LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS
PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ VALSTYBINĘ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJĄ IR
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2014-12-09 Nr. 4D-2014/1-1004
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-07-08 gavo X (toliau vadinama –
Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau taip pat vadinama – Komisija arba VKEKK), Joniškio rajono savivaldybės
administracijos (toliau taip pat vadinama – Savivaldybė) veiklos (neveikimo), neteikiant
informacijos ir netinkamai išnagrinėjus jo skundus dėl mokesčių, renkamų iš Skunde nurodytų
daugiabučių namų gyventojų, už bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą elektrą ir šilumokaičio
remontą. Pareiškėjas 2014-12-03 pateikė Skundo papildymo dokumentus.
2. Pareiškėjas Skunde nurodo:
2.1. „Pareiškime 2013-07-16 [skundo reg. Nr. 4D-2013/1-1073] [...] supažindinau Seimo
kontrolierius su esama padėtimi, bendru, visiems Joniškio miesto daugiabučiams aktualiu,
neišsprendžiamu klausimu [...] dėl daugiabučių namų šilumokaičių remonto, jų keitimo
apmokėjimo, kuris yra šilumos tiekėjo nuosavybė [...]. Tai dariau kaip patikėtas gyventojų vardu.
[...] esu puikiai žinomas asmuo [...], tvarkantis einamuosius klausimus, patariantis kovoje su
valdžios bet kokiomis nešvankybėmis [...]. Dėl įvairaus savivaldybės tarnų savivaldžiavimo, kai
buvome užvedę administracinę ir baudžiamąją bylas, – reikalus tvarkiau aš su įgaliojimais, nuo
1998 m. pratęsta iki 20 metų. Yra du įgaliojimai [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „[...] kur 28 parašai – 12 iš jų yra pasirašę [...] gyventojai, kad neteisėtai moka už
boilerio pirkimą. [...] bendrija – tik formalumas dėl renovacijos įvykdymo ir eikvojimo gyventojų
piniginių lėšų, meluojant, kad reikia. [...] boilerio pirkimo gyventojai nepripažino [...]. bendrija savo
įstatų nevykdo, visi mokesčiai mokami UAB A (toliau taip pat vadinama – Administratorius). [...]
gavom raštelį iš UAB C, kad reikia 2600 Lt, kitaip nebus karšto vandens. „Keitimą“ vykdė [...] buto
sandėliuke, kur yra pagrindinis karšto vandens kranas. Jį prisuko [...], vanduo vos šiltas [...].
Prispyrė mane B imtis priemonių. Parašiau pareiškimą, kad atsuktų kraną. [...] kraną atsuko –
vanduo vėl karštas. „Boileris“ pakeistas“ – 2600 Lt atskaityti iš namo gyventojų. Nėra dabar vyrų,
kurie galėtų apginti savo šeimas. Tokiems „vadovams“ tik to ir reikia [...].“
2.3. „[...] kaupiamosios lėšos renkamos tik tuose daugiabučiuose namuose, kurių
gyventojai patys išreiškė pageidavimą. Kaip suprasti tas kaupiamąsias lėšas? Mokesčių pilnai
užtenka, tik jie dingsta A valdovų kišenėse [...]. [...] neišaiškina nei [Joniškio rajono] savivaldybė,
nei Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis. [...] išreikalavau
ataskaitą. Pateikė pirmą kartą per 25 metus [...] namui [...] už namo ekspl. priežiūrą 6099 Lt. Kurios
lėšos priklauso namo gerovei palaikyti? Kiek išleista darbams, kurių beveik nebuvo, sužinojau tik
surengęs kriminalinį patikrinimą? Nutarimas, 2014-03-09, Nr. 62-AT-00082-14, Joniškis. Mane
kaltina, kad visiems gerai, tik aš vienas viskuom nesutinku.“
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2.4. „Už bendrą elektros naudojimą mokėjome, tačiau metų metus jos nei koridoriuose, nei
laiptinėse, nei rūsyje nebuvo. Vaikščiojom išsišiepę [...]. su skundu įvedžiau elektrą laiptinėse [...].“
2.5. „Dėl lėšų panaudojimo sužinojau Nutarime, kad per 2013 metus panaudota už 1265,98
Lt. [...] dar 2013 m. buvo panaudota 130,84 Lt, t. y. 1396,82 Lt „panaudoti“ iš 6099,42 Lt. Aukštoji
matematika – kur nukeliavo likusi 4720,6 Lt namo eksploatacinei priežiūrai mūsų sumokėti
mokesčiai? Kokie darbai buvo atlikti, kas juos atliko? Norėjome sužinoti per Joniškio prokuratūrą.“
2.6. „Šiaulių PK [Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono
policijos komisariatas], apygardos prokuratūra, Generalinė prokuratūra – nulis sveikų. Pasirodo,
veikia Joniškio „gerų darbų“ grupuotė? Kaltas tik aš. Klausimas – kokių dar „kaupiamųjų“ lėšų
reikalaus rinkti?“
2.7. „Dėl elektros mokesčio „bendrojo naudojimo elektra“, kurios nebuvo, kreipiausi į
VKEKK, kad grąžintų apie 5000 Lt į namo priežiūros sąskaitą. Taip pat ir [...] namui. Viso apie
10000 Lt. [...] Persiuntė Joniškio savivaldybei. [...] dėl grąžinimo lėšų „nulis“. [Savivaldybės
atsakymas] 2014-04-17 Nr. R3-179 ir atsakymas 2014-05-12 Nr. R2-1290. Tai tokie rezultatai [...].
Turi būti ne [...] daugiabučiai.“
2.8. „[...] būtų tikslinga paviešinti, kas sukūrė įstatymo iškraipymą, „kurias vėliau turėtų
padengti visi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai“, t. y. perkant šilumokaitį,
nuosavybės teise priklausantį šilumos tiekėjui? Gal galima kokia tai bauda, juk akivaizdi įstatymo
klastotė [...].“
3. Prie Skundo pridėta:
3.1. Pareiškėjo 2014-05-05 skundas Savivaldybei, kuriame pateikiami daugiabučių namų
administravimo išlaidų, bendrojo naudojimo elektros, šilumos tinklų priežiūros ir kt. išlaidų
apskaičiavimai, prašoma išsiaiškinti, kaip šios lėšos kaupiamos ir naudojamos, nurodoma, kad į
Pareiškėjo ankstesnius prašymus ir skundus Savivaldybės administracijai bei jos Audito tarnybai
tais pačiais klausimais atrašoma: „atsakyta“, jog skundas buvo perduotas policijos komisariatui,
tačiau jo atsakymas „neobjektyvus“, vėliau perduotas prokuratūrai (atsakyme „nieko naujo“,
„tyrimu nenurodoma, kas, kur ir kaip tą sumą panaudojo namo priežiūros gerovei“).
3.2. Daugiabučio namo, esančio [...], (toliau vadinama – Namas) bendrojo naudojimo
objektų administratoriaus veikos, susijusios su administruojamu namu, ataskaita.
3.3. Pareiškėjo 2014-03-19 skundas Komisijai (reg. data 2014-04-17, Nr. R3-179), kuriuo
skundžiamasi, kad „už bendrojo naudojimo elektrą [...] priversti mokėti A, kuris neduoda
apšvietimo [...], [...] pasiskųsti nėra kam. [...] policijos tyrėjas pritarė šiam pasipinigavimui, nieko
neišaiškino. Rašo: reikia mokėti [...]. [...] tokie „melžiami“ namai [...]. [...] Komisija turėtų
sustabdyti, kas neteisėta, pareikalauti Būtų ūkį įsivesti skaitiklį, pagal kurį mokėtume už bendrojo
naudojimo elektrą. [...] per mokėjimo laikotarpį nuo 2012 m. kovo mėn. išmokėjome apie 5000 litų.
O [...] namas irgi tą patį. Tai jau 10 000 Lt. [...]. Komisija turėtų tikrinti ir nurodyti kompensuoti
mums atgal tuos mokesčius į namo sąskaitą.“
3.4. B įgaliojimas, išduotas 2010-06-14 X, patvirtintas Joniškio rajono notarų biuro notarės
D, notarinio registro Nr. 2-2085, įgaliojimas išduotas dešimčiai metų.
3.5. B įgaliojimas, išduotas 2013-09-04 X, patvirtintas Joniškio rajono notarų biuro notarės
D, notarinio registro Nr. 2-4236, įgaliojimas išduotas dešimčiai metų.
3.6. Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2003-05-15 raštas
(29)9R-9777, kuriuo Pareiškėjas informuojamas, kad jo asmens duomenys ir deklaruota gyvenamoji
vieta nebus skelbiami, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
3.7. Straipsniai iš laikraščių.
4. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus:
4.1. „sustabdyti neteisėtą mokesčių rinkimą, reikalaujame grąžinti sumokėtą sumą“;
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4.2. „atitaisyti į gerąją pusę [...], kad skundas [reg. Nr. 4D-2013/1-1073] buvo naudingas
tyrimui su reikiamais įgaliojimais, nėra atmestas. Norėčiau, nes daug dirbau visų gerovei [...].“
5. Su Skundo papildymo dokumentais pateikta:
5.1. Savivaldybės 2011-04-13 raštas Nr. (11.9)R-121, adresuotas Seimo kontrolieriui ir
Pareiškėjui. Rašte pateikiama informacija apie daugiabučių namų
techninės priežiūros
(eksploatavimo) tarifo dydį, apskaičiavimą, lėšų už daugiabučio namo techninės priežiūros
vykdymą rinkimą, panaudojimą.
5.2. Savivaldybės 2014-10-02 raštas Nr. (3.8)S-1967, adresuotas Pareiškėjui, Komisijai,
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Rašte pakartotinai primenama, jog „visa informacija,
susijusi su namo techninės priežiūros mokesčio naudojimu, Jums [Pareiškėjui] buvo pateikta [...]
Savivaldybės 2014 m. rugsėjo 10 rašte Nr. (3.63)R-406“. Taip pat informuojama apie sprendimų
dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priėmimo tvarką, nurodoma, kad Pareiškėjas
negali kreiptis Namo butų savininkų vardu, nes „VĮ Registrų centro duomenimis Name yra
registruoti 49 butai, todėl sprendimo priėmimui 10 butų gyventojų parašų neužtenka.“
5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2014-10-21
raštas Nr. 2-333, kuriame nurodyta, kad Pareiškėjo 2014-10-14 skundas dėl Namo gyventojų
sukauptų ir galimai neteisėtai panaudotų lėšų (1265,98 Lt.) bei dėl savivaldybės administracijos
darbuotojos E. Burbienės veiklos Pareiškėjo atžvilgiu, persiunčiamas pagal kompetenciją
Savivaldybei nagrinėti.
5.4. Pareiškėjo 2014-11-17 skundas Savivaldybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovui Šiaulių apskrityje, kuriuo, papildant Pareiškėjo 2014-10-14 skundą, nurodoma, kad:
5.4.1. Namo įgaliotinės E veikla dėl 1265,98 Lt panaudojimo teisėtumo neištirta, nei
Savivaldybės darbuotoja E. Burbienė, nei Joniškio PK tyrėjas „nesiėmė tyrimo, kokie darbai buvo
atlikti, ar tikrai jie atlikti“, tokius veiksmus Pareiškėjas laiko „atsirašinėjimu“, nes Pareiškėjui
nebuvo atsakyta dėl Namo lauko durų keitimo, dėl „mokesčių už laiptinių ir rūsio elektros
apšvietimą, kurios nebuvo nuo santvarkos pasikeitimo laikų“, todėl prašo „grąžinti nepagrįstai
skaičiuotus mokesčius apie 5000 Lt. už laiptinių ir rūsio apšvietimą“;
5.4.2. Namo įgaliotinės E neveiklumu yra nepatenkinti Namo gyventojai, todėl Pareiškėjas
2014-09-08 organizavo gyventojų susirinkimą dėl namo įgaliotinio pakeitimo, yra surinkti 12
gyventojų parašai;
5.4.3. Nesutinka, kad Name yra 49 butai, nes „yra butų, kurie užrakinti, įsiskolinę [...]. Yra
butų, kurie sujungti į vieną butą. [...] Šiuo metu gyvenami 38 butai“, todėl Savivaldybės (jos
darbuotojos E. Burbienės) teikiamą informaciją Pareiškėjas laiko „klastote“, „užkertant kelią
siūlomam gyventojų atstovui X spręsti namo reikmių klausimus“;
5.4.4. Prašo ištirti E. Burbienės „klastą“, išaiškinti, kokie darbai už E panaudotą 1265,98 Lt
sumą buvo atlikti, kas juos atliko („pavardės“), prašo kompensuoti gyventojų sumokėtus mokesčius
„apie 5000 Lt. už Namo laiptinių apšvietimą, kurio nebuvo [...]“, „ Namo eksploatacijai [...]
nepanaudotus mokesčius [...], skirti Namo įėjimo lauko ir rūsio durims“, uždrausti Administratoriui
„teikti neteisingus duomenis, kad namų eksploatacinis mokestis 0,25 cnt. m. kv. skirstomas į dvi
dalis: 0,04 cnt įsigyti medžiagoms, 21 cnt paliekamas A [Administratoriui], [...] kai teisėtai
priklauso 4 cnt medžiagų įsigijimui, atlyginimas už darbus 17 cnt, apskaitos sąnaudų dalis 2 cnt,
veiklos sąnaudų dalis 2 cnt, namo gerovei 21 cnt.“.
5.5. Savivaldybės 2014-11-20 raštas Nr. (3.9)S-2293, kuriuo informuojama, kad gavus
persiųstą Pareiškėjo 2014-10-14 skundą, skunde nurodytais klausimais:
5.5.1. dėl E. Burbienės veiklos – „pavesta ištirti komisijai“;
5.5.2. dėl Pareiškėjo atstovavimo teisių („1/4 dalis gyventojų turi teisę įteisinti savo
siekius“) – nurodoma, kad sprendimai priimami balsų dauguma, kad priimtų sprendimų
apskundimui taikomas 6 mėnesių senaties terminas, taip pat nurodoma, kad Savivaldybė 2014-1002 raštu Nr. (3.8)S-1967 (šios pažymos 5.2 punktas), informavo Pareiškėją, jog jis nėra nustatyta
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tvarka paskirtas Namo gyventojų atstovu, „tam, kad būtų teisėtai perrinktas Namo atstovas, būtina,
kad susirinkime dalyvautų daugiau kaip pusė butų savininkų“.
5.6. Pareiškėjo 2014-12-03 skundas, adresuotas Savivaldybei, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje, Seimo kontrolieriui. Skunde nurodyta, kad Savivaldybės
darbuotoja E. Burbienė netinkamai atliko savo pareigas, neatsakė dėl namo eksploatacijai renkamų
mokesčių, dėl „bendrojo naudojimo elektros“ mokesčių, dėl E panaudotų 1265,98 Lt, nenurodant,
ar darbai buvo atlikti. Pareiškėjas nurodo, kad „nepanaudoti techninės priežiūros mokesčių sumos
yra namo gerovei, remontui sumos. Jos privalo būti priskirtos prie kaupiamųjų lėšų. Jos dingsta
Butų ūkyje, reikalaujami papildomi mokesčiai“. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad yra 12 gyventojų
sutikimai dėl naujo namo atstovo, kad „Name yra gyvenami 38 butai“, nesutinka su Savivaldybės
teiginiais, kad Name yra 49 butai, ir t. t.
5.7. Dokumentai, nurodyti šios pažymos 7.1, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.15, 7.16 punktuose.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
6. Su Skunde nurodytomis aplinkybėmis taip pat yra susijęs Pareiškėjo skundas, Seimo
kontrolierių įstaigoje gautas 2013-07-16 (reg. Nr. 4D-2013/1-1073). Ištyręs šį skundą, Seimo
kontrolierius jį atmetė ir 2014-05-22 pažymoje Nr. 4D-2013/1-1073 nurodė:
6.1. „Komisijos, Energetikos ministerijos, Savivaldybės raštuose, kurie buvo pateikti
Seimo kontrolieriui ir kurie, manytina, buvo žinomi Pareiškėjui ir dėl to skundžiami (pvz., šios
pažymos 4.2.1 punktas), buvo vertinamos kitos, bet ne su Pareiškėju (jo Namu) susijusios
aplinkybės, buvo išdėstyta minėtųjų institucijų nuomonė klausimais, keliamais ir Skunde – dėl
šilumos punkto įrenginių, priklausančių ne daugiabučio namo butų savininkams, priežiūros ar
remonto darbų vykdymo ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prievolės apmokėti už
šiuos darbus. Komisija, Energetikos ministerija, Inspekcija, Savivaldybė pateikė informaciją apie
teisės aktuose nustatytą teisinį reglamentavimą, susijusį su Pareikėjo keliama problema, bei šių
institucijų specialistų nuomonę (poziciją), kuri niekaip nepaveikė Pareiškėjo konkrečių teisių ar
interesų, t. y. Pareiškėjas skundžia valstybės institucijų nuomones, kurios nėra laikytinos viešojo
administravimo subjekto valiniu patvarkymu (sprendimu) ir nesukelia Pareiškėjui konkrečių teisinių
pasekmių. Vadinasi, minėtos institucijos neatliko veiksmų (nepriėmė sprendimų), sudarančių
pagrindą spręsti, jog buvo netinkamai išnagrinėti Pareiškėjo skundai, pažeista skundų nagrinėjimo
tvarka ar pažeistos Pareiškėjo teisės, įskaitant teisę gauti informaciją, vadinasi, nėra pagrindo teigti,
jog nagrinėjamu atveju buvo pažeistos Pareiškėjo teisės“ (pažymos Nr. 4D-2013/1-1073 18.4
punktas).
6.2. „Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas gyvena daugiabučiame name, esančiame [...]
(Namas). Šiame Name nebuvo atliekami jokie šilumos punkto remonto ar keitimo darbai, Namo
gyventojams, taip pat ir Pareiškėjui, nebuvo teikiami reikalavimai apmokėti už neatliktus Namo
šilumokaičio pakeitimo darbus. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, kad atlikus Namo
administratoriaus UAB „A“ veiklos patikrinimą, nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie atitiktų
nurodytuosius Pareiškėjo skunde, todėl nagrinėjamo Skundo kontekste konstatuotina, kad
Pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos“ (pažymos Nr. 4D-2013/1-1073 19 punktas).
6.3. Atkreipė Pareiškėjo dėmesį, kad „Pareiškėjas skundą gali pateikti Savivaldybei (dėl
Savivaldybės paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos) arba
kitoms viešojo administravimo institucijoms, nurodytoms Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnyje [...].
Kilus ginčams dėl konkrečių nustatytų mokėjimų Pareiškėjui, šie klausimai spręstini teismine
tvarka“ (pažymos Nr. 4D-2013/1-1073 22 punktas).
6.4. Atsižvelgęs į tai, kad teisės aktuose yra nepakankamai reglamentuoti klausimai, susiję
su šilumos punktų, priklausančių karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, remonto,

5

pakeitimo, atnaujinimo darbų apmokėjimu, Seimo kontrolierius pažymoje [Nr. 4D-2013/1-1073]
rekomendavo Energetikos ministerijai kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir
Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba: imtis konkrečių priemonių (priimti, pakeisti teisės
aktus, teikti teisės aktų projektus, užtikrinti parengtų projektų suderinimą su kitomis įgaliotomis
institucijomis, projektų pateikimą Vyriausybei ir Seimui), užtikrinančių Ministerijos raštuose
išdėstytos pozicijos atitikimą galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams bei pašalinančių dėl
šilumos ūkio subjektų santykių reguliavimo teisinio neapibrėžtumo kilusias praktines problemas,
susijusias su daugiabučių namų šilumos punktų įrenginių, kurie nuosavybės teise priklauso šilumos
tiekėjui arba tretiesiems asmenims (ne daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams),
remontu, atnaujinimu, pakeitimu ir apmokėjimu už šiuos darbus, taip pat tokią veiklą prižiūrinčio
(kontroliuojančio) viešojo administravimo subjekto kompetencijos nustatymu, daugiabučių namų
butų ir kitų patalpų savininkų – šilumos vartotojų – teisių ir interesų apsaugos užtikrinimu.
7. Su Skunde nurodytomis aplinkybėmis yra susijęs kitas Pareiškėjo ir B (toliau taip pat
vadinama – pareiškėjai) skundas, Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2014-05-29 (reg. Nr. Nr. 4D2014/2-829), kuriuo buvo skundžiamasi dėl galimai neteisėto reikalavimo gyventojams sumokėti
mokestį už šilumokaičio, kuris yra šilumos tiekėjo nuosavybė, pirkimą. Įvertinęs minėtąjį skundą
Seimo kontrolierius 2014-06-09 raštu Nr. 4D-2014/2-829/3D-1674 pareiškėjus informavo, kad:
7.1. skundą tirti atsisakoma (2014-06-09 rašto 7 punktas), nes:
7.1.1. „skundžiami ne pareigūnų veiksmai, t. y. UAB „A“ direktorius, daugiabučio namo
savininkų bendrijos pirmininkas nėra pareigūnai“;
7.1.2. „pareiškėjų prašymas [...] Savivaldybei yra pateiktas 2014-05-27 ir nėra suėjęs
teisės aktuose nustatytas 20 darbo dienų terminas atsakymui pateikti“;
7.1.3. „pareiškėjų keliamą problemą dėl šilumokaičio keitimo, išpirkimo B
daugiabučiame name ir su tuo susijusių išlaidų apmokėjimo Savivaldybė jau buvo nagrinėjusi ir
apie nagrinėjimo rezultatus informavo pareiškėją B, pareiškėjai Savivaldybės pareigūnų veiksmų
neskundžia“;
7.1.4. „skundas [...] dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklos, priimtų sprendimų
teisėtumo nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.“
7.2. Atkreipė pareiškėjų dėmesį (2014-06-09 rašto 8 punktas), kad:
7.2.1. „nustatyta tvarka priimti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai galioja visiems
butų ir kitų patalpų savininkams. Šie sprendimai per 6 mėnesius gali būti skundžiami bendrosios
kompetencijos teismui“;
7.2.2. „daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir
kontrolę atlieka savivaldybės“;
7.2.3. „skundus dėl daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo
veiklos ar neveikimo, nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija“;
7.2.4. „tuo atveju, jeigu pareiškėjų netenkintų Joniškio rajono savivaldybės
administracijos ar kitų viešojo administravimo institucijų veiksmai (arba jų nebūtų imtasi) ir (arba),
jų nuomone, būtų pažeistos jų teisės į gerą viešąjį administravimą, tuomet jie turi teisę kreiptis į
Seimo kontrolierių dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo)“;
7.2.5. „asmuo, veikiantis kaip kito asmens atstovas, su skundu Seimo kontrolieriui turi
pateikti jo atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą arba tokio dokumento nustatyta tvarka
patvirtintą kopiją.“
8. Atsižvelgus į tai, kad Skunde nurodytais klausimais Pareiškėjas taip pat buvo kreipęsis į
Savivaldybę, jos administracija Seimo kontrolierių informavo, kad daugiabučio namo, esančio [...],
gyventojai į Savivaldybę nebuvo kreipęsi, skundų dėl [...] daugiabučio namo taip pat nebuvo gauta;
dėl kitų Pareiškėjo skundų, gautų Savivaldybėje, Savivaldybė pateikė:
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8.1. Savivaldybės 2014-11-24 raštą Nr. (3.9)G-2296, kuriuo informuojama, jog,
išnagrinėjus Pareiškėjo skundus dėl UAB „A“ (Administratoriaus) veiklos, renkamų mokesčių,
surinktų lėšų panaudojimo, Savivaldybės administracijos atsakymų Pareiškėjui ir t. t., nustatyta:
8.1.1. „[...] daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų atstovė E 1265,98 Lt eksploatacinio
mokesčio savo reikmėms nepanaudojo, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros
vyriausioji specialistė Eglė Burbienė į Pareiškėjo pateiktus raštus (pareiškimus) atsakydavo
vadovaudamasi įstatymų nustatytomis nuostatomis“;
8.1.2. Administratorius buvo gavęs „daugiabučio namo, esančio [...], gyventojų
įgaliotinės E prašymą „Dėl karšto vandens remonto,“ kuriuo daugiabutį gyvenamąjį namą
administruojančios įmonės buvo paprašyta suremontuoti namo karšto vandens magistralinį
vamzdyną iš gyventojų surinktų ir namo nepanaudotų eksploatacinių lėšų. Pagal 2013 m. lapkričio
mėn. atliktų darbų aktą Nr. 3 (pasirašytą E ir šilumos sistemų priežiūros specialisto Vyganto
Bagdono) matyti, kad už karšto vandens sistemos remonto medžiagas buvo priskaityta 1265,98 Lt.
Remiantis atliktų darbų aktu, darytina išvada, kad namo gyventojų surinkti mokesčiai buvo
panaudoti namo karšto vandens magistralinio vamzdyno remontui, o ne asmeniniams namo
įgaliotinės E poreikiams tenkinti“;
8.1.3. „Pareiškėjas su savo įtarimais jau buvo kreipęsis į Šiaulių apskrities policijos
komisariato Joniškio rajono policijos komisariatą dėl piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo, tačiau
nesant nusikaltimo sudėties ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas. [...]“;
8.1.4. „Daugiabutis namas, esantis [...], pagal VĮ Registrų centro duomenis, sudarytas iš
49 butų. Savivaldybės administracijai pateiktas tik 2014 m. rugsėjo 8 d. 12 daugiabučio namo
gyventojų pareiškimas, kuriuo pasirašę 11 (su pareiškėju – 12) daugiabučio namo gyventojų sutinka
X paskirti daugiabučio gyvenamojo namo, [...], įgaliotiniu. Kaip minėta, 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 dauguma ir galioja visiems
butų ir patalpų savininkams, todėl Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė E. Burbienė,
remdamasi galiojančiais teisės aktais, informavo pareiškėją [2014 m. spalio 2 d. raštu Nr. (3.8)S1967], kad jis nėra įstatymų nustatyta tvarka išrinktas daugiabučio namo atstovu. [...] Tam, kad būtų
teisėtai perrinktas gyvenamojo namo atstovas, būtina, kad susirinkime dalyvautų daugiau kaip pusę
butų savininkų. [...]. Nei savivaldybės administracijai, nei Infrastruktūros skyriaus vyriausiajai
specialistei Eglei Burbienei, nei UAB „A“, nebuvo pateiktas visuotinio susirinkimo protokolas
[...]“;
8.1.5. „Pareiškėjas prašo namo lauko duris pirkti iš techninei priežiūrai renkamų
mokesčių. Gyventojams buvo įteikta 40 vnt. balsavimo biuletenių, grąžinti – 9, todėl Butų ir kitų
savininkų 2014 m. rugsėjo 16 d. protokolu Nr. 6 informuojama, kad gyventojai nepritarė durų
keitimui, sprendimas dėl durų pakeitimo nebuvo priimtas. [...] Naujų durų įdėjimas nėra įtrauktas į
pagrindinių darbų sąrašą, todėl namo lauko durų pakeitimas naujomis turi būti atliekamas gyventojų
lėšomis, o ne iš techninei priežiūrai renkamo mokesčio“;
8.1.6. „Atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą svarstyti laiptinių nepašvietimo klausimą, 2014
m. vasario 27 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. (3.63) R-71, pareiškėjas
buvo informuotas [...]“ (pakartojama šios pažymos 8.6.1, 8.6.2 punktuose nurodyta informacija);
8.1.7. „[...] daugiabučių namų techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas – 0,25 Lt m2,
patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 28 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-167 [...].
Tarifas patvirtintas vadovaujantis UAB „A“ daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašu ir tarifo dydį pagrindžiančiais
skaičiavimais. Kas mėnesį už eksploatavimą surenkamos lėšos naudojamos daugiabučių namų
bendrojo naudojimo objektų nuolatinei priežiūrai vykdyti, t. y. atlikti veiksmus, būtinus
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal paskirtį užtikrinti
(techninė priežiūra, remontas, vykdant privalomuosius reikalavimus, avarijų lokalizavimas ir
likvidavimas). Eksploatavimo tarifą sudaro: medžiagų įsigijimas (4 ct), atlyginimas už darbus (17
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ct), apskaitos sąnaudų dalis (2 ct) ir veiklos sąnaudų dalis (2 ct). Nepanaudotos lėšos eksploatavimo
medžiagoms įsigyti yra perkeliamos sekančiam laikotarpiui ir yra kaupiamos kiekvienam namui
atskirai. Techninės priežiūros (eksploatavimo) mokestis turi padengti visas UAB „A“ patiriamas
sąnaudas, atliekant veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir
jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti“;
8.1.8. „Administratorius privalo vadovautis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija). [...]“, cituojami Nuostatų kai kurie
punktai, rekomenduojama UAB „A“ vadovautis Nuostatais;
8.2. Pareiškėjo 2014-01-21, 2014-01-29 skundus Savivaldybei dėl Administratoriaus
veiklos, netinkamai paskirstant mokesčius bei neužtikrinant bendrojo naudojimo patalpų
apšvietimo;
8.3. Savivaldybės 2014-02-04 raštą Nr. (3.63)G-45, kuriuo Administratoriui UAB „A“
persiunčiami Pareiškėjo 2014-01-21, 2014-01-29 skundai;
8.4. UAB „A“ (Administratoriaus) 2014-02-12 raštą Nr. (2.1)-SD-62, kuriuo Pareiškėjui
pateikiama informacija dėl bendrojo naudojimo objektų:
8.4.1. „UAB A specialistai nuvyko į daugiabutį namą, esantį [...], ir atliko apžiūrą. [...]
nustatyta, kad lauko durys visiškai nusidėvėję. Nuspręsta atlikti smulkų durų remontą, nes naujoms
durims įsigyti reikalingos lėšos, kurių, namo gyventojų atstovės teigimu, namo gyventojai neskirs.
Smulkus durų remontas atliktas 2014 m. sausio 22 d.“;
8.4.2. „Sprendžiant bendrojo naudojimo patalpų apšvietimo įrengimo klausimą,
išsiaiškinta, kad daugiabutis gyvenamasis namas, [...], įregistruotas turto registre 1994-04-10 [...],
„Pastato paskirtis“ yra įrašas „bendrabutis“ [...]. Tuo metu elektros suvartojimas visame
bendrabutyje (rūsiai, skalbykla, laiptinės [...]) buvo apskaitomas vienu elektros energijos apskaitos
prietaisu namo įvade, t. y. visa namo instaliacija sujungta į vieną schemą“;
8.4.3. „Norint name įrengti bendrojo naudojimo patalpų apšvietimą, reikalingos lėšos,
kurias turi sumokėti namo gyventojai. UAB A ne kartą teikė namo gyventojams pasiūlymus dėl
projekto rengimui, darbų atlikimui, pridavimui reikalingų lėšų rinkimo. Gyventojai lėšas rinkti
atsisakė [...]. Gyventojai savo iniciatyva įsirengė tik savo privatizuotų butų elektros apskaitas“;
8.4.4. „Namo gyventojų atstovei buvo pasiūlyta aptarti bendrojo naudojimo patalpų
apšvietimo klausimą su namo gyventojais. Namo gyventojai priėmė sprendimą, kad pirmo ir antro
aukšto fojė apšvietimui elektros energija bus tiekiama per [...] buto (buto savininkas sutinka)
elektros energijos apskaitą. Gyventojai už sunaudotą elektros energiją atsiskaitys tarpusavyje pagal
įrengtą kontrolinį elektros energijos apskaitos prietaisą. Bendrojo naudojimo patalpų apšvietimo
įrengimo darbai planuojami atlikti iki 2014 m. vasario 14 d.“;
8.5. Pareiškėjo 2014-02-17, 2014-02-25 skundus Savivaldybei, kuriais skundžiamasi dėl
daugiabučio namo, [...], nusidėvėjusių lauko durų, neapšviestų laiptinių, netinkamo mokesčių
paskirstymo, įmokų rinkimo ir panaudojimo;
8.6. Savivaldybės 2014-02-27 raštą Nr. (3.63)R-71 (žr. šios pažymos 6.1.5 punktą), kuriuo
Pareiškėjas informuojamas, jog:
8.6.1. „vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, elektros energijos
sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstomos jas priskiriant bendrosioms
namo elektros energijos sąnaudoms ir apmokamos gyventojų pagal proporcingą jų dalį. Iki 2012
metų šilumos punkto elektros energijos sąnaudos buvo įtrauktos į šilumos ir karšto vandens kainą,
todėl mokesčiai gyventojams ir nebuvo skaičiuojami“;
8.6.2. „Siekiant įrengti bendrojo naudojimo (laiptinių, rūsių ir pan.) patalpų apšvietimą,
prieš tai būtina parengti techninį darbo projektą“;
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8.6.3. „vadovaujantis [...] Civiliniu kodeksu, namo bendrojo naudojimo objektų
atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus butų ir kitų patalpų
savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas ir proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui
išlaikyti ir išsaugoti“;
8.6.4. „[...] administratorius privalo pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per 3
mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių
metų ataskaitą. [...] Patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo
pateikimo dienos administratorius privalo raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems
apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo
objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas ir pan.“;
8.6.5. „Pakartotinai primename, kad, jeigu gyventojų netenkina namą administruojanti
įmonė, [...] savininkai gali pasirinkti kitą įmonę, įsteigti butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba
sudaryti jungtinės veiklos sutartį“;
8.7. Pareiškėjo 2014-03-04, 2014-04-28 skundus, kuriais reiškiamos pretenzijos dėl
Administratoriaus renkamų mokesčių, dėl Administratoriaus skyrimo;
8.8. Savivaldybės 2014-04-30 raštą Nr. (3.63)R-215, kuriuo Pareiškėjas informuojamas,
jog Administratorius yra paskirtas iki 2014-07-01, prašoma pateikti pasiūlymus dėl kito
administratoriaus skyrimo, taip pat pranešama, kad negavus pasiūlymų administratorius bus
skiriamas Savivaldybės nuožiūra, kad sprendimus susirinkime gali priimti tik patalpų savininkai,
kurių tapatybė nustatoma pagal asmens dokumentus, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektai nurodomi sąrašuose, kuriuos Administratorius turi parengti iki 2014-12-31, ir t. t.;
8.9. Pareiškėjo skundus Savivaldybei: 2014-05-05 (šios pažymos 3.1 punktas), 2014-09-09
ir kiti skundai;
8.10. Savivaldybės raštus: 2014-03-13, Nr. KS-09, 2014-03-24, Nr. (3.63)R 140, 201405-07, Nr. (3.63)R-222, 2014-09-10 Nr. (3.63)R-406 ir kt.
8.11. UAB „A“ 2014-09-04 raštą Nr. (1.7)SD-377 ir 2014-10-01 raštą Nr. (1.7)SD-417,
kuriais informuojama, jog, apžiūrėjus namo duris, nustatyta, kad jų remontuoti neįmanoma, jas
būtina keisti naujomis, todėl Administratorius vykdė durų pakeitimo darbų atlikimo ir finansavimo
apklausą; apklausa neįvyko, todėl planuojama nauja apklausa;
8.12. B 2014-03-25, 2014-05-27, 2014-05-14, 2014-10-06 skundus Savivaldybei dėl
daugiabučio namo, [...], savininkų bendrijos pirmininkės veiklos, namo durų, šilumokaičio remonto
ir išlaidų dalies apmokėjimo ir t. t.;
8.13. Savivaldybės raštus: 2014-03-31, Nr. (3.63)R-155, 2014-05-28, Nr. (3.63)R-266,
2014-10-09, Nr. (3.63)R-445, adresuotus AB, kuriuose nurodoma, jog atsakymai skunduose
keliamais klausimais jai buvo pateikti Savivaldybės raštais: 2013-03-07, Nr. (3.63)R-82, 2013-0514, Nr. (3.63)-R-156, 2013-06-19, Nr. (3.63)R-223, taip pat pakartotinai informuojama, jog dėl
daugiabučio namo, [...], šilumos punkto remonto darbų ir apmokėjimo už juos 2013-01-17 buvo
priimtas daugiabučio namo savininkų bendrijos sprendimas, o Savivaldybė negali panaikinti
bendrijos sprendimų; siūloma kreiptis į teismą dėl bendrijos sprendimų nuginčijimo ir patirtos žalos
atlyginimo;
8.14. UAB „A“ 2014-04-04 raštą Nr. (1.7)SD-139 AB, informuojant apie atliktus
daugiabučio namo, [...], durų remonto darbus ir apie tai, kad darbų atlikimas buvo suderintas su šio
namo savininkų bendrijos pirmininke F.
8.15. Daugiabučio namo [...] 12 gyventojų (įskaitant Pareiškėją) pareiškimas, adresuotas
Savivaldybei, kuriuo reiškiamas nepasitikėjimas namo įgaliotine E;
8.16. Daugiabučio namo [...] 12 gyventojų įgaliotinės E 2013-11-05 prašymas
Administratoriui UAB „A“, prašant „suremontuoti namo karšto vandens magistralinį vamzdyną iš
namo nepanaudotų eksploatacinių lėšų“; atliktų darbų aktas Nr. 3, kuriame nurodyta atliktų darbų
(karšto vandens sistemos remonto) vertė - 1265,98 Lt., aktas pasirašytas Administratoriaus atstovo
ir E.

9

9. Atsižvelgus į tai, kad Skunde nurodytais klausimais Pareiškėjas taip pat buvo kreipęsis į
Komisiją, ši institucija Seimo kontrolieriui pateikė:
9.1. Komisijos 2014-05-06 raštą Nr. R2-1250, kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, kad
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų „administratorių skyrimo, administravimo tarifų
nustatymo ir kitais administratoriaus veiklos klausimais įgaliota pasisakyti vietos savivaldybės
institucija“, išaiškinti Komisijos įgaliojimai, todėl Komisijai pateiktas Pareiškėjo 2014-04-29
skundas (reg. Nr. R3-196), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 3
dalimi ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, pagal
kompetenciją buvo persiųstas Savivaldybei;
9.2. Pareiškėjo 2014-04-29 skundą (reg. Nr. R3-196), kuriuo skundžiamasi Savivaldybės
veikla („kokių rinkimų administratoriaus bendrojo naudojimo paslaugoms iš mūsų nori
Savivaldybė?“) ir prašoma pateikti paaiškinimus dėl daugiabučiame name, esančiame [...],
organizuojamo susirinkimo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo, tarifų
už administravimo paslaugas bei kitais su administravimo veikla susijusiais klausimais;
9.3. Komisijos 2014-05-12 raštą Nr. R2-1290, kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, kad
Komisijai 2014-04-17 pateiktas jo 2014-03-19 skundas (reg. Nr. R3-179), vadovaujantis Civilinio
kodekso 4.84 straipsnio 3 dalimi ir Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, pagal
kompetenciją buvo persiųstas Savivaldybei, išaiškinti Komisijos ir savivaldybių įgaliojimai;
9.4. Pareiškėjo 2014-03-19 skundą (reg. Nr. R3-179) (šios pažymos 3.3 punktas);
9.5. Savivaldybės 2014-05-13 raštą Nr. (3.63)R-241, 2014-02-27 raštą Nr. (3.63)R-71
(šios pažymos 8.6 punktas);
9.6. UAB „A“ (Administratoriaus) 2014-02-12 raštą Nr. (2.1)-SD-62 (šios pažymos 8.4
punktas).
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
10. Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai
10.1. Seimo kontrolierių įstatyme nurodyta:
2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš
esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno
kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei
kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai
pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks
pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.“
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria [...] savivaldybių tarybų (kaip kolegialių
institucijų) veiklos. 3. Seimo kontrolieriai [...] netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų
procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo [...].“
13 straipsnis – „1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų
piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ar laisvės.“
17 straipsnis – „3. Skundą ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus
atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja
teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu
pareiškėju gali būti nutrauktas“.
10.2. Viešojo administravimo įstatyme nurodyta:
3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais
principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų

10

įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame
įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad
viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio
įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius
sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]; 7)
subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti
priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi.“
10.3. Civiliniame kodekse nustatyta:
2.132 straipsnis – „2. Atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar
administracinio akto pagrindu. [...]. 4. Atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia savo vardu, nors ir
dėl kito asmens interesų (prekybos tarpininkai ir kt.).“
2.137 straipsnis – „1. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su
trečiaisiais asmenimis.“
2.138 straipsnis – „1. Turi būti notaro patvirtinami šie įgaliojimai: [...]; 2) įgaliojimas
fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą; 3) įgaliojimas, kurį fizinis asmuo
duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti.“
4.82 straipsnis – „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 (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti,
įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.“
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 patalpų
savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta
tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. 4. Buto ir kitų patalpų savininkas
(naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais
arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84
ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.“
4.84 straipsnis – „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. [...]. 4. Savivaldybės
vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. [...]
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.“
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. Kiekvieno buto ir kitų
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patalpų savininkas turi vieną balsą. [...]. 4. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų
ir kitų patalpų savininkų susirinkime [...]. 5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia
gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba
butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba 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. Jeigu šioje dalyje nurodyti subjektai per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo
dienos susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. 6. Butų ir kitų
patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems
savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. [...].
7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems
raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimams raštu taikomi šiame straipsnyje nustatyti
kvorumo ir sprendimui priimti reikalingo balsų skaičiaus reikalavimai. [...].“
10.4. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:
6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos)
savivaldybių funkcijos: [...]; 30) šilumos [...] tiekimo [...] organizavimas; [...]; 42) pagal įstatymų
nustatytą kompetenciją [...] savivaldybės paskirtų administratorių [...], veiklos priežiūra ir kontrolė;
[...].“
9 straipsnis – „1. Savivaldybė administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą
gyventojams nustatydama šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, steigdama savivaldybės
biudžetines ir viešąsias įstaigas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkdama viešųjų
paslaugų teikėjus ir įgyvendindama viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę.“
16 straipsnis – „2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: [...]; 37) kainų ir tarifų už
savivaldybės kontroliuojamų įmonių, [...] teikiamas atlygintinas paslaugas [...] nustatymas,
centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų
nustatyta tvarka, [...]. 6. Išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų
savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai. [...].“
10.5. Šilumos ūkio įstatyme nustatyta:
32 straipsnis – „7. Savivaldybių tarybos nustato: [...]; 4) vadovaudamosi Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – daugiabučių namų šildymo ir
karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.“
10.6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 (Vyriausybės 2012 m.
birželio 13 d. nutarimo Nr. 696 redakcija), nustatyta:
„9. Komisijos veiklos tikslai – pagal kompetenciją atlikti veiklos šilumos, [...] energetikos
[...] sektoriuose valstybinio reguliavimo funkcijas, užtikrinti reguliuojamosios šilumos, [...]
energetikos [...] veiklos vykdymo ir energetikos [...] įmonių ir vartotojų teisių ir pareigų tinkamo
įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę [...].“
„10. [...] Komisija atlieka šias funkcijas: 10.1. tvirtina valstybės reguliuojamų kainų
nustatymo metodikas; 10.2. tvirtina reguliuojamosios veiklos apskaitos reikalavimus; 10.3.
prireikus rengia ir teikia Vyriausybei valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus; 10.4.
nustato valstybės reguliuojamas kainas ir jų viršutines ribas; [...]; 10.19. prižiūri [...] buitiniams
vartotojams taikomas kainas [...], įmokas už priežiūros paslaugas ir šių paslaugų teikimą; [...];
10.31. tvirtina ir derina rekomenduojamus taikyti pastate suvartojamo šilumos kiekio paskirstymo
(išdalijimo) metodus; 10.32. tvirtina atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus vienam
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kvadratiniam metrui naudingojo būsto ploto šildyti, vienam kubiniam metrui vandens pašildyti ir
vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai); [...]; 10.38. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne
teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių
veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms
pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų
balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, atliekant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu
energijai gaminti, energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos
išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklos, taip pat vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymo kainų ir tarifų; [...].“
10.7. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.
603 (Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), nurodyta:
„5. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...];
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; […]; 5.6.
patalpų savininkams [...] nustatyta tvarka pasirinkus namo šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtoją (eksploatuotoją), pasirašo su juo sutartį dėl šildymo ir karšto vandens sistemos
priežiūros ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą; 5.7. apskaičiuoja [...] mėnesinius mokesčius ir
įmokas, parengia ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikia
patalpų savininkams [...] informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas
sumas ir mokėjimo būdus [...], tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams
atnaujinti apskaitą; [...].“
„8. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai
apskaičiuoja šiuos mėnesinius mokesčius ir įmokas: [...]; 8.3. už namo šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiūrą (eksploatavimą) – vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu
ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais; 8.4. už namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus,
jei šie darbai neapmokami iš lėšų, sukauptų pagal šių Nuostatų 8.7 punktą, – pagal šių darbų
pirkimo kainą; [...].“
„17. Administratorius pakeičiamas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo
įgalioto atstovo sprendimu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę
sprendimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį. 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.“
10.8. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 200708-22 nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės), nurodyta:
„6. Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos
žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio"
principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme [...] nustatytais informacijos išsamumo,
tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais.“
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„10. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai
pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama
prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.“
Tyrimo išvados
11. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymu (šios pažymos 10.1 punktas),
numatančiu, kad Seimo kontrolierius netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, Seimo kontrolierius netiria ikiteisminį tyrimą atliekančių
pareigūnų procesinių sprendimų ir neteikia savo išvadų (šios pažymos 2.3, 2.5, 2.6, 5.4.1 punktai).
12. Atsižvelgus į Skunde ir Skundo papildymo dokumentuose (šios pažymos 2, 5 punktai)
nurodytas skundžiamas aplinkybes, išskirtinos šios tyrimo dalys:
12.1. dėl Komisijos veiksmų, persiunčiant Pareiškėjo skundus Savivaldybei;
12.2. dėl Savivaldybės veiksmų, nagrinėjant Pareiškėjo skundus.
Dėl Komisijos veiksmų, persiunčiant Pareiškėjo skundus Savivaldybei
13. Tyrimo metu nustatyta, kad Komisijai yra pateikti du Pareiškėjo skundai:
13.1. 2014-04-26 prašymas (skundas) (Komisijoje gautas 2014-04-29, reg. Nr. R3-196).
Atsižvelgusi į tai, kad Pareiškėjas skundėsi dėl daugiabučio namo, esančio [...], administratoriaus
skyrimo procedūrų ir prašė pateikti išaiškinimą dėl tarifų už administravimo paslaugas bei kitų, su
administravimo veikla susijusių, klausimų, Komisija 2014-05-06 raštu Nr. R2-1250 (šios pažymos
10.1 punktas) Pareiškėją informavo, kad šis jo skundas, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84
straipsnio 3 dalimi ir Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, pagal kompetenciją
persiųstas Joniškio rajono savivaldybei (Savivaldybei), nes savivaldybės turi teisę rengti
daugiabučių namų savininkų susirinkimus dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus
paskyrimo, savivaldybių tarybos tvirtina maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo
tarifo apskaičiavimo tvarką, savivaldybės atlieka savivaldybės paskirtų administratorių veiklos,
susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę,
todėl skunde nurodyti klausimai nėra priskirti Komisijos kompetencijai;
13.2. 2014-03-19 skundas (Komisijoje gautas 2014-04-17, reg. Nr. R3-179). Atsižvelgusi į
tai, kad Pareiškėjas skundėsi dėl daugiabučių namų, esančių [...], bendrojo naudojimo patalpų
apšvietimo ir apmokėjimo už tose patalpose sunaudotą elektros energiją problemų, Komisija
2014-05-12 raštu Nr. R2-1290 (šios pažymos 10.3 punktas) Pareiškėją informavo, kad šis jo
skundas, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 3 dalimi ir Viešojo administravimo
įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, pagal kompetenciją persiųstas Joniškio rajono savivaldybei
(Savivaldybei), nes nurodytiems daugiabučiams namams Savivaldybė yra paskyrusi bendrojo
naudojimo objektų administratorių – UAB „A“, Komisijai nėra priskirta nagrinėti daugiabučių
namų savininkų ir savivaldybių paskirtų administratorių ginčų, savivaldybės paskirtų
administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu,
priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.
14. Įvertinus Civiliniame kodekse, Vietos savivaldos įstatyme, Komisijos nuostatuose ir
kituose teisės aktuose (žr. šios pažymos 10.3, 10.4, 10.7 punktus) nustatytas Komisijos ir
savivaldybių funkcijas darytina išvada, kad ne Komisijai, o savivaldybėms priskirta veikla, susijusi
su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų, t. y. daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkų bendrijų (toliau vadinama – bendrija) valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi
paskirtų asmenų bei savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos
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priežiūra ir kontrole, su bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimu, jeigu daugiabučio
namo savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija
likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, maksimalių tarifų už administravimo paslaugas
tvirtinimu ir pan. Savivaldybė, vykdydama administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę, be kitų
klausimų, turi įvertinti ir tai, ar administratorius tinkamai vykdo jam priskirtas funkcijas, susijusias
tiek su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir tvarkymu, tiek ir su mokesčių arba kitų įmokų
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams nustatymu, tiek ir su daugiabučio namo
savininkų sprendimų priėmimu.
Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme, Taisyklėse (šios pažymos 10.2, 10.8
punktai) ir kituose teisės aktuose įtvirtintais viešojo administravimo principais, viešojo
administravimo institucijos arba įstaigos veikia tik pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus, todėl
tuo atveju, jeigu institucija arba įstaiga, kuriai pateiktas prašymas arba skundas, neįgaliota spręsti
jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo / skundo gavimo
išsiunčia prašymą / skundą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu
praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
15. Iš tyrimo metu gautos informacijos ir dokumentų nustatyta, kad Komisija, įvertinusi
Pareiškėjo skundus, abiem atvejais identifikavo problemą ir, atsižvelgusi į teisės aktais nustatytą
Komisijos ir savivaldybių kompetenciją bei siekdama operatyvesnio ir efektyvesnio problemos
sprendimo, skundus persiuntė Savivaldybei, apie tai informavo Pareiškėją, paaiškino persiuntimo
priežastis. Darytina išvada, kad Komisija pagrįstai persiuntė skundus Savivaldybei, todėl Pareiškėjo
Skundo dalis dėl Komisijos veiksmų (neveikimo), kai jo skundai buvo persiųsti Joniškio rajono
savivaldybei, laikytina nepagrįsta ir atmestina.
16. Tyrimo metu nustatyta, kad persiunčiant Pareiškėjo 2014-03-19 skundą nebuvo
laikytasi teisės aktuose nustatyto 5 darbo dienų termino, todėl į šį pažeidimą atkreiptinas Komisijos
dėmesys. Komisijai siūlytina užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi teisės aktais nustatytų terminų
asmenų prašymams, skundams persiųsti.
Dėl Savivaldybės veiksmų, nagrinėjant Pareiškėjo skundus
17. Įvertinus informaciją, susijusią su Skunde nurodytomis aplinkybėmis, nustatyta, kad
Pareiškėjas teikė Savivaldybei skundus dėl daugiabučių namų, esančių [...], šilumos punktų
remonto darbų ir išlaidų už juos apmokėjimo, už elektros energijos, sunaudotos bendrojo naudojimo
patalpose, apmokėjimą, mokesčių paskirstymo gyventojams ir t. t.
18. Išvados dėl aplinkybių, susijusių su šilumos punktų remonto darbų atlikimu ir
reikalavimu už juos apmokėti, buvo pateiktos Seimo kontrolieriaus 2014-05-22 pažymoje Nr. 4D2013/1-1073 (šios pažymos 6 punktas), todėl skundas laikytinas pakartotiniu. Atsižvelgus į tai, kad
Pareiškėjas Skunde dar kartą kelia klausimą dėl tų pačių aplinkybių, bet nenurodo naujos
informacijos arba faktų, kuriais remiantis būtų galima iš naujo nagrinėti klausimus, susijusius su
šilumos punktų keitimo darbais ir apmokėjimu už juos, todėl nėra pagrindo keisti 2014-05-22
pažymoje Nr. 4D-2013/1-1073 pateiktas išvadas.
19. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, kad skundų dėl daugiabučių namų, [...],
nebuvo gauta, todėl konstatuotina, kad Skunde nurodytos aplinkybės neatitinka faktinės situacijos.
Vadinasi, Pareiškėjas Skunde nepagrįstai kelia klausimą dėl neva netinkamai vykdomų
Savivaldybės funkcijų, susijusių su išvardintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
priežiūra.
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Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėjas gyvena kitame daugiabučiame name, t. y. [...], į tai, kad
jis nepateikė ir Skundo tyrimo metu nebuvo gauta jokių dokumentų, patvirtinančių šio asmens teisę
atstovauti gyvenamųjų namų, [...], butų savininkų interesams arba veikti jų vardu, konstatuotina,
kad Pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo.
20. Skunde Pareiškėjas kelia klausimą dėl daugiabučio namo, [...], Administratoriaus
veiklos, dėl namo įgaliotinės veiklos, dėl administravimo, techninės priežiūros tarifo, kaupiamųjų
įmokų ir jų naudojimo, laiptinių apšvietimo, durų keitimo. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybė
atsakymuose Pareiškėjui (šios pažymos 5.2, 5.5, 8.1, 8.6, 8.8, 8.10, 8.13 punktai) pateikė
informaciją ir paaiškinimus gautuose skunduose nurodytais klausimais. Be to, Savivaldybė atliko
Administratoriaus veiklos ir įmokų sumokėjimo pagrįstumo vertinimą ir nenustatė pažeidimų, kurie
atitiktų nurodytuosius Pareiškėjo skunduose. Savivaldybės informacija atitiko ir ikiteisminio tyrimo
metu nustatytas aplinkybes (dėl Namo įgaliotinės galimo lėšų pasisavinimo), kurias įvertinus buvo
atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo lėšų pasisavinimo (šios pažymos 2.3, 2.5, 5.4.1,
8.1.2, 8.1.3 punktai), todėl, atsižvelgus į nagrinėjamo Skundo turinį bei tyrimo metu gautą
informaciją, nėra pagrindo konstatuoti Pareiškėjo teisių pažeidimą.
Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėjas pakartotinai kelia tuos pačius, šiame punkte nurodytus,
klausimus, kadangi abejoja, ar Savivaldybės darbuotoja E. Burbienė tinkamai atliko jai pavestas
pareigas, o Savivaldybės sudaryta komisija vykdo šios darbuotojos veiklos tyrimą (šios pažymos
5.5.1 punktas), todėl vadovaujantis Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintais viešumo ir reagavimo į
savivaldybės gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principais (Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnis), Savivaldybei siūlytina įvertinti visus Pareiškėjo skunduose (šios
pažymos 2, 5.4, 5.6 punktai) keliamus klausimus ir dėl jų pasisakyti, vertinant darbuotojos veiklą ir
priimant sprendimus, o nustačius, kad į tam tikrus klausimus nebuvo atsakyta ar buvo atsakyta
neišsamiai, pateikti Pareiškėjui papildomus paaiškinimus.
21. Skunduose, pateiktuose Seimo kontrolieriui ir Savivaldybei, Pareiškėjas save vadina
gyventojų atstovu, todėl mano turįs teisę veikti jų vardu ir interesais. Savivaldybė Seimo
kontrolierių informavo (šios pažymos 8.1.4 punktas), kad Pareiškėjas buvo pateikęs Namo ([...]),
vienuolikos gyventojų sutikimus skirti jį namo įgaliotiniu. Atsižvelgus į tai, kad [...] daugiabučiame
name yra 49 butai, Savivaldybei pateiktas vienuolikos (kartu su Pareiškėju – 12-kos) gyventojų
sutikimas nėra tinkamas, kadangi 11 asmenų nesudaro teisės aktuose reikalaujamos butų savininkų
balsų daugumos (Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1, 5 dalys; šios pažymos 10.3 punktas). Darytina
išvada, kad sprendimas dėl Namo įgaliotinės pakeitimo, skiriant įgaliotiniu Pareiškėją, nebuvo
priimtas. Vadinasi, Savivaldybės atsakymuose Pareiškėjui (šios pažymos 8.1.5 punktas) pateikta
informacija atitiko tiek teisės aktų reikalavimus, tiek faktines aplinkybes, todėl nėra pagrindo
konstatuoti Savivaldybės veiksmais (neveikimu) padaryto pažeidimo.
Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėjas pakartotinai kelia tuos pačius atstovavimo klausimus,
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintais viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų
nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principais (Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnis), Savivaldybei siūlytina imtis priemonių, kad būtų įvykdytos procedūros, būtinos priimti
Namo ([...]) gyventojų sprendimą dėl Namo esamo įgaliotinio (atstovo) įgaliojimų pratęsimo arba
nepratęsimo ir naujo įgaliotinio (atstovo) išrinkimo.
22. Pareiškėjas su Skundu pateikė du notaro patvirtintus įgaliojimus, suteikiančius jam
teisę atstovauti B interesams. Darytina išvada, kad Pareiškėjas turi teisę veikti tik B, kaip vieno iš
daugiabučio namo, [...], butų savininkės, interesais, o dėl klausimų, susijusių su to paties
daugiabučio namo visų savininkų bendrais interesais, gali kreiptis asmuo, įgaliotas visų namo
savininkų sprendimu, priimtu susirinkime arba balsuojant raštu.
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Atsižvelgus į tai, kad nėra pateiktas dokumentas, patvirtinantis visų šio namo patalpų
savininkų (jų daugumos) sprendimą įgalioti Pareiškėją atstovauti jų interesams, į tai, kad [...] name
veikia bendrija, kad Skunde nurodytais klausimais šio namo bendrija yra priėmusi sprendimus,
kurie nebuvo pakeisti ir galioja, daugiabučio namo visų savininkų bendrais interesais turi teisę
veikti name įsteigtos bendrijos valdymo organai (bendrijos valdyba, pirmininkas), bet ne
Pareiškėjas. Taigi, Pareiškėjas yra įgaliotas atstovauti tik vienam iš butų savininkų, AB,
gyvenančiai [...], todėl turi atsižvelgti į bendrijos priimtus sprendimus, kol jie nėra pakeisti.
Daugiabučio namo savininkų sprendimų inicijavimo, jų priėmimo ir apskundimo tvarka Pareiškėjui
buvo paaiškinta tiek Savivaldybės raštais (žr. šios pažymos 8.1, 8.6, 8.8, 8.10, 8.13 punktus), tiek ir
Seimo kontrolieriaus rašte bei pažymoje (žr. šios pažymos 6, 7 punktus).
23. Dėl šilumokaičio keitimo darbų: tyrimo metu nustatyta, kad tokie darbai buvo
vykdomi kitame daugiabučiame name, esančiame [...], kuriame Pareiškėjas negyvena. Šio namo
gyventojų skundų dėl šilumokaičio keitimo ir apmokėjimo už šiuos darbus Savivaldybėje bei Seimo
kontrolierių įstaigoje nebuvo gauta. Pareiškėjas nepateikė ir Skundo tyrimo metu nebuvo gauta
jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jis turi teisę atstovauti kitų asmenų (pvz., kito gyvenamojo
namo butų savininkų) interesams arba veikti jų vardu. Atsižvelgus į Skundo turinį, konstatuotina,
kad Pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo.
24. Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnyje numatyta, kad asmuo turi teisę pateikti
skundą Seimo kontrolieriui, jeigu mano, kad dėl viešojo administravimo institucijų pareigūnų
piktnaudžiavimo ir (arba) jų biurokratiniais veiksmais (neveikimu) yra pažeidžiamos jo teisės arba
laisvės. Atsižvelgus į šios pažymos išvadas, kad Pareiškėjas nėra Joniškyje esančių daugiabučių
namų ([...]) įgaliotasis atstovas, o Savivaldybės atsakymuose buvo iš esmės atsakyta į jam
aktualius klausimus ir pateikti paaiškinimai, nėra pagrindo teigti, jog Skunde nurodytu atveju buvo
pažeistos Pareiškėjo teisės, todėl Skundas dėl Savivaldybės veiklos atmestinas.
25. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į Civilinio kodekso 2.132 straipsnio (šios pažymos
10.3 punktas) nuostatas, nurodančias, kad atstovavimo santykiai atsiranda sandorio, įstatymų,
teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu, kad atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia
savo vardu, nors ir dėl kito asmens interesų. Vienas iš dokumentų, patvirtinančių atstovavimo faktą,
yra įgaliojimas (Civilinio kodekso 2.133 straipsnis). Daugiabučio namo patalpų savininkai gali
balsų dauguma priimti sprendimą dėl įgaliojimų suteikimo (Civilinio kodekso 4.85 straipsnis).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad notaro tvirtinamas įgaliojimas turi būti tais atvejais, kai
atstovaujama fiziniam asmeniui santykiuose su juridiniais asmenimis (pvz., Komisija, Savivaldybės
administracija, UAB „A“), taip pat klausimais, susijusiais su nekilnojamojo daikto (pvz.,
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų) valdymu, naudojimu (Civilinio kodekso 2.138
straipsnis, šios pažymos 10.3 punktas).
26. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys ir į Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 3 dalies
nuostatas, numatančias, kad „skundą ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus
atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja
teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu
pareiškėju gali būti nutrauktas.“
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III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
27.1. X skundą dėl Komisijos veiksmų atmesti;
27.2. X skundą dėl Savivaldybės veiksmų atmesti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 14, 17 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja:
28.1.
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (Komisijai):
užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi teisės aktais nustatytų terminų asmenų prašymams,
skundams persiųsti.
28.2.
Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Savivaldybei):
28.2.1. įvertinti visus Pareiškėjo skunduose (šios pažymos 2, 5.4, 5.6 punktai) keliamus
klausimus ir dėl jų pasisakyti, vertinant Savivaldybės administracijos darbuotojos E. Burbienės
veiklą ir priimant sprendimus, o nustačius, kad į tam tikrus klausimus nebuvo atsakyta ar buvo
atsakyta neišsamiai, pateikti Pareiškėjui papildomus paaiškinimus;
28.2.2. imtis priemonių, kad būtų įvykdytos procedūros, būtinos priimti Namo (A)
gyventojų sprendimą dėl Namo esamo įgaliotinio (atstovo) įgaliojimų pratęsimo arba nepratęsimo ir
naujo įgaliotinio (atstovo) išrinkimo.
29. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šias
rekomendacijas išnagrinėti ir apie jų nagrinėjimo rezultatus informuoti (pateikiant patvirtinančius
dokumentus) iki 2015-01-30.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

