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I. SKUNDO ESMĖ
1. Seimo kontrolierius 2010-11-08 gavo X (toliau – pareiškėjas) skundą dėl Joniškio rajono
savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant ...
namo (toliau – Namas) administratoriaus – uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio (toliau
– Bendrovė) veiklos priežiūrą ir kontrolę.
2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad:
1) namo „stogo danga iširusi“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2) iš gyventojų surenkamas „namų eksploatacinis mokestis“ skiriamas atlyginimams,
premijoms, už jas perkamas maistas, alkoholis;
3) namo stogo remonto darbams iš gyventojų papildomai renkamos lėšos.
Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti, ar teisėtai Savivaldybė ir Bendrovė
naudoja namų eksploatacinį mokestį.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
3. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta, jog Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo,
biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.
Bendrovės darbuotojai nėra pareigūnai ir Seimo kontrolieriai neįgalioti tirti jų veiklos, vertinti iš
gyventojų renkamo namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros
(eksploatavimo) mokesčio panaudojimo. Todėl šio tyrimo metu bus vertinami tik Savivaldybės
administracijos veiksmai, susiję su Bendrovės veiklos priežiūra ir kontrole.
Nustatyti tyrimui reikšmingi faktai
4. Tiriant skundą nustatyta, kad 2009-03-18 įvykusio Namo gyventojų susirinkime buvo
priimtas sprendimas kaupti lėšas stogo remonto darbams, kuriam pritarė dauguma Namo
bendraturčių.
Namo gyventojai 2009-04-09 prašymu kreipėsi į Bendrovę, prašydami leisti į jos
kaupiamąją sąskaitą keturis mėnesius mokėti po 67,50 Lt kaupiamųjų įmokų. Prie prašymo buvo
pridėtas gyventojų, pageidaujančių kaupti minėtas įmokas, sąrašas (pažymėtina, kad pareiškėjo
pavardės šiame sąraše nėra).
Už sukauptas lėšas buvo pakeista Namo stogo rulono danga, o stogo dangos keitimo darbus
organizavo patys gyventojai.
5. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje buvo gauti pareiškėjo 2010-04-08 ir 2010-0503 prašymai informuoti apie tai, kiek iš Namo gyventojų per mėnesį surenkama lėšų, skirtų
bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninei priežiūrai, ir kiek jų buvo surinkta 2009 metais bei
kam šios lėšos išleistos. Pareiškėjas taip pat prašė informuoti apie stogo remonto darbams kauptas
lėšas ir jų panaudojimą bei pažymėjo, kad, jo nuomone, stogo danga turėtų būti keičiama už iš
gyventojų surenkamą „eksploatacinį mokestį“.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgdama į minėtus pareiškėjo prašymus,
patikrino Namo butų savininkų bendrąją nuosavybę administruojančios Bendrovės veiklą, t. y.
mokesčio už Namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą)
rinkimą ir šio mokesčio panaudojimą, tačiau pažeidimų nenustatė.

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pareiškėjui pateiktame 2010-05-03 atsakyme
pateikė jį dominusią informaciją apie Bendrovės iš gyventojų Namo bendrojo naudojimo objektų
nuolatinei techninei priežiūrai (eksploatavimui) surinktas lėšas ir jų panaudojimą. Pareiškėjas taip
pat buvo informuotas, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu
Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo
pavyzdiniais nuostatais, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės
priežiūros (eksploatavimo) mokestis naudojamas namo nuolatinės techninės priežiūros darbams,
numatytiems Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame sąraše, atlikti ir, kad namo
stogo ruloninės dangos keitimas šiems darbams nepriskirtinas, todėl šie darbai turėtų būti atliekami
už iš gyventojų papildomai sukauptų lėšų.
Minėtame rašte taip pat buvo pažymėta, kad „kaupimo mokestis išskaičiuojamas ir
apskaitomas administratoriaus gyventojų sutikimu“, o kadangi pareiškėjas prie lėšų namo stogo
dangos keitimui neprisidėjo, tai teikti jam informaciją šiuo klausimu buvo atsisakyta. Pareiškėjas
taip pat buvo informuotas apie galimybę atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau, pastebėtina, kad jam
nebuvo išaiškinta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atsakymo apskundimo tvarka.
6. Bendrovės 2010-07-08 raštu pareiškėjui buvo suteikta informacija apie iš Namo butų
savininkų surinktą namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo mokestį ir jo panaudojimą.
Pareiškėjui paaiškinta, kad „techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas – 0,25 (be PVM) už 1 m²
bendrojo naudingo ploto per mėnesį patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 28 d. Joniškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-167. Tarifas susideda iš dviejų dalių – 0,21 Lt skirta
kiekvieno mėnesio bendrojo naudojimo objektų nuolatinei techninei priežiūrai, o antra dalis 0,04 –
skirta privalomųjų darbų vykdymui, panaudojant medžiagas“.
7. Iš skundo tyrimo medžiagos matyti, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius (toliau – Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba), atlikęs tyrimą pagal pareiškėjo pareiškimą dėl Joniškio butų ūkio
galimai neteisėto eksploatacinio mokesčio panaudojimo, faktų, kad minėta įmonė būtų neteisėtai
naudojusi iš gyventojų surinktus mokesčius, nenustatė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
2010-10-14 raštu pareiškėją informavo, kad „UAB „Joniškio butų ūkis“ savo darbo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Joniškio rajono savivaldybės ir kitais teisės aktais“.
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010-10-27 raštu pareiškėjui buvo suteikta
bendro pobūdžio informacija apie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninės
priežiūros (eksploatavimo) darbus ir šių darbų apmokėjimą.
Aplinkos ministerijos rašte nurodyta, kad „nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo)
darbai yra inžinierinio techninio pobūdžio arba susiję su konstrukcinių elementų ir inžinierinių
sistemų (vandentiekio, kanalizacijos, elektros) techniniu aptarnavimu“ ir kad „jie matuojami ne
fiziniais dydžiais, o normatyvinėmis darbo laiko sąnaudomis“.
Minėtame rašte taip pat pažymėta: „Praktika parodė, kad savivaldybės sudarydamos
nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašus skirtingai interpretuoja šių darbų
sąvoką ir nustato skirtingus tarifus. Atsižvelgiant į tai ministerija parengė ir šiuo metu derina
statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros
privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ pakeitimo projektą, kuriame pridedamas
pavyzdinis namo nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašas. Šio sąrašo patvirtinimas leis
suvienodinti minėtų darbų apimtis ir atitinkamai jų tarifus savivaldybėse“.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
9. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą,
savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė yra viena iš savarankiškųjų
savivaldybės funkcijų.
10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnyje nustatyta, kad butų ir kitų
patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti,

mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas,
kurios bus skiriamos namui atnaujinti.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir
kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (nauja
redakcija galioja nuo 2002-06-01) nustatyta:
„3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas – namo bendrųjų konstrukcijų,
patalpų, inžinerinės įrangos remontas ar keitimas naujomis siekiant atkurti ar pagerinti jų
normatyvines savybes, įgyvendinant privalomuosius statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir
priežiūros reikalavimus.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra
(eksploatavimas) – nuolatinis namo būklės stebėjimas ir vertinimas, pastato laikančiųjų
konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo
inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo
sezonui, gaisrinės saugos palaikymas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą.
<...>
8. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai
apskaičiuoja šiuos mėnesinius mokesčius ir įmokas:
8.1. už namo bendrosios nuosavybės administravimą <...> – vadovaudamasis savivaldybės
tarybos nustatytais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika;
8.2. už namo bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų,
lifto) nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) – vadovaudamasis savivaldybės tarybos
patvirtintais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika pagal savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės
priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą arba pagal šios paslaugos pirkimo kainą;
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;
8.5. už liftą – vadovaudamasis lifto priežiūros sutartyje nustatyta paslaugų kaina ir
sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos
prietaiso rodmenis. Jeigu namo pirmajame ir antrajame aukštuose esančių patalpų naudotojams lifto
paslauga neteikiama, mokestis už liftą jiems neskaičiuojamas;
8.6. už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, jeigu
jie neįtraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, – pagal faktinę šių
darbų kainą, jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintuose Butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose nenustatyta kitaip;
8.7. kaupiamąsias įmokas – vadovaudamasis patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo
raštu sprendimu dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, jų naudojimo
tvarkos ir kaupiamųjų įmokų dydžio;
8.8. už kitas suteiktas paslaugas – vadovaudamasis su paslaugų teikėjais sudarytomis
sutartimis, o jei šias paslaugas teikia administratorius, – pagal šių paslaugų sąmatą.“
12. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008-08-28 sprendimo Nr. T-167 1.1. ir 1.2.
punktais patvirtinti 0,174 Lt dydžio daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir
0,25 Lt dydžio techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifai (be pridėtinės vertės mokesčio už 1 kv.
m bendrojo naudingo ploto).
13. Savivaldybės administracijos direktoriaus Boleslovo Švabo 2010-01-14 įsakymu Nr. A29 buvo patvirtintas Daugiabučių namų Joniškio rajone bendrojo naudojimo objektų nuolatinės
techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas, pagal kurį šiems darbams priskiriamas
ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas (4.1. punktas), kopėčių, stogo angų dangčių ir

bokštelių smulkių defektų šalinimas (4.2. punktas), šlaitinių stogų dangos smulkių defektų
šalinimas (4.3. punktas), šlaitinių stogų kraigų smulkių defektų šalinimas (4.4. punktas) ir kiti
nedidelės apimties darbai.
Tyrimo išvados
14. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą (pažymos 9
punktas), Bendrovės veiklą, taip pat ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio
surinkimą bei jo panaudojimą, kontroliuoti pavesta Savivaldybei (tačiau atkreiptinas pareiškėjo
dėmesys į tai, kad Savivaldybės pareigūnai minėto mokesčio iš gyventojų nerenka ir jo nenaudoja).
Minėta, kad Bendrovės veiklą, susijusią su techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio iš
Namo gyventojų surinkimu ir jo panaudojimu, tyrė Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, tačiau
pažeidimų nenustatė. Tyrimas tuo pačiu klausimu buvo atliktas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo
taryboje, tačiau ir ji faktų, kad minėta įmonė neteisėtai naudotų iš gyventojų surenkamą namo
techninės priežiūros (eksploatavimo) mokestį, nenustatė.
15. Pastebėtina, kad iš skundo tyrimo medžiagos matyti, jog, pareiškėjo nuomone, namo
stogo danga turėtų būti keičiama už iš gyventojų renkamą techninės priežiūros (eksploatavimo)
mokestį.
Remiantis šios pažymos 10–12 punktuose nurodytų teisės aktų nuostatomis, Name esančių
butų savininkai Bendrovei be kitų mokesčių, privalo mokėti ir namo bendrojo naudojimo objektų
nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokestį, kurį Bendrovė turi panaudoti nuolatiniam
Namo būklės stebėjimui ir vertinimui, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo
palaikymui, defektų šalinimui, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo
užtikrinimui, jų profilaktikai, derinimui, parengimui šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymui
pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučio namo bendrojo naudojimo
objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą.
Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-14 įsakymu Nr. A-29 patvirtintą
Daugiabučių namų Joniškio rajone bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros
(eksploatavimo) darbų sąrašą (pažymos 13 punktas), iš gyventojų surenkamas nuolatinės techninės
priežiūros (eksploatavimo) mokestis galėtų būti naudojamas tik ruloninės stogo dangos smulkių
defektų šalinimui, o ne visos stogo dangos keitimui. Todėl visa namo stogo danga turėtų būti
keičiama už iš namų savininkų papildomai sukauptas lėšas. Apie tai pareiškėjas buvo informuotas
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010-05-03 raštu (pažymos 5 punktas).
16. Tačiau kartu pastebėtina, jog iš Bendrovės pareiškėjui pateikto 2010-07-08 rašto matyti,
kad tik maža iš gyventojų surenkamo namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės
priežiūros (eksploatavimo) mokesčio dalis (0,04 Lt už 1 kv. m.) yra panaudojama namo bendrojo
naudojimo objektų smulkiems remonto darbams panaudojant medžiagas, o kam konkrečiai skiriama
didžioji šio mokesčio dalis (0,21 Lt už 1 kv. m) – pareiškėjui nepaaiškinta (pažymos 6 punktas). Be
to, neaišku, kuo remiantis taip skaidomas bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės
priežiūros (eksploatavimo) mokesčio panaudojimas ir ar toks skaidymas yra pagrįstas.
Todėl, atsižvelgiant į tai, kas pirmiau buvo nurodyta, Savivaldybės pareigūnams siūlytina
įvertinti bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio
panaudojimo išskaidymo pagrįstumą (t. y. ar ne per maža šio mokesčio dalis skiriama konkretiems
namo remonto darbams).
Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ėmėsi
priemonių, jog visose Lietuvos savivaldybėse būtų suvienodintas bendrojo naudojimo objektų
nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašas bei šių darbų tarifai (pažymos 5 punktas). Tai, Seimo
kontrolieriaus nuomone, turėtų užtikrinti aiškesnį ir skaidresnį minėto mokesčio tarifo nustatymą ir
šio mokesčio panaudojimą.
17. Be to, Seimo kontrolierius, kurio veiklos tikslas – ne tik ginti žmogaus teises ir laisves
viešojo administravimo srityje, bet ir gerinti viešąjį administravimą, atkreipia Savivaldybės
administracijos ir Kontrolės ir audito tarybos pareigūnų dėmesį į tai, kad pareiškėjas, būdamas

Namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiu, turi teisę gauti informaciją apie gyventojų stogo
remontui sukauptas lėšas. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir gero viešojo administravimo principu, pareiškėjams
pateikiamuose atsakymuose turėtų būti išaiškinta jų apskundimo tvarka (Kontrolės ir audito
tarnybos pareiškėjui pateiktame 2010-05-03 atsakyme tai nebuvo padaryta).
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės pripažinti
pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
17, 21 punktais, Seimo kontrolierius Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlo:
įvertinti UAB Joniškio butų ūkis iš gyventojų surenkamo bendrojo naudojimo
objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio panaudojimo
išskaidymo pagrįstumą (t. y. ar ne per maža šio mokesčio dalis skiriama konkretiems
namo remonto darbams) ir apie priimtus sprendimus informuoti Seimo kontrolierių
bei pareiškėją;
užtikrinti, kad pareiškėjams būtų teikiama visa pagal teisės aktus jiems teiktina
informacija bei nurodoma pateiktų atsakymų apskundimo tvarka.
Apie Seimo kontrolieriaus rekomendacijų vykdymą informuoti iki 2011-05-01

Seimo kontrolierius
Gabija Kregždytė, 2665107

Augustinas Normantas

