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ĮŽANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės
kontrolieriaus 2012 m. spalio 1 d. pavedimu Nr. TK2-9.
Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė.
Audituojamas subjektas – Uţdaroji akcinė bendrovė ,,Kelmės vietinis ūkis“, identifikavimo
kodas 162732556. Audituojamo subjekto adresas: Ţemaitės g. 23, LT-86262 Kelmė.
Audituojamas laikotarpis –2012 metai.
Audituojamu laikotarpiu uţdarosios akcinės bendrovės ,,Kelmės vietinis ūkis“ (toliau –
Bendrovė) direktoriumi dirbo Vytautas Rupšys, vyriausiąja buhaltere – Regina Atkočaitienė,
ekonomiste-buhaltere – Birutė Steponaitienė.
Audito tikslas: Įvertinti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčio panaudojimą.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus. Šio audito metu
Bendrovės finansinių ir kitų ataskaitų duomenų tikrumas nebuvo vertintas, nes tai nėra šio audito
tikslas. Todėl nuomonė dėl finansinių ar kitų ataskaitų nebus reiškiama.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Pagal audito metu surinktą informaciją, Bendrovė 2012 metais administravo daugiabučio
gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją nuosavybę, iš kurių: Kelmės rajono
savivaldybės vykdomosios institucijos perduotus 37 Kelmėje ir 13 Tytuvėnuose namų, 13 namų - pagal
butų savininkų bendrijų prašymus.
Šio riboto finansinio audito metu buvo vertinti klausimai, kurie susiję tik su Kelmės rajono
savivaldybės vykdomosios institucijos perduotų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administravimu.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus1 .
Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslui pasiekti, audito planavimo etape buvo atlikta
nuosekli Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų analizė, kuri leido nustatyti reikšmingiausias
ir rizikingiausias audituotinas sritis, susijusias su Kelmės rajono savivaldybės vykdomosios institucijos
perduotų Bendrovei daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimu.
Audito metu, siekiant gauti audito tikslui reikalingų įrodymų, atlikta:
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LR Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 (LR Valstybės kontrolieriaus 2006 m. vasario 1
d. įsakymo Nr. V-15 redakcija) ,,Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“

-Kelmės rajono savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios institucijų priimtų tvarkų,
taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administravimu, nuosekli perţiūra ir teisėtumo vertinimas;
-Bendrovės kai kurių priimtų vidaus teisės aktų, susijusių su butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimu, perţiūra ir šių teisės aktų bei, su administravimu susijusios, kai
kurios veiklos teisėtumo vertinimas;
-butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio (tarifų)
panaudojimo 2012 metais Bendrovėje teisėtumo vertinimas.
Šio audito metu taip pat atlikta Bendrovės pajamų ir išlaidų, susijusių su visų daugiabučių
gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimu, pokyčių
analizė. Atliekant auditą, daryta prielaida, kad visi pateikti auditui dokumentai yra teisingi, išsamūs ir
galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS

1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo bendrosios
nuostatos
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.
Buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti,
tinkamai priţiūrėti, 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 sutartį2.
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. Administratorių
skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administratorius veikia pagal savivaldybės mero
patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo
nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Administravimas pasibaigia LR Civilinio
kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų
patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį3.
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LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalis ir 48.3 straipsnio 3 dalis.
LR Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys.

Atsiţvelgiant į šias nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administratoriumi gali būti daugiabučių namų bendrija, jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas ar
savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administratorius, veikiantis pagal savivaldybės vykdomosios institucijos
patvirtintus nuostatus.
Administravimas – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių)
bendrosios nuosavybės objektų administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus
bendrojo naudojimo objektams valdyti, priţiūrėti ar kitaip tvarkyti, juos išsaugoti ir naudojimui pagal
tikslinę paskirtį uţtikrinti4.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo pagrindinius
principus, kaip minėta, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimas Nr. 603 ,,Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų
(bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ ir šiuo
nutarimu patvirtinti Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės
administravimo pavyzdiniai nuostatai (su vėlesniais šio nutarimo pakeitimais ir papildymais) bei kiti
teisės aktai.
Daugiabučių namų butų ar kitų patalpų savininkai dengia savo bendrosios nuosavybės
administravimo išlaidas. Daugiabučio gyvenamojo namo buto savininko teisės į bendrąja nuosavybe
esantį turtą grindţiamos proporcingumo principu, t. y. bendraturčio (buto savininko) dalis bendrojoje
nuosavybėje lygi jam priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto
santykiui. Todėl butų ir kitų patalpų savininkai bendrosios nuosavybės administravimo išlaidas apmoka
proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje5.
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 atnaujinti6.
Butų ir kitų patalpų savininkų mokamas mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą
turi būti nustatytas, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintu tarifu ar jo apskaičiavimo
metodika7.
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
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LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Daugiabučių namų patalpų savininkų
(bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 3.2 punktas.
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LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimo Nr. 603 (LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1194
redakcija) 2.2 punktas.

jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Administratorių
skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas8.
Pagrindinius administratoriaus skyrimo principus nustato LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23
d. nutarimas Nr. 603 ,,Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios
nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (įskaitant vėlesnius jo pakeitimus ir
papildymus). Pagal šį teisės aktą, savivaldybės vykdomoji institucija iki 2010 m. kovo 18 d. galėjo
skirti savo sprendimu butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių tiesiogiai,
pasirenkant (ar įsteigiant) bet kurį juridinį asmenį, turintį teisę teikti administravimo paslaugas,
nevykdant jokių administratoriaus atrankos procedūrų. Tačiau pagal vėlesnes šio nutarimo redakcijas,
administratoriaus skyrimas turi būti vykdomas, tik atlikus jo atranką pagal savivaldybės tarybos
nustatytą tvarką9.
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi gali būti skiriamas
fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės
erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, turintis nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikoje, juridinis asmuo – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos
valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusio juridinio asmens ar kitos
organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, kuriam teisės aktai leidţia teikti turto
administravimo paslaugas, atrinktas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba,
nustatydama administratoriaus atrinkimo tvarką, vadovaujasi nediskriminavimo, proporcingumo,
būtinumo ir skaidrumo principais10.
Kelmės rajono savivaldybė 2010-09-29 patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašą.
Vadovaujantis tuo metu galiojančia LRV nutarimo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo redakcija11, savivaldybės vykdomosios
institucijos sprendime skirti daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios
nuosavybės objektų administratorių (toliau vadinama – administratorius) turėjo būti nurodytas
daugiabučio namo (namų) adresas, jo naudingasis plotas, gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų
skaičius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui ar keliems
daugiabučiams namams priskirto ţemės sklypo plotas ir patalpų savininkų teisės į jį ar jo dalį,
informacija apie asmenį, kuris skiriamas administratoriumi (fizinio asmens vardas ir pavardė,
deklaruota gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai siųsti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė
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LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimo Nr. 603 (LR Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 235 ir
2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1194 redakcija) 2.1 punktas
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forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį,
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojas), mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą, nustatytas vadovaujantis
savivaldybės tarybos patvirtintu tarifu ar jo apskaičiavimo metodika arba pagal administravimo
paslaugos viešojo pirkimo rezultatus (jeigu šios paslaugos perkamos), tačiau ne didesnis uţ
savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą ar tarifą, apskaičiuotą pagal jos patvirtintą metodiką.
Administravimo faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre ir nurodomas administratorius;
Administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo datos.
Kelmės rajono savivaldybės vykdomoji institucija nevisiškai laikėsi teisės aktų
reikalavimų, perduodama Bendrovei administruoti butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės objektus. Kelmės mieste butai buvo perduoti, nenurodžius konkrečių
namų, perduodamų namų naudingo ploto, nenurodytas negyvenamųjų patalpų skaičiaus,
žemės sklypų plotų, nenurodytos patalpų savininkų teisės į perduodamą žemės sklypą.
Perduodant administruoti butus Tytuvėnų mieste, nurodyti tik perduodamų namų
adresai, naudingasis plotas ir butų skaičius, nenurodant negyvenamųjų patalpų skaičiaus,
žemės sklypų ploto ir namo patalpų savininkų teisių į juos (jeigu namui priskirtas žemės
sklypas). Vėlesniais metais paskirtam administratoriui anksčiau perduoti objektai išbraukti
iš administravimo sąrašų, nesant Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimų.
Nenurodytas mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą.
Administratorius savo pareigas pradėjo vykdyti, nesant priėmimo-perdavimo aktų.
Nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos tvarkos, administravimo
faktas įregistruotas tik keliems daugiabučiams namams.
Kelmės

rajono savivaldybės taryba, atsiţvelgdama į tai, kad Kelmės rajono savivaldybės

teritorijoje butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo funkcijas atlieka savivaldybės
kontroliuojama įmonė - UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“, vadovaudamasi tuo metu galiojančia LR Vietos
savivaldos įstatymo redakcija, Bendrovei nustatė administravimo išlaidų tarifų metodiką12.
Savivaldybė privalo atlikti pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirto
administratoriaus, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba
nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę13.
Audito metu nustatyta, kad Bendrovės veiklos priežiūra ir kontrolė buvo vykdoma nepilnai:
Savivaldybės administracijai nebuvo teikiamos pagal LR aplinkos ministro įsakymą nei turto
aprašas, nei veiklos, susijusios su administruojamais daugiabučiais namais, ataskaitos.
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2009-02-26 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-107 „Dėl daugiabučių namų bendrosios
nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės prieţiūros(eksploatavimo) tarifų nustatymo metodikos
patvirtinimo“.
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LR vietos savivaldos įstatymo (2011-04-15 įstatymo Nr. 1327 redakcija) 6 str. 42 p.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, remiantis LR Vyriausybės patvirtintais
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais14,
patvirtino Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administravimo nuostatus15.
Šiais nuostatais (toliau – Nuostatai) savo veikloje privalo vadovautis savivaldybės vykdomosios
institucijos sprendimu paskirtas administratorius. Nuostatų 4 punktas nustato, kad pagrindinis
administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus
privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.
- Nuostatų 5 ir 5.2 punktai16 nurodo, kad administratorius, įgyvendindamas savo pagrindinį
uţdavinį, sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia. Apraše
turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs poţymiai, techninė
būklė, su jais susijusios patalpų savininkų teisės ir prievolės. Aprašą administratorius pateikia
savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam atstovui, o aprašo kopiją – patalpų
savininkams

ir

kitiems

administratoriui

ţinomiems

su

administruojamu

turtu

susijusiems

suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti namo bendrojo
naudojimo objektų aprašą ir reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias išlaidas. Nesutarimų
atveju ginčą sprendţia teismas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinę
formą tvirtina aplinkos ministras.
LR Civilinis kodeksas nustato, kad administratoriaus veiklai mutatis mutandis taikomos šios
knygos XIV skyriaus normos. Administratorius privalo sudaryti turto aprašą. Šiame apraše turi būti
nurodyta daiktų rūšis, jų vertė, paskirtis, buvimo vieta ir individualūs požymiai, su turtu susijusios
teisės ir prievolės. Aprašą administratorius pateikia jį paskyrusiam asmeniui ar institucijai, o akto
kopijas – naudos gavėjui ir kitiems administratoriui ţinomiems su administruojamu turtu susijusiems
suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti turto aprašą ir reikalauti
atlikti turto inventorizaciją iš naujo17.
Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1)bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos,
perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos
elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
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LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 603 (LR Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3
redakcija) patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai.
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Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-25 įsakymu Nr. A-1052 patvirtinti Kelmės rajono
savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (ankstesnė redakcija 201007-26 Nr. A-643).
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Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-25 įsakymu Nr. A-1052 patvirtinti Kelmės rajono
savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai.
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LR Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 6 dalis ir 4.245 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys.

2)bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos,
elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo
radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai,
karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga
bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems
gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose,
jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų
asmenų nuosavybė;
3)bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos,
palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems
patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims18.

LR Aplinkos ministras 2010 metais patvirtino Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
aprašo pavyzdinę formą19. Ši forma nustato visus reikalavimus, kas yra išdėstyta LR civiliniame
kodekse ir Nuostatų 5.2 punkte. Turto administravimo teisiniai santykiai glaudţiai susiję su butų
savininkų nuosavybės teisiniais santykiais, nuosavybės teisės įgyvendinimu. Šie aprašai ir turėtų šį
santykį atskleisti per administratoriaus veiklos apimtis kiekviename konkrečiame administruojamame
name, administruojant butų savininkų bendrąją nuosavybę ir per butų ar kitų patalpų savininkų teises ir
pareigas, tai yra santykį su šia administruojama bendrąja nuosavybe.
Bendrovės sudaryti Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašai,
mūsų nuomone, neatitinka LR civilinio kodekso 4.285 str. ir Nuostatų 5.2 punkto ir LR
aplinkos ministro patvirtinto Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo
reikalavimų ir yra nevisiškai informatyvūs.
Audito metu nustatyta, kad Bendrovės sudarytuose bendrojo naudojimo objektų
aprašuose nenurodyta statybos metai, nuo kurio skaičiuojami administravimo mokesčiai,
nenurodytas namo aukštis, kitų patalpų skaičius, priklausinių skaičius, įstatymų nustatyta
tvarka namui priskirto žemės sklypo įregistravimo data, unikalus numeris, nėra
informacijos apie butų ir kitų patalpų savininkų teises ir prievoles. Duomenys apie namo
bendrąsias konstrukcijas, bendrąsias inžinerines sitemas, bendrojo naudojimo patalpas yra
nepakankamai informatyvūs.
Audito metu nenustatyta, kad vykdant Nuostatų 5.2 punktą, visi aprašai būtų
pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai, o kopijos - butų ir kitų patalpų savininkams.
Nuostatų 5.3 punktas20 nustato, kad administratorius, vadovaudamasis teisės aktais,
organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę prieţiūrą (eksploatavimą).
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

18

LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (LR 2000 m. birţelio 20 d. įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 2
straipsnio 15 dalis.
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LR Aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. D1-895 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo
objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo“
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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 sąrašą21.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius nėra patvirtinęs
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbų sąrašo.
Kelmės rajono savivaldybėje nėra patvirtintos statinių priežiūros naudojimo
taisyklės.
UAB Kelmės vietinis ūkis direktorius 2009-04-30 patvirtino Daugiabučių
gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų priežiūros taisykles, kuriose patvirtino
Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės
priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą.

Nuostatų 5.4 p. nustato, kad administratorius, remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų
techninių apţiūrų, name suvartojamos šilumos energijos, pastato energinio naudingumo sertifikato ar energinio
audito duomenimis, rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir
ilgalaikius darbų planus (toliau vadinama – darbų planai), juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią
darbų kainą, lėšų šaltinius; imasi priemonių šiems planams įgyvendinti ir vykdo šių darbų užsakovo
funkcijas. Darbų planai skelbiami administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi. Darbų planai
pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėţutes ar elektroniniu paštu). Ne maţiau kaip ¼ patalpų savininkų
rašytiniu pageidavimu ar administratoriaus iniciatyva darbų planai svarstomi patalpų savininkų susirinkime;

Audito metu nustatyta, kad UAB „Kelmės vietinis ūkis“ bendrojo naudojimo objektų
atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų nerengė, neskelbė internetiniame puslapyje ir
nepateikė patalpų savininkams.
Nuostatų 7.1 punktas22 nustato, kad pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3
mėnesius

administratorius

turi

pateikti

patalpų

savininkams

savo

veiklos,

susijusios

su

administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyti duomenys apie šių
Nuostatų 8 ir 91 punktuose nurodytus sumokėtus mėnesinius mokesčius ir kaupiamąsias įmokas,
įsiskolinimus, sukauptų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti panaudojimą ir likutį,
informacija apie darbų planų įvykdymą. Kartu su ataskaita pateikiami kitų metų darbų planai,
nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Gali būti pateikta ir kita svarbi
informacija, susijusi su administruojamu namu. Ataskaita gali būti skelbiama administratoriaus
interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi, pateikiama patalpų savininkams į pašto dėţutes ar elektroniniu
paštu. Ne maţiau kaip ¼ patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar savo iniciatyva administratorius

21
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šią ataskaitą ir darbų planus pateikia patalpų savininkų susirinkime. Ataskaita rengiama pagal aplinkos
ministro patvirtintą pavyzdinę ataskaitos formą23.
LR Aplinkos ministro patvirtinta pavyzdinė Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo
objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaita susideda iš penkių
dalių, iš kurių keturiose dalyse pateikiama informacija apie jau įvykusius dalykus – butų savininkams
priskaičiuotus mokesčius ir skolą, sukauptų lėšų likučius, objektų atnaujinimo darbų planų ir darbų,
neįtrauktų į darbų planus, įvykdymą. Ataskaitos 5 dalies ,,Pridedama informacija“ 1 punkte ,,Kitų metų
darbų planai“ paţymėta, kad šioje lentelės dalyje nurodomi kitų metų konkretūs darbai, planuojamas
lėšų poreikis ir jų šaltiniai.
Bendrovė nevisiškai prisilaikė LR Aplinkos ministerijos patvirtintų pavyzdinės
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos,
susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pildymo nurodymų ir 2011 metų
ataskaitose pateikė netikslius duomenis. Ataskaitose nepateikiama informacija apie atliktus
einamaisiais metais darbus ir planuojamus kitiems metams konkrečius darbus, planuojamą
lėšų poreikį ir jų šaltinius
Mūsų nuomone, administratorius turėtų skelbti savo metinę veiklos ataskaitą
Bendrovės tinklalapyje, bet tai nebuvo daroma.

2. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo lėšų apskaita
ir panaudojimas
Kelmės

rajono savivaldybės taryba, atsiţvelgdama į tai, kad Kelmės rajono savivaldybės

teritorijoje butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo funkcijas atlieka savivaldybės
kontroliuojama įmonė - UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“, vadovaudamasi tuo metu galiojančia LR Vietos
savivaldos įstatymo redakcija, Bendrovei nustatė administravimo išlaidų tarifų metodiką24.
Nustatyti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo išlaidų tarifai skaičiuojami
proporcingai bendrosios nuosavybės daliai (vienam kvadratiniam metrui patalpų naudingojo ploto).
Nuostatų 7 ir 7.2 punktai nustato, kad administratorius privalo tvarkyti pajamų ir išlaidų,
susijusių su administruojamu namu, apskaitą. Pagal šią nuostatą, administratorius privalo tvarkyti
kiekvieno administruojamo namo visų pajamų ir patiriamų visų išlaidų apskaitą. Jokios išimtys
šiuose Nuostatuose nenumatytos.
Apskaita Bendrovėje vedama, nesilaikant Nuostatų 7. It 7.2 p. reikalavimų.
Bendrovės vadovas bendrojo naudojimo objektų administravimo pajamų ir išlaidų
apskaitai tvarkyti nėra patvirtinęs Daugiabučių namų administravimo, techninės priežiūros,
šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros, avarijų likvidavimo pajamų ir išlaidų
23

LR Aplinkos ministro 2010 m. geguţės 21 d. įsakymas Nr. D1-428 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo
naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos
pavyzdinės formos patvirtinimo
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2009-02-26 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-107 „Dėl daugiabučių namų bendrosios
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apskaitos tvarkos. Šioje tvarkoje turėtų būti numatyta, kad administravimo pajamų ir išlaidų
apskaita vedama atskirai kiekvienam namui.
Šioje tvarkoje, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nustatytus tarifus, turėtų būti
patvirtinti konkretūs, su administravimu susijusių, pajamų ir išlaidų skaičiavimo tarifai.
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir prieţiūros
išlaidas sudaro trys išlaidų grupės. Tai – turto administravimo išlaidos (Civilinio kodekso 4.84
straipsnio 4 dalis), namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos (Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3
dalis) ir su buto naudojimu susijusios asmeninės išlaidos (pavyzdţiui, išlaidos šiukšlėms išveţti,
elektros energijai ir pan.). Asmeninės išlaidos yra išimtinai sutartinio pobūdţio ir nesusijusios su
įstatyme nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų prievole mokėti namui išlaikyti ir išsaugoti reikalingas
išlaidas bei administravimo išlaidas25.
Prie antros grupės namui išlaikyti ir išsaugoti išlaidų priskiriamos ir bendrojo naudojimo
objektų atnaujinimo išlaidos, kurios dengiamos iš butų savininkų atskirai kaupiamų lėšų ir kurios šioje
ataskaitoje, kaip ir asmeninės išlaidos, nebus nagrinėjamos.
Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo.
Daugiabučių namų administravimo tarifas skaičiuojamas Savivaldybės tarybos patvirtinta
metodika26.
Administravimo paslaugų tarifas mėnesiui apskaičiuojamas nustatytą nominalią administravimo
paslaugų kainą diferencijuojant pagal darbų mastą27, t. y., sąnaudų visumą su 5 proc. pelnu dauginant iš
koeficiento, nustatantį administravimo darbų mastą pagal namo buitinių patogumų lygį ir namo
eksploatavimo specifiką. Daugiabučių namų administravimo tarifas, priklausomai nuo namo statybos
metų, yra paskaičiuotas 0,1331 Lt uţ 1 m². Išanalizavus atrinktų daugiabučių namų 2012 m. bendrojo
naudojimo objektų bendrosios nuosavybės administravimo įmokų paskaičiavimus, nustatyta, kad yra
netikslumų atskiriems daugiabučiams namams pagal nustatytą tarifą priskaičiuojant įmokas (pvz.,
namui Janonio g. 13 priskaičiuota didesnė 17,93 Lt suma, namui Janonio g. 18 priskaičiuota maţesnė
3,33 Lt ir pan.).
Bendrovės direktorius 2009-01-15 patvirtino Gyvenamųjų namų administravimo išlaidų
kalkuliaciją. Palyginus vieno mėnesio priskaičiuotą administravimo mokestį ir faktiškai patirtas
sąnaudas (t. y., direktoriaus pavedimu apmokamas dviejų kasininkų (100 proc.), inžinieriaus (100
proc. ), sekretorės (80 proc.), elektriko (20 proc.)( plius 40 proc. pridėtinės vertės mokestis, kuris
naudojamas ūkinėms išlaidoms), nustatyta, kad vieno mėnesio administravimo mokesčio sąnaudos
25

Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis (Civilinė byla Nr. 3K-3-132/2010)
2009-02-26 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-107 „Dėl Daugiabučių namų bendrosios
nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės prieţiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“.
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2009-02-26 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-107 „Dėl Daugiabučių namų bendrosios
nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės prieţiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo metodikos
patvirtinimo“, 11 p.
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sudaro 8176 Lt. Per rugsėjo mėnesį gyventojams priskaičiuota 12068 Lt daugiabučių namų
administravimo mokesčio, pelnas sudaro 3483,2 lt arba 40,57 proc. arba į tarifus įskaičiuotą
pelningumą (5 proc.) viršijo 35,57 procentiniais punktais.
Rekomenduotina peržiūrėti Daugiabučių namų administravimo tarifo metodiką,
patikslinti tarifo paskaičiavimą, nurodant, kokių pareigybių darbuotojų atlyginimai kokia
dalimi įskaičiuojami į patvirtintą tarifą ir patvirtinti konkretų tarifą
Bendrovė apskaitoje neišskiria daugiabučių namų administravimo sąnaudų,
neveda faktinių sąnaudų apskaitos pagal patvirtintą kalkuliaciją, todėl įvertinti mokesčio
panaudojimo teisėtumo neįmanoma.
Darbuotojų pareigybių aprašymuose nėra įrašytos daugiabučių namų
administravimo funkcijos, inžinierius dirba iš viso be pareigybės.

Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros tarifo
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės prieţiūros įmokos
skaičiuojamos pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą metodiką. Tarifas skaičiuojamas būsto
prieţiūros paslaugų (eksploatavimo) tarifą diferencijuojant pagal namų grupės inţinerinės įrangos
sudėtingumą ir namų nusidėvėjimo laipsnį. Priklausomai nuo namo amţiaus ir inţinerinės įrangos,
paskaičiuotas tarifas yra 0,363 Lt/m² be PVM arba 0,396 Lt/m² be PVM.
Išanalizavus atrinktų daugiabučių namų 2011 m. bendrojo naudojimo objektų nuolatinės
techninės prieţiūros įmokų paskaičiavimus, nustatyta, kad neatitinka pagal nustatytą tarifą
priskaičiuotos įmokos atskiriems daugiabučiams namams (namui J. Janonio g.12 priskaičiuota 177,49
Lt maţesnė įmokų suma, namui J. Janonio g.13 – maţesnė 84,47 lt, namui J. Janonio g. 14 – maţesnė
181,83 Lt, namui J. Janonio g. 26 - maţesnė 253,59 Lt. ir kt.).
UAB “Kelmės vietinis ūkis” direktorius 2009-02-10 nuolatinės techninės prieţiūros darbų tarifą
0,33 Lt/m² be PVM paskirstė sekančiai pagal atskiras paslaugų rūšis:
0,16 Lt – pastato bendrojo naudojimo patalpų bei konstrukcijų einamajam remontui;
0,04 Lt – vandentiekio ir kanalizacijos remontui ir reguliavimui;
0,10 Lt – kiemo teritorijos prieţiūrai;
0,03 Lt – elektros instaliacijos techninei prieţiūrai.
Patvirtintas tarifas ir aukščiau nurodytas įmokų paskirstymas neatitinka galiojančių teisės aktų
reikalavimų. Vadovaujantis Nuostatų28 8.2, 8.3 ir 9' punktais, namui priskirto ţemės sklypo prieţiūros
darbai skaičiuojami pagal ţemės sklypo paslaugos sutarties kainą, o jei šį sklypą tvarko ir priţiūri
administratorius – pagal šios prieţiūros ir tvarkymo darbų sąmatą (namo teritorijos prieţiūra
nepriskiriama nuolatinės techninės prieţiūros darbams).
28
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Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų
nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, uţtikrinanti šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus
statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.
Esminiai statinio reikalavimai29
1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių
pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar
sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas,
smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos);
2) gaisrinės saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir
dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje, gaisro
išplitimas į gretimus statinius; statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis
priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai dirbti;
3) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir
nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo
ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo,
statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės;
4) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo,
susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;
5) apsaugos nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai,
leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis;
6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato
sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų
paskirties reikalavimus).

LR statybos įstatymas30 nurodo, kad Statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso
sąvoką „einamasis remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar
kapitališkai neremontuojant. Šios išlaidos priskirtinos prie asmeninių išlaidų išlaikyti, kurios, mūsų

manymu, turėtų būti dengiamos iš butų savininkų atskirai kaupiamų lėšų. Asmeninės išlaidos yra
išimtinai sutartinio pobūdţio ir nesusijusios su įstatyme nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų
prievole mokėti namui išlaikyti ir išsaugoti reikalingas išlaidas bei administravimo išlaidas31.
Kaip buvo minėta, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius nėra patvirtinęs
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbų sąrašo.
Darbų atitikimas patvirtintam darbų sąrašui buvo nagrinėtas, atliekant administravimui skirtų
lėšų panaudojimo vertinimą. Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 ,,Statinių techninės
prieţiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams priţiūrėtojams, statinių techninės
prieţiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“32 38 punktas nurodo, kad
nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį, be to tam tikrais
atvejais nuolatiniai stebėjimai gali būti atlikti ir daţniau kaip kartą į mėnesį, o 41.1 p. nustato, kad
kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inţinerinės įrangos apţiūros atliekamos pasibaigus
ţiemos sezonui (atsiţvelgiant į statinio naudojimo ypatumus) ir prieš prasidedant žiemos sezonui. Gali
būti atliekamos ir neeilinės apţiūros.
29

Ten pat, 4 str. 1 d.
Ţin., 1996, Nr. 32-788 (su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 21 p.
31
Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis (Civilinė byla Nr. 3K-3-132/2010)
32
LR Aplinkos ministro 2004 m. birţelio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 (2008 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-552
redakcija) patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1. 12. 07:2004.
30

Remiantis auditui pateiktų dokumentų analize, nenustatyta, kad administruojamų
gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės būklės nuolatiniai stebėjimai bei
kasmetinės apžiūros būtų atliktos ne pagal teisės aktuose nustatytus periodus. Iš auditui pateiktų
techninės priežiūros patikrinimo aktų nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija
vykdė statinių naudojimo techninę priežiūrą.
Nuolatinės techninės priežiūros darbų atitikimas patvirtintam darbų sąrašui
Data

Namo
nr.

Sąskai
tos
suma,
lt

Atlikti
techninės
priežiūros darbai

201207

Birutės
g. 7
Janonio
g. 14
Durpyno
g. 16
Janonio
15
Durpyno
g. 16

639,48

Lietaus kanalizacijos
vamzdyno remontas
Vėliavos
laikiklio
pritvirtinimas
Laiptinių
švietimo
įrengimas
Įvadinių
automatų
įrengimas
Kaminų permūrijimas,
stogo remontas

Durpyno
g. 20
Pievų g.
4
Dariaus
ir Girėno
g. 2
Dariaus
ir Girėno
g. 2,2a, 4
Maironio
g. 5a

5436,7
7
10982,
49
1170,4
7
24688,
80
1082,2
8

201208
201208
201208
201208
201208
201208
201208
201208

54,99
2012,4
3
2213,6
1
11763,
84

Aplinkos
ministro
patvirtintas
Daigiabučių
namų techninės
priežiūros
pagrindinių
darbų sąrašas
Atitinka

Patvirtintas
UAB darbų
sąrašas

Medžiagų
suma
pagal
atliktų
darbų aktą
(be PVM)

Nurašyta
medžiagų
pagal
medžiagų
nurašymo
aktus

Atitinka

185,68

69,47

Neatitinka

Neatitinka

17,92

1,52

Neatitinka

Neatitinka

770,83

756,48

Neatitinka

Neatitinka
Neatitinka

1641,77

843,55

Kaminų permūrijimas

Neatitinka (yra
kaminų smulkius
remontas)
Neatitinka

Neatitinka

796,46

221,67

Stogo remontas

Nevisiškai

Nevisiškai

4897,35

3856,78

Neatitinka

Neatitinka

837,44

Laiptinių dažymas

Atitinka

Atitinka

6608,63

4296,44

Pašto
pakabinimas

Neatitinka

Neatitinka

764,55

648,90

Pašto
pakabinimas

dėžučių

dėžučių

321,52

Išnagrinėjus nuolatinės techninės prieţiūros (eksploatacines) išlaidas, nustatyta, kad:
- kai kurie atlikti darbai nesusiję su STR 1.12.05:2010

33

ir UAB “Kelmės vanduo” direktoriaus

patvirtinto Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės prieţiūros
(eksploatavimo) ir kitokio tvarkymo darbų sąrašo darbais;
- prie nuolatinės techninės prieţiūros išlaidų priskirtos faktiškai nesunaudotos medţiagos.
Bendrovė neužtikrino, kad faktinės nuolatinės techninės priežiūros (eksploatacijos)
išlaidos būtų apskaitomos pagal kiekvieną namą atskirai, pagal sąnaudų straipsnius.
Bendrovėje namo techninės priežiūros tarifas skaičiuojamas ir įmokos naudojamos
nesilaikant Nuostatų34 reikalavimų, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
33

LR aplinkos ministro 2011-11-18 įsakymu Nr. D1-888 patvirtintas STR 1.12.05:2010 priedas: Daugiabučių namų
techninės prieţiūros pagrindinių darbų sąrašas
34
LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Daugiabučių namų patalpų savininkų
(bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatai.

patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių
(gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai ir šio reglamento priedu
“Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas”.

REKOMENDACIJOS
Atsiţvelgiant į audito metu nustatytus trūkumus ar kitus neatitikimus, r e k o m e n d u o j a m e:
Savivaldybei:
1. Peržiūrėti ir patikslinti administruojamų namų sąrašą.
2. Užtikrinti Bendrovės veiklos priežiūros ir kontrolės procedūras, kad laiku būtų
teikiamos veiklos, susijusios su administruojamais daugiabučiais namais, ataskaitos,
turto aprašai. Siūloma sudaryti Stebėtojų tarybą, kurioje nebūtų Bendrovės valdyme
dalyvaujančių asmenų.
3. Iš esmės peržiūrėti ir patobulinti Daugiabučių namų administravimo ir nuolatinės
techninės priežiūros tarifų metodiką, atlikti mokesčių dydžio pagrindimo paskaičiavimus
pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.
4. Paruošti ir teikti tvirtinti Tarybai Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
priežiūros taisykles.
5. Patvirtinti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės
priežiūros darbų sąrašą.
6. Patvirtinti statinių priežiūros naudojimo taisykles.
Bendrovei:
1. Peržiūrėti

ir

įregistruoti

Nekilnojamojo

turto

registre

daugiabučių

namų

administravimo faktą visiems administruojamiems namams, paskirti atsakingą asmenį
pasikeitusiems duomenims registruoti.
2. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašus
sudaryti, vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintais reikalavimais.
3. Rengti ir teikti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų
administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitoje tikslią
informaciją pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką.
4. Patvirtinti Daugiabučių namų administravimo, techninės priežiūros, avarijų likvidavimo
pajamų ir išlaidų apskaitos tvarką, numatant, kad administravimo pajamų ir išlaidų
apskaita vedama atskirai kiekvienam namui, ir šios tvarkos laikytis.
5. Nuolatinės techninės priežiūros darbus atlikti, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

6. Rengti butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius
ir ilgalaikius darbo planus, paskelbti juos bendrovės tinklalapyje. Taip pat Bendrovės
internetiniame tinklapyje patalpinti visą informaciją apie administruojamus namus, t.y.,
jų visą sąrašą, sudedant visą informaciją apie tais metais kiekvienam namui atliktus
darbus; Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus
veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitą.
7. Peržiūrėti visų namų visų namų naudingus plotus ir perskaičiuoti administravimo ir
nuolatinės techninės priežiūros įmokas pagal patvirtintus tarifus.
Apie kiekvienos rekomendacijos įgyvendinimą prašome informuoti Kelmės rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą iki 2013 m. kovo 1 d., pateikiant įvykdymą patvirtinančius
dokumentus.
Dėkojame uţ bendradarbiavimą.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

SUSIPAŽINAU:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Direktorė

Irena Sirusienė

UAB “Kelmės vietinis ūkis” direktorius

Vytautas Rupšys

Vyr. buhalterė

Regina Atkočaitienė

