asmenys,
trukdantys Seimo kontrolieriui atlikti savo pareigas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“; Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 187(3) straipsnyje „Seimo kontrolieriaus
reikalavimų nevykdymas“ nurodyta:
„Nepateikimas Seimo kontrolieriaus reikalavimu informacijos, dokumentų ir medžiagos,
būtinų Seimo kontrolieriaus funkcijoms atlikti, atsisakymas pasiaiškinti, taip pat kitoks trukdymas
Seimo kontrolieriui įgyvendinti įstatymų jam suteiktas teises – užtraukia baudą pareigūnams nuo
penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti pareigūno, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio
pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki
dviejų tūkstančių litų.“
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės
pareigūnų veiksmų pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 14
punkto nuostatomis, Seimo kontrolierius rekomenduoja Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriui Voldemarui Bandžiukui įpareigoti Savivaldybės pareigūnus:
14.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti gyvenamojo namo, ... kaime, Joniškio rajono
savivaldybėje, naudojimo priežiūrą;
14.1.1. paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje arba arti jo gyvenančių,
dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgus į grėsmės
pobūdį, pareikalauti, kad namo bendraturčiai imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti (atliktų statinio
bendrojo naudojimo objektų remontą, įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį), arba skirti
namo administratorių, kuris turėtų atlikti privalomuosius remonto darbus;
14.2. ateityje teiktų Seimo kontrolieriui visą prašomą informaciją (dokumentus).
Apie pateiktų rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2013-01-11.

Seimo kontrolierius
Dalia Masalskienė, 8 706 65148

Augustinas Normantas

