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Lietuvos Respublikos daugiabučių namų 
savininkų bendrijų federacija

Namo bendrojo naudojimo objektai

• bendrosios konstrukcijos

• bendroji inžinerin÷ įranga - daugiabučio namo vandentiekio,
kanalizacijos, šilumos, rodmenų tinklai, vamzdynai, šildymo
radiatoriai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai,
katilin÷s ir kita bendro naudojimo inžinerin÷ technin÷ įranga bendrojo
naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti
atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams
nuosavyb÷s teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso
namo inžinerin÷s technin÷s įrangos funkcionavimu ir jeigu jie n÷ra
trečiųjų asmenų nuosavyb÷

• bendrojo naudojimo patalpos



Bendrojo naudojimo objektų valdymo ir 
priežiūros organizavimas

• Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų 
patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją 

• Sudaro jungtin÷s veiklos sutartį

• Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir 
kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtin÷s veiklos sutarties, taip 
pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtin÷s veiklos sutartis, skiriamas 
bendrojo naudojimo objektų administratorius

• Buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo 
objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūr÷ti, remontuoti ar kitaip tvarkyti

Bendrijos steigimo tikslai

Daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno 

organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų 

bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su 

namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų 

nustatyta tvarka namui priskirto žem÷s sklypo valdymu, 

naudojimu, priežiūra ir tvarkymu



Namo bendrojo naudojimo objektų technin÷ 
priežiūra

• Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba 
sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūr÷toją. Statinio techninis 
prižiūr÷tojas gali būti paskirtas ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais

• Statinio techninis prižiūr÷tojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę 
priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei 
palaikyti, kad būtų užtikrinti nustatyti statinio esminiai reikalavimai per 
ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę

• Statinių technin÷s priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus 
statinio techniniam prižiūr÷tojui nustato Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos, 
atsižvelgdamos į statinių paskirtį ir jų konstrukcijos sud÷tingumą

Sprendimų d÷l bendro naudojimo objektų 
valdymo ir naudojimo pri÷mimo 

organizavimas

• Sprendimai d÷l bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo 
priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų 
patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtin÷s veiklos sutartyje 

nenumatyta kitaip

• Bendrijos narių susirinkimus šaukia bendrijos valdyba (bendrijos 
pirmininkas) įstatuose nustatyta tvarka. Susirinkimas taip pat turi būti sušauktas, 
kai to reikalauja revizijos komisija arba ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių 
(įgaliotinių). Jeigu bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) per m÷nesį nuo 
reikalavimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo 
nesušaukia, jį gali šaukti revizijos komisija  arba 1/4 bendrijos narių (įgaliotinių)

• Bendrijos narių sprendimai taip pat gali būti priimti balsuojant raštu bendrijos 
įstatų nustatyta tvarka



Sprendimų bendrijoje pri÷mimo tvarka

• Bendrijos narių susirinkimas laikomas teis÷tu, kai jame dalyvauja ne mažiau 
kaip 1/2 bendrijos narių

• Jeigu į susirinkimą neatvyksta nustatytas narių skaičius, per dvi savaites 
šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Jis yra teis÷tas, kai dalyvauja ne mažiau 
kaip 1/4 bendrijos narių

• Bendrijos narių susirinkimo nutarimai yra teis÷ti, kai už juos balsuoja daugiau 
kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių

IŠIMTIS:
Bendrijos narių susirinkimo nutarimai d÷l bendrijos įstatų pakeitimo ar

papildymo, d÷l l÷šų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir
naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi yra
teis÷ti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pus÷ bendrijos narių

Sprendimų bendrijoje pri÷mimo tvarka

• Bendrijos narių sprendimai taip pat gali būti priimti balsuojant raštu 
bendrijos įstatų nustatyta tvarka

• Balsuojant raštu, priimti sprendimai yra teis÷ti, jeigu jiems pritaria daugiau 
kaip 1/2 visų bendrijos narių

• Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose
nurodyto termino grąžintų bendrijos valdybai (pirmininkui) arba atsiųstų paštu,
arba įmestų į specialiai tam skirtą balsad÷žę ir pripažintų galiojančiais biuletenių
skaičius yra mažesnis už 1/2 visų bendrijos narių skaičiaus plius vienas.
Kartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių,
pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui
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Teisin÷ baz÷:
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

• Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

• Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas

• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo poįstaiminiai aktai ir t.t.

• STR  1.12.05:2002 “ Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji 
reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka”

• Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius 
reikalavimus

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
organizavimo bendrijose tvarkaorganizavimo bendrijose tvarkaorganizavimo bendrijose tvarkaorganizavimo bendrijose tvarka

• Bendrijos valdyba (pirmininkas) organizuoja kasmetines pastato, atskirų jo 
konstrukcijų ir inžinerin÷s įrangos apžiūras, kurios atliekamos pasibaigus 
žiemos sezonui ir inžinerin÷s įrangos apžiūros pasirengiant žiemos sezonui

• kasmetines ir neeilines apžiūras atlieka specialistų grup÷ (komisija), kurios 
vadovas privalo tur÷ti bet kurios statybos technin÷s veiklos pagrindin÷s srities 
vadovo atestatą 

• Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindin÷s namo 
konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerin÷ įranga, nustatomas statybinių 
tyrin÷jimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama 
nuolatinių steb÷jimų kokyb÷

• kasmetinių ir neeilinių apžiūrų rezultatai surašomi atitinkamos apžiūros akte  
ir įrašu namo technin÷s priežiūros žurnale
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• Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtų daugiabučių namų šildymo ir karšto
vandens sistemas turi prižiūr÷ti bendrijos pasirinktas prižiūr÷tojas (eksploatuotojas).
Su juo sudaroma daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros
sutartis. Sutartį bendrijos sprendimu sudaro bendrijos valdyba (bendrijos
pirmininkas)

• Jeigu bendrija nenusprend÷ d÷l šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūr÷tojo
pasirinkimo ir d÷l to nebuvo sudaryta šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai,
kol toks pasirinkimas bus padarytas, šilumos tiek÷jas yra ir daugiabučio namo,
kurio butų ir kitų patalpų savininkams jis tiekia šilumą, šildymo ir karšto vandens
sistemos prižiūr÷tojas

• Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys
sudaromos atskirai nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–
pardavimo sutarčių

Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūr÷tojasŠildymo ir karšto vandens sistemų prižiūr÷tojasŠildymo ir karšto vandens sistemų prižiūr÷tojasŠildymo ir karšto vandens sistemų prižiūr÷tojas

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūr÷tojas atlieka šildymo ir 
karšto vandens sistemos priežiūrą Ūkio ministro nustatyta tvarka

• Prižiūr÷tojas, atliekantis šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių
priežiūrą, privalo tur÷ti Valstybin÷s energetikos inspekcijos išduotą galiojantį
atestatą, suteikiantį teisę verstis šilumos tinklų ir (ar) vartojimo įrenginių
eksploatavimo veikla

• Priežiūrą gali atlikti atestuoti fiziniai asmenys.
Visi fiziniai asmenys privalo būti atestuoti atitinkamai darbo vietai ir turi
žinoti užduotis ir atsakomybę, nustatytą pareigin÷se instrukcijose
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• Prižiūr÷tojo atsakomyb÷ ir atliekamų darbų apimtys nustatomos pastato
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir šilumos pristatymo buitiniams
šilumos vartotojams sutartyse, vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiūros tvarka bei jos 2 priede nustatytu pastato šildymo ir karšto
vandens sistemų priežiūros darbų bendruoju sąrašu (išskyrus atsiskaitomuosius
šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus) tiems šių sistemų
komponentams, kurie yra pastate

• Jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje
numatyti atlikti ne visi Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros
tvarkos 25 punkte nurodyti darbai, už neįtraukiamų į sutartį darbų atlikimą
atsako pastato savininkas ar daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų
patalpų savininkai

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai

• šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas

• šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija

• šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo
dokumentus rengia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo
objektams valdyti sudarytos jungtin÷s veiklos sutarties partnerių įgaliotas
asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba jų
pavedimu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos Prižiūr÷tojas

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo
dokumentų formatas turi būti tinkamas patogiai naudoti ir išsaugoti, jie
skelbiami darbo vietoje valstybine kalba



Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūr÷tojo vykdomi darbai

Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
komponentai, kuriems turi būti vykdomi priežiūros darbai:

• šildymo sistemos (visumoje) priežiūra

• karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra

• šilumos izoliacijos priežiūra

• suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra

• suvartoto karšto vandens kiekio daliklių priežiūra

• šildymo prietaisų (tame tarpe vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo 
armatūra priežiūra

• vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra

• karšto vandens ÷mimo čiaupų priežiūra

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūr÷tojo vykdomi darbai

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų komponentai, kuriems turi 
būti vykdomi priežiūros darbai:

• šilumokaičių priežiūra

• patalpų priežiūra

• siurblių priežiūra

• kontrol÷s matavimo prietaisų (KMP) priežiūra

• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra

• valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra

• filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra

• automatizuoto šilumos modulio reguliatoriaus priežiūra

• telemetrin÷s sistemos priežiūra



Šilumos tiek÷jo - pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūr÷tojo vykdomi darbai

• Ne rečiau, kaip kartą per savaitę:

• cirkuliacin÷s karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir 
stovų būkl÷s tikrinimas

• nuolatin÷ šilumos punkto darbo parametrų kontrol÷ ir normin÷s šildomų
patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas

• namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šilumin÷s galios
koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo gyventojų
įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų

• šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra

• atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrol÷
ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas

Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu 
periodiškumu:

• atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, 
paveržimas)

• bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios
uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą

• cirkuliacin÷s karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir
stovų reguliavimas ir valymas

• šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas
ir nuorinimas

• šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo 
sezonui

• šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, 
einamasis remontas



Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu 
periodiškumu:

• tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir 
termorelių priežiūra, smulkus remontas

• šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas

• šilumokaičių remontas (prot÷kio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių
keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalk÷jusių
vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu
būdu)

• tiesioginio veikimo kontrol÷s ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra

• šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų 
nurašymas

• filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas

• aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto sl÷gio lauko tinklų
hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių
sklendžių

Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

• avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių
suveržimas, apkabų užd÷jimas, įtrūkimų suvirinimas, susid÷v÷jusių iki 0,5
m ilgio vamzdžių pakeitimas)

• nuot÷kio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose
kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas
(statybin÷s konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų
užd÷jimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas)

• vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu,
atkūrimas



Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

• kiaurų radiatorių butuose nu÷mimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos
jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus
turi parūpinti butų savininkai)

• kiaurų radiatorių laiptin÷se ir kitose bendrojo naudojimo patalpose
pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų
savininkai)

• blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas,
jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto

• optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo
įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų

2007 m vasario m÷n. mok÷jimai už šilumą

Totorių g. 30 1 kv.m 8,09 Lt

Antakalnio g. 82 1 kv.m 5,81 Lt

Gerosios vilt. g. 11 1 kv.m 5,68 Lt

Savanorių pr. 11 1 kv.m 5,56 Lt

Žirmūnų g. 9 1 kv.m 5,00 Lt

Gedvydžių g. 2 1 kv.m 4,11 Lt

Baltupio g. 55 1 kv.m 3,82 Lt

Odminų g. 11 1 kv.m 1,20 Lt

Antakalnio g. 84 1 kv.m 1,39 Lt

Gerosios vilt. g. 2 1 kv.m 2,15 Lt

Savanorių pr. 23 1 kv.m 2,44 Lt

Žirmūnų g. 3 1 kv.m 2,03 Lt

Gedvydžių g. 34 1 kv.m 1,63 Lt

Kovo 11-osios g. 37 1 kv.m 2,39 Lt



• Nepriklausomai nuo to, ar šilumos ir karšto vandens sistemas 
prižiūri bendrijos samdyda atestuota įmon÷,

• Nepriklausomai nuo to, ar šilumos ir karšto vandens sistemas 
prižiūri bendrijos samdydas fizinis asmuo, turintis verslo 
liūdijimą,

• Nepriklausomai nuo to, ar šilumos ir karšto vandens sistemas 
prižiūri bendrijos darbuotojas, turintis  atestatą konkrečiai darbo 
vietai,

• Atsakinga už namo šilumos ir karšto vandens sistemų tinkamą 
priežiūrą, sistemų tinkamą stovį  ir eksploataciją yra atsakinga 
bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), tai yra bendraturčiai!

• Gyvenamasis namas, jo šilumos ir karšto vandens sistemos turi 
būti tvarkingos.

• Butų savininkai privalo užtikrinti gyvenamojo namo, šilumos ir 
karšto vandens sistemų  nuolatinę priežiūrą ir techninį stovį.

• Neprižiūr÷tas namas, šilumos ir karšto vandens sistemos– tai 
tiesioginiai nuostoliai butų savininkams, didelis energijos 
suvartojimas, nepagrįstos išlaidos.

• Neprižiūrimas namas, jo šilumos ir karšto vandens sistemos– tai 
pavojus bendrijos pirmininkui užrūstinti ne tik bendrijos 
gyventojus, bet ir kontroliuojančias institucijas.
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• ATPK 158 straipsnis. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų 
naudojimo taisyklių pažeidimas

• Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų 
naudojimo taisyklių pažeidimas, neūkiškas jų prižiūr÷jimas, naudojimas ne 
pagal paskirtį, gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų, jų įrengimų ir 
tvarkymo objektų gadinimas –

• užtraukia įsp÷jimą arba baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

• Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio 
straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

• užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos daugiabuLietuvos Respublikos daugiabuLietuvos Respublikos daugiabuLietuvos Respublikos daugiabučiiiių namnamnamnamų savininksavininksavininksavininkų
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