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Seminaro planas

13:00–13:30

Efektyvus susirinkimų vedimas, konfliktinių situacijų valdymas, ginčų sprendimas daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir

kitų patalpų savininkų bendrijose.

13:30-14:45

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ir visuotinio susirinkimo priimtų

sprendimų, bendrijos dokumentų įforminimo ir registravimo tvarka.

Remonto darbų, susijusių su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais bei nesusijusių su privalomaisiais

reikalavimais, nustatymo ir pirkimo organizavimas, sprendimų dėl šių darbų vykdymo priėmimas (pirmininko, valdybos, butų

savininkų susirinkimų kompetencija) daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijose. Statinių

priežiūra ir ypatumai.

14:45–15:15 KAVOS PERTRAUKĖLĖ

15:15–16:30

Darbo teisės įgyvendinimas (darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, nutraukimas) daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų

patalpų savininkų bendrijose.

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ūkinė–finansinė veikla, įmokų ir tarifų nustatymas ir

patvirtinimas. Revizijos komisijos (revizoriaus) funkcijos atliekant šios veiklos kasmetinius patikrinimus. Praktiniai patarimai

revizijos komisijai (revizoriui) į ką atkreipti dėmesį tikrinant bendrijos ūkinę–finansinę veiklą.

Skolų išieškojimas daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijose.

16:30–17:00 Klausimai-atsakymai. 2



Efektyvus susirinkimų vedimas. 

Konfliktinių situacijų valdymas. 

Ginčų sprendimas daugiabučių 

gyvenamųjų namų ir kitos 

paskirties pastatų savininkų 

bendrijose.

Pranešėja teisininkė Viktorija Košman - Blaškevičienė 3



Efektyvus susirinkimų vedimas

Susirinkimų bendrijoje rūšys:

1. Visuotinis susirinkimas;

1.1. Visos bendrijos;

1.2. Vieno iš DNSB namų (kai bendriją vienija keli namai);

2. Visų DNSB butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.
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Visuotinis susirinkimas

Visuotinio susirinkimo sušaukimo pagrindai ir tvarka

DGNKPPSBĮ 11 str. 1 d.
Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos
įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai
to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos
narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis
bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent
viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų
kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti
visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos
komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija
jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių
kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename
pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai).
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Visuotinio susirinkimo vedimas

1. Dalyvių registracija;

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas;

3. Darbotvarkės pristatymas;

4. Sprendimų priėmimas;

5. Susirinkimo užbaigimas;

6. Veiksmai nesant kvorumo.
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Įgaliotinių susirinkimas

Įgaliotinių susirinkimo sušaukimo pagrindai ir tvarka

1. Jeigu pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis

visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais

bendrijos įstatuose numatytais atvejais, šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose

nustatyta tvarka turi būti šaukiamas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas (toliau –

įgaliotinių susirinkimas).
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Visų butų ir kitų patalpų savininkų šaukimas 

ir vedimas
Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sušaukimo pagrindai ir tvarka

DGNKPPSBĮ 12 str.
Sprendimai dėl daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame

(kuriuose) yra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo (karšto

vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos

pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais

sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir

priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui

kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar

kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, savininkų balsų dauguma,

nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Šiuo atveju visų butų ir kitų patalpų

(pastatų) savininkų susirinkimo šaukimui ir sprendimų priėmimui mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 11

straipsnio nuostatos.

8



Konfliktinių situacijų valdymas ir ginčų 

sprendimas 

DGNKPPSBĮ 23 str. 
1. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai
perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus
nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo
renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų
nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo
tvarka nustatoma bendrijos įstatuose.

2. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka
arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus
nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami
įstatymų nustatyta tvarka.

3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir
bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos
veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.
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Ginčų rūšys

1. Vidiniai ginčai – tarp DNSB valdymo organų ir bendrijos narių ar butų ir kitų

patalpų savininkų;

2. Išoriniai ginčai – tarp DNSB ir trečiųjų subjektų.
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Ginčų rūšys

1. Ikiteisminis ginčas ir jo sprendimo būdai. Privalumai ir trūkumai.

+ Pigus ir greitas procesas, ginčus nagrinėja asmuo arba komisija arba DNSB sutartiniu pagrindu

DNSB ginčų nagrinėjimo paslaugas teikiantis subjektas; (teisininkai, advokatai, specializuotos

įmonės);

- Sprendimas nėra imperatyvus.

2. Ginčas teisme ir jo sprendimo būdai. Privalumai ir trūkumai.

+ Sprendimas imperatyvus;

- Brangus ir ilgas procesas, ginčą sprendžia teismas.
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Bendrijos ginčus nagrinėjantys subjektai

1. Ginčus nagrinėjanti komisija;

2. Ginčus nagrinėjantis asmuo.

Reikalavimai šiems subjektams nustatomi DNSB įstatuose, o jų

nesant siūloma taikyti teisės analogiją LR CPK.
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Ginčų nagrinėjimas, terminai

1. Ginčas gali būti nagrinėjamas žodžiu arba raštu;

2. Ginčų nagrinėjimo terminai nustatomi DNSBĮ įstatuose arba ginčus

nagrinėjančio asmens ar komisijos nuostatuose arba paslaugų sutartyje, o

jų nesant taikytina DGNKPPSBĮ 14 str. 7 d. nustatytas 10 d.d. terminas.

13



Pasiūlymas dėl ginčo sprendimo

Pasiūlymo dėl ginčo sprendimo turinys:

1. Įžanginė dalis (pasiūlymo priėmimo laikas ir data,
bendrijos pavadinimas, ginčų komisijos sudėtis ar
nagrinėjantis asmuo, ginčo dalykas);

2. Aprašomoji dalis (ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų
santrauka);

3. Motyvuojamoji dalis (ginčo aplinkybės, išvados dėl
įrodymų vertinimo, argumentai dėl kurių atmetami
įrodymai, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais
vadovautasi, kiti argumentai;

4. Rezoliucinė dalis (pasiūlymas dėl ginčo sprendimo, informacija
apie tai, jog šalims nevykdant pasiūlymo dėl ginčo
sprendimo ar nepavykus išspręsti ginčo, ginčas
sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka).
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Ačiū už dėmesį.
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Daugiabučių gyvenamųjų 

namų butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijų valdymo 

organų ir visuotinio 

susirinkimo priimtų 

sprendimų, bendrijos 

dokumentų įforminimo ir 

registravimo tvarka

Pranešėja teisininkė Eglė Agintaitė
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Pranešime apžvelgsime:

 Bendrijos narių ir visų savininkų sprendimų

priėmimo sąlygas;

 Bendrijos valdymo organų sprendimų

priėmimo tvarką;

 Priimamų sprendimų teisingo įforminimo

prielaidas ir reikalavimus;

 Priimtų sprendimų registravimo sąlygas;

 Statinių priežiūra ir ypatumai (pranešėjas

Irmantas Miliauskas).
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Sprendimų priėmimas bendrijoje

Visuotiniai 
susirinkimai

Butų ir kitų 
patalpų 

savininkų 
susirinkimai

Valdybos 
susirinkimai

Įgaliotinių 
susirinkimai

Pirmininko 
sprendimai
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Visuotinis susirinkimas

 Priima esminius sprendimus dėl bendrijos veiklos:

1) keičia bendrijos įstatus;

2) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius);

3) renka ir atšaukia revizijos komisijos narius arba revizorių ir tvirtina revizijos 
komisijos arba revizoriaus darbo tvarkos aprašą;

4) priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų 
nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo; 

8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų 
nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; 
įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo 
objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės 
teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką;

9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą;

10) tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą;

11) priima sprendimus dėl lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi 
arba kitų kreditinių įsipareigojimų;

12) tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo 
objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip;

13) tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą;

15) priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją;

17) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo 
ir žalos atlyginimo.

Organizuojamas: 

 Steigiant bendriją;

 Kiekvienais metais per 3 mėnesius nuo finansinių 

metų pabaigos;

 Esant revizijos komisijos prašymui;

 Esant daugiau kaip ¼ bendrijos narių prašymui.
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Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai

Sprendimai dėl pastato, kuriame yra įsteigta bendrija, visų butų ir kitų patalpų
savininkų bendrų interesų tenkinimo.

 Pavyzdinis sprendimų sąrašas:

 karšto vandens tiekėjo,

 šilumos paskirstymo metodo,

 pastato (pastatų) šildymo būdo,

 atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo,

 tiekimo vartojimo ribos nustatymo,

 patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo
ir pan.

 dėl priemonių, nesusijusių su pastato naudojimo ir priežiūros privalomųjų
reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar
skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to pastato, kuriame yra įsteigta
bendrija, savininkų balsų dauguma, nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir
sąžiningumo reikalavimų.
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Įgaliotinių susirinkimas

 Organizuojamas tik kai tokia galimybė numatyta bendrijos įstatuose;

 Kompetencija - visos visuotinio susirinkimo teisės, išskyrus teisę spręsti 

įstatuose išimtinei kompetencijai priskirtus klausimus (pvz. įstatų keitimo, 

bendrijos reorganizavimo, likvidavimo klausimai).
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Valdybos susirinkimas
Sprendžiami klausimai:

 svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti bendrijos ūkinės 
veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius 
ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą;

 svarsto ir tvirtina bendrijos valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo 
organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį;

 svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti bendrojo naudojimo 
objektų aprašą, bendrijos valdomo pastato (pastatų) vidaus tvarkos taisykles; 

 svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti pasiūlymus dėl lėšų 
kaupimo, kaupiamųjų įmokų dydžio ir lėšų skolinimosi pastatui (pastatams) atnaujinti; 

 analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus; 

 tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas;

 kitas bendrijos įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.
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Sprendimų priėmimui reikalingas 

kvorumas ir turimų balsų skaičius
•kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą

•susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Pakartotinis visuotinis 
susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. 

•susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių 
bendrijos narių (su išimtimis).

Visuotinis 
susirinkimas

• Tiek balsų, kiek pastate valdo nuosavybės teisės objektų

• Kvorumo reikalavimai analogiški visuotiniam susirinkimui, tačiau skaičiuojami
visų savininkų balsai (jei butas/patalpa priklauso keliems savininkams, jų 
sutarimu, susirinkime atstovauja vienas iš buto savininkų)

Visų savininkų 
susirinkimas 

• Kiekvienas įgaliotinis turi po vieną balsą

• susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys penktadaliai 
įgaliotinių. Sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių įgaliotinių balsų 
dauguma (su išimtimis).

Įgaliotinių 
susirinkimas

• Kiekvienas bendrijos valdybos narys turi po vieną balsą. 

• sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma vardiniu balsavimu. Jeigu 
balsuojant dėl bendrijos valdybos sprendimo balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 
bendrijos valdybos pirmininko balsas

Valdybos 
susirinkimas
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Visuotinio/įgaliotinių/Butų ir kitų patalpų 

savininkų susirinkimų protokolavimas

 Spendimų priėmimas gali būti organizuojamas susirinkimo forma arba

organizuojant balsavimą raštu, išskyrus sprendimus dėl bendrijos įstatų

pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių

rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo.

 Kiekviename susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

 dalyvaujantys bendrijos nariai/savininkai registruojami pasirašytinai

susirinkimo dalyvių sąraše. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos

nariai/savininkai laikomi dalyvaujančiais susirinkime, registruojami

susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

 dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

 sprendimai registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.
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Priimti sprendimai protokoluojami:
• protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Prie 
visuotinio susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, 
patvirtinantys teisę balsuoti bendrijos narių vardu visuotiniame susirinkime, taip pat dokumentai, 
patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą. 

Visuotinis susirinkimas

•analogiškai visuotiniam susirinkimui

Visų savininkų susirinkimas 

•posėdžiai protokoluojami, terminas nenumatytas

Įgaliotinių susirinkimas

•posėdžiai protokoluojami, terminas nenumatytas
Valdybos susirinkimas

• Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi juridinio asmens organo nariai arba jeigu 
juridinio asmens organą sudaro vienas asmuo ir šiuo atveju vieno juridinio asmens organo nario 
sprendimas yra prilyginamas juridinio asmens organo sprendimui (CK 2.90 str).

Pirmininko sprendimai

•posėdžiai protokoluojami, terminas nenumatytasRevizijos, ginčų nagrinėjimo 
komisijų sprendimai
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Protokolui keliami teisiniai reikalavimai:

CK 2.90 – 93 straipsniai

 Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo
rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo)
sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta
informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

 Protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius, posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo)
sekretorius nėra renkamas, arba kolegialus juridinio asmens organo pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo)
pirmininkas ir sekretorius nėra renkamas.

 Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, o jei jis nėra renkamas, – kolegialaus
juridinio asmens organo pirmininkas.

 Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per steigimo dokumentuose arba įstatymuose nustatytą terminą, tačiau
visais atvejais terminas negali būti ilgesnis nei trisdešimt dienų nuo posėdžio (susirinkimo) dienos.

 Dalyvavę posėdyje (susirinkime) asmenys turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per tris dienas nuo susipažinimo
su juo momento, bet ne ilgiau nei per tris dienas ir steigimo dokumentų protokolui surašyti nustatytą maksimalų
terminą.

 Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar
nesutinka.

 Pavyzdinės protokolo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 
D1-560 dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl 
priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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Sprendimų registravimas

 Privalomai Juridinių asmenų registre registruojami bendrijos įstatai, bendrijos

valdymo organai (išrinkus naujai 3 metų kadencijai pirmininką ir valdybos

narius), bendrijos buveinės adresas, rekomenduotina registruoti ir

visuotinio/įgaliotinių ir visų butų ir kitų patalpų priimtus sprendimus.

 Už dokumentacijos registravimą atsakingas pirmininkas.

 Prašymai registruoti bendrijos dokumentaciją pateikiami Juridinių asmenų

registro teritoriniam filialui, užpildant paraiškos formą.

 Juridinių asmenų registras per 20 darbo dienų įregistruoja pateiktus duomenis

arba nurodo trūkumus ir terminą jiems pašalinti.
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Pranešėjas Statybos inžinierius Irmantas Miliauskas

STATINIO KONSTRUKCIJOS. 

STATINIŲ PRIEŽIŪRA IR YPATUMAI
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PRIEŽIŪROS TIKSLAS

Kam ir kodėl reikalinga pastatų priežiūra?

Reikalinga dėl:

1. Dėl pastatų ilgaamžiškumo;

2. Dėl žmonių saugumo;

3. Dėl konstrukcinių elementų projektinių savybių užtikrinimo;

4. Dėl vidaus higienos normų užtikrinimo;

5. Dėl estetiškumo.
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PAMATAI

Kai cokolio plokštuma išsikiša už

sienos plokštumos, tuomet kritulių

metu vanduo ardo cokolio apdailą.



31

PAMATAI

Nesurišus pamato, deformacijos

susidaro ir mūro sienose.

Nuogrindos nebuvimas, spartina

cokolio apdailos suirimą.
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PAMATAI

Pamatuose esančios vandentiekio

(laistymui) angos yra šalčio tiltas.

Iš netvarkingų prieduobių vanduo

negali laisvai nusidrenuoti, todėl

vanduo skverbiasi į pamatą ir rūsio

patalpas.
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PAMATAI

Kai nuogrindos dalyje nėra įrengto
betoninio kanalo lietaus vandeniui
nukreipti nuo pastato, tuomet
vanduo: ardo cokolio apdailą,
nuogrindas ir neremontuojant
susiformuoja deformacijos
konstrukcijose.
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STOGAI

Stogo danga

Dėl susidėvėjusios stogo dangos, vanduo gadina viršutinių aukštų

lubų ir sienų apdailą.
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STOGAI

Reikalavimai pagal STR 2.05.02:2008:

 bituminę stogo dangą turi sudaryti 2 sluoksniai (3 mm + 4,5 mm);

 stogo plokštumų sandūrose turi būti klijuojamas papildomas 3 sluoksnis

4,5 mm storio;

 bituminė danga dengiama per visą parapeto plotį;

 bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis

kaip 75 °C
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STOGAI

Reikalavimai:

 stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai montuojami 50 cm nutolę 

nuo parapetų;

 stogo vėdinimo kaminėlis reikalingas 50 – 80 kv.m. stogo plotui;

 plokščio stogo nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm/m;

 padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos 

paviršiaus į abi sienos puses ne mažiau kaip 50 mm.
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STOGAI

Reikalavimas:

 stogo danga (hidroizoliacinis sluoksnis) privalo būti pilnai 

užleidžiama ant viso parapeto plokštumos.
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STOGAI

Trūkumas: sumontavus vienšlaitį natūralios ventiliacijos kaminą, 

vėjui pasisukus ir pučiant į aukštesniąją dalį, šaltas oras pučiamas į 

vidaus patalas: sienos paviršiaus temperatūra buvo -1,2 °C.
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STOGAI

Trūkumai: vanduo ardo betoną ir mūrą. Konstrukcijos irdamos

užkemša oro kanalus, tuomet blogėja natūralios ventiliacijos

funkcionavimas.
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STOGAI

Trūkumas: dėl švieslangio

suskilusios polikarbonato dangos

vanduo aplieja vidaus sienas ir

ardo apdailą.

Trūkumas: dėl nepakankamo

skardos tvirtinimo, gūsingas vėjas

nuplėšė skardą.
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STOGAI

Trūkumas: Statant naujos statybos

pastatus laikomasi taupumo.

Nuotraukoje matome parapeto dalyje

apsauginės tvorelės tvirtinimui

panaudotus d4 mm varžtus, kurie yra

nuolatos nukerpami ir palaipsniui

tenka pakeisti visus varžtus.
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SIENOS

Skirtingų apkrovų sandūroje plytos

buvo nukirptos.
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SIENOS

Suirus tarpblokinių plokščių sandūrai (gylis svyruoja 40≤c≤85 mm),

vidaus patalpų pusėje sienos paviršiaus temperatūra +8 C.
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SIENOS

Sienų plokščių sandūrų konstrukcijos 
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SIENOS

Gelžbetonio defektai

Nekokybiškai pagamintos 

plokštės: struktūra 

nevienalytė.
Projektinė tokios sienos šilumos 

varža (R)  nuo 0,80 iki 1,10 m2K/W.



46

SIENOS

Trūkumas:

 išorės sienai susidedant iš

dviejų atskirų laikančių

sluoksnių, veikiant skirtingų

plytų skirtingiems medžiagos

plėtimosi koeficientams,

rezultate mūro siena

apkrovų ruožuose supleišėjo.
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SIENOS

Trūkumas: prie „šalto“ aliuminio profilio priglausta gipskartonio

plokštė. Dėl žemos lauko temperatūros vidaus patalpų pusėje

profilio paviršiaus temperatūra siekia vos +12 C, todėl ant jo

kondensuojasi drėgmė. Galiausiai vanduo suardo apdailą.
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BALKONAI

Trūkumas:

 suirus betono apsauginiam sluoksniui ir laiku neatlikus remonto,

metalo laikančios sijos sienelė per 15 metų surūdijo visiškai.
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BALKONAI

Trūkumas: suirus betono apsauginiam sluoksniui ir laiku neatlikus

remonto, metalo laikančios sijos sienelė per 16 metų surūdijo

visiškai.

Avarine būkle laikoma, kai metalo laikantis profilis nukoroduoja 10%

sienelės storio (pagal STR 1.12.01:2004 1 priedą).
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Sudrėkus 380 mm keraminių plytų sienai, kelis kartus keičiasi šilumos

varža:

 esant sausai R=0,56 m2K/W

 sudrėkusios R=0,24 m2K/W.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS
Laiptinės

Normalaus nusidėvėjimo

vaizdas.

Sutarus su gyventojais,

atliktas minimalus remontas:

- suremontuotos pakopos;

- pertinkuotos sienos;

- atliktas apskardinimas ir ...
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Naujų durų trūkumai:

 neapšiltinti rėmai ir varčios;

 varčių sureguliavimas netinkamas;

 per liaunų vyrių naudojimas.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Lauko laiptų apdailai nenaudotinos

akmens masės plytelės:

eksploatuojant neužtikrinamas

sandarumas; neatsparios

mechaniniams pažeidimams; slidžios

žiemos metu ir t.t..

Senojo tipo apleistų laiptų

fragmentas.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Laiptinės

Dažniausiai sutinkamos būklės

vaizdas.

Pakeisti stiklai.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS
Laiptinės

Dažniausiai sutinkamos

būklės vaizdas.

Pakeisti stiklai.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Naujų langų trūkumai:
 varčių susikraipymai;
 nekokybiškos tarpinių naudojimas;
 nekokybiškų stiklo paketų

naudojimas;
 nekokybiškas angokraščių

sandarinimas šil. izoliacinėmis
putomis.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Trūkumas: vidaus laiptų apsauginės

tvorelės aukštis tenkina saugumo

reikalavimą (h90 cm), tačiau išardyti

vertikalūs strypai neužtikrina vaikų

saugumo (STR 2.01.01(4):2008 16 ir 17

punktai ir 1 priedas).

Laiptinės
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Techninių patalpų durys

Rūsyje ne tik keičiamos

iškabos, bet sutarus su

gyventojais ir durys.

Rūsyje ant techninių patalpų

durų pirminės būklės

vaizdas.
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BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Supaprastinamas raktų kiekis

Po pertvarkymo raktų kiekisPradžioje buvusių bendro
naudojimo patalpų raktų
kiekis.
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INŽINERINIAI TINKLAI

Dėl susidėvėjusio horizontalaus išleidėjo, lietaus nuotekas

nukreipus per cokolį į lauką, dėl stovų peršalimo ima drėkti

laiptinėse sienos.

Lietaus nuotekos
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INŽINERINIAI TINKLAI
Šviestuvai rūsiuose

Lempų korpusai tvarkingi,

hermetiški. Šviestuvai

saugūs naudoti.

Šviestuvo būklė bloga:

kontaktai atviri, reali

tikimybė elektros smūgiui.
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INŽINERINIAI TINKLAI
Šviestuvai laiptinėse

Po: daugiausia prašoma su judesio

davikliais, nes taip galima mažinti el.

sąnaudas ...

Prieš...
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INŽINERINIAI TINKLAI

Laiptinių skydeliai

Po ...Prieš...
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INŽINERINIAI TINKLAI
Pastato įvadinis elektros skydas

Po ...Prieš...
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INŽINERINĖS SISTEMOS

Pastato vandens įvaduose yra

sklendžių, kurios visiškai ar tik

dalinai nefunkcionuojančių.

Pastato žaibosaugos kontūras nustatomas

vientisas, tačiau:

 kontaktai stipriai sukorodavę;

 kontūro laikikliai atsipalaidavę;

 elektrofizikiniai matavimai neatlikti.
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Lietaus nuotekos

Prieš... Po...

INŽINERINĖS SISTEMOS
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Trūkumas: kiekvienas pastato

aukštas priskiriamas

priešgaisriniam skyriui, todėl

perdangose vamzdynų angos turi

būti užtaisomos priešgaisrinėmis

mastikomis, kurios pakilus

temperatūrai plečiasi ir neleidžia

liepsnai patekti į kitą aukštą

(gaisrinį skyrių).

INŽINERINĖS SISTEMOS
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INŽINERINIAI TINKLAI

Vandentiekis

Uždaromoji armatūra

funkcionuojanti, matavimo

prietaisai veikiantys,

apskaitos užplombuotos.

Techninė patalpa

nerakinama, joje šiukšlės ir

panaudoti buities daiktai.
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Šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdynai

Prieš... Po...

INŽINERINĖS SISTEMOS
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Šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdynai

Prieš... Po...

INŽINERINĖS SISTEMOS
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Dar sutinkama karšto ir šilumos tiekimo vamzdžių, kurie yra

nepakankamai ar visiškai neizoliuoti: dėl to patiriama mažiausiai

10 % bendrųjų šilumos nuostolių.

Šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdynai

INŽINERINĖS SISTEMOS
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Liftai

Nekeičiant pačios kabinos

sutvarkomos judančios

mechaninės dalys.

Daugiau nei 20 metų

eksploatuojamo lifto

mechaninių dalių vaizdas.

INŽINERINĖS SISTEMOS
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HIGIENINĖS SĄLYGOS

Šiukšlių konteineriai

Prieš... Po...
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HIGIENINĖS SĄLYGOS

Rūsių patalpos

Praėjimo takai švarūs ir

praeinami.
Praėjimo takai užkrauti

šiukšlėmis ir

nebenaudojamais buities

daiktais.
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PASTATO ATNAUJINIMAS

Objektas: Tuskulėnų g. 31, Vilniuje
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PASTATO ATNAUJINIMAS

Trūkumas: netaisyklingas PVC armavimo tinklelio montavimas.

Tinklelis turi būti įklampinamas.
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PASTATO ATNAUJINIMAS
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PASTATO ATNAUJINIMAS
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PASTATO ATNAUJINIMAS
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Pastatų priežiūros teisės dokumentai

LR 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 STATYBOS ĮSTATYMAS

(aktuali redakcija 2012 m. birželio 30 d.)

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

4 straipsnis. Esminiai statinio reikalavimai

8 straipsnis. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema;

10 straipsnis. Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys;

11 straipsnis. Statybos dalyviai;

16 straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės;

24 straipsnis. Statybos užbaigimas;

29 straipsnis. Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė;

36 straipsnis. Statinio garantinis terminas. Statinio projektuotojo, rangovo 

ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo prievolės per garantinį terminą.
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Pastatų priežiūros teisės dokumentai

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

(aktuali redakcija 2017 m. sausio 1 d.)

89. Gyvenamojo namo apžiūras atlieka:

89.1. nuolatinius stebėjimus – gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas arba, kai

techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, – darbuotojas, kuriam pavesta vykdyti

gyvenamojo namo techninę priežiūrą;

89.2. periodines (sezonines) apžiūras – gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas,

pagal kompetenciją pasitelkdamas inžinerinių sistemų techninius prižiūrėtojus ir kitus

specialistus, susijusius su namo priežiūra ir atnaujinimu (remontu), dalyvaujant butų

ir kitų patalpų savininkų išrinktam atstovui (įgaliotiniui), jei toks yra.

92. Atliekant nuolatinius stebėjimus, periodiškai (ne rečiau kaip kartą per tris

mėnesius, o gyvenamuosiuose namuose, kurie priskirti ypatingo statinio kategorijai,

ne rečiau kaip kartą per du mėnesius) ir pagal poreikį vizualiai apžiūrimos

gyvenamojo namo pagrindinės konstrukcijos ir inžinerinės sistemos (išskyrus šildymo

ir karšto vandens sistemas ir liftus, kurių priežiūrai nustatyti specialūs reikalavimai),

...
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SNIEGAS ANT STOGŲ
Sniego apkrovos rajonas sk, kN/m2

I 1,2

II 1,6

 = 1, kai   250;

 = 0, kai   600.



Ačiū už  dėmesį
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Pailsėkime 
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Darbo teisės įgyvendinimas (darbo 
sutarčių sudarymas, vykdymas, 

nutraukimas) daugiabučių 
gyvenamųjų namų butų ir kitų 
patalpų savininkų bendrijose

Pranešėja teisininkė Barbara Pavlovska
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Ką aptarsime?
• Darbo santykių įgyvendinimas- į ką svarbu atkreipti dėmesį?

• Bendrijos pirmininkas – darbuotojas, darbdavys ir / ar Bendrijos atstovas?

• Darbdavio pareigos, informavimas apie darbo sąlygas, šalių bendradarbiavimas;

• Darbo sutartys – sudarymas, vykdymas ir nutraukimas;

• Darbuotojų drausmė;

Sąvokos:

Bendrija – daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrija;

Darbdavys – Bendrijos pirmininkas;

DK – Darbo kodeksas;

VDU – vidutinis darbo užmokestis;
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Bendrijos pirmininkas – darbdavys, darbuotojas ir/ 
ar Bendrijos atstovas

• Darbo sutartis ar civilinė sutartis?

• Bendrijos pirmininko darbo sutarties sudarymo, vykdymo 

ypatumai;

• Darbo sutarties pasibaigimas;

• Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 

savininkų bendrijų įstatymo 14 str.;
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DARBO SANTYKIŲ PRADŽIA
Ką privalo užtikrinti darbdavys iki darbo sutarties sudarymo su 
priimamu darbuotoju?
 Šeiminių įsipareigojimų gerbimas (DK 28 str.);

Darbuotojų asmens duomenų ir privatumo gerbimas (DK 27 str.);

Lyčių lygybės užtikrinimas, diskriminavimo draudimas (DK 26 str.);

Teisingas informavimas ir konfidencialumas (DK 23, 25 str.);

Bendradarbiavimas, interesų konflikto vengimas (DK 24 str.);

Darbuotojų garbės ir orumo gynimas (DK 30 str.);
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Darbo sutarties sudarymas – nuo ko pradėti?

 Darbuotojo informavimas

Darbo sutartis;

Pareiginiai nuostatai;

Darbo užmokesčio sistema

Pranešimas apie darbo sąlygas;
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Darbo sutarties sudarymas – ką būtina žinoti?

• Būtinosios sąlygos;

• Papildomos sąlygos;

• Pavyzdinė forma;

• Bendradarbiavimas;
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Darbo sutarties vykdymas

• Bendradarbiavimas;

• Keitimasis informacija;
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Darbo pareigų pažeidimai, jų vertinimas

• Darbo pareigų pažeidimų nustatymas

Duomenų apie pažeidimą gavimas       reikalavimas pasiaiškinti         konstatavimas ar 

pažeidimas yra

• Darbo pareigų pažeidimo fiksavimas (darbdavio pasirinkta forma, pvz. įspėjimas, darbuotojo 

informavimas apie pažeidimą)

• Atsakomybė už darbo pareigų pažeidimus

• Terminai taikyti atsakomybę
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Darbo santykių pasibaigimas
• šalių sutarimu;

• vienos iš šalių iniciatyva

• darbdavio valia

• nesant šalių valios

• mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui
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Šalių sutarimu

• Kodėl verta?

• Tvarka:

Rašytinis pasiūlymas kitos šalies svarstymas atsakymo pateikimas per 5 d. d.

• Kita šalis atsakymo nepateikia – pasiūlymas laikomas atmestu;

• Kita šalis sutinka su pasiūlymu darbdavys įsipareigoja ne vėliau kaip paskutinę darbo 

dieną įforminti darbo sutarties pasibaigimą;
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Vieno iš šalių iniciatyva

Darbuotojo 
iniciatyva be 
svarbių 
priežasčių

Darbuotojo 
iniciatyva dėl 
svarbių 
priežasčių

Darbdavio 
iniciatyva be 
svarbių 
priežasčių

Darbdavio 
iniciatyva dėl 
darbuotojo 
kaltės
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Darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių

• 20 kalendorinių dienų;

• Rašytinis įspėjimas;

Darbuotojo iniciatyva dėl svarbių 
priežasčių

• 5 d. d.;

• Rašytinis įspėjimas;

• Svarbios priežastys;

• Išeitinė – 2 VDU, jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 m. – 1 
VDU;
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Darbdavio iniciatyva

Darbuotojo 
darbo  funkcija 

tapo 
perteklinė

Darbuotojas 
nepasiekia 

sutartų darbo 
rezultatų

Darbuotojas  
atsisako dirbti 
pakeistomis 

būtinosiomis ar 
papildomomis 

sąlygomis

Darbuotojas 
nesutinka su 

darbo santykių 
tęstinumu verslo 

ar jo dalies 
perėmimo atveju

Teismas ar darbdavio 
organas priima 

sprendimą, dėl kurio 
pasibaigia darbdavys

Darbuotojas 
atsisako keisti 

darbo laiko režimo 
rūšį ar darbo 

vietovę

Be 
darbuotojo 

kaltės
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ĮSPĖJIMO TERMINAS – 1 MĖNUO
Tačiau:

• jei darbuotojas dirba trumpiau nei 1 m. – 2 savaitės;

• Jei iki senatvės pensijos liko mažiau kaip 5 m. – terminas dvigubinamas;

• Trigubinami, jei: 

Augina vaiką (įvaikį) iki 14 m.

Augina neįgalų vaiką iki 18 m.

Darbuotojas yra neįgalus

Iki senatvės pensijos liko mažiau kaip 2 m.

• 2 VDU išeitinė (arba 1 VDU išeitinė, jei dirba trumpiau nei 1 m.);

• Ilgalaikio darbo išmoka pagal Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymą

TAČIAU darbo sutartį negalima nutraukti šiuo pagrindu su

i) nėščia darbuotoja (nėštumo metu ir iki vaikui sueis 4 mėn.),

ii) esančiais tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, 

iii) auginantys vaiką iki 3 m., 

iv)  pašaukti atlikti privalomą karo tarnybą
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Darbdavio iniciatyva, kai yra darbuotojo kaltė

Šiurkštus darbo pareigų 
pažeidimas

Per paskutinius 12 mėn. 
padarytas toks pats 

darbo pareigų 
pažeidimas

arba

1) neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos 
priežasties;
2) pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar 
psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį 
apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
3) atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės 
normas privalomas;
4) priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio 
pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų 
asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje; 
5) tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam 
turtinės žalos;
6) darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
7) kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 1 mėn. 
nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos;

su nėščia darbuotoja darbo sutartį nutraukti 
galima tik iki nėštumo ir gimdymo atostogų 
pradžios
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Darbdavio valia
• Priežastys nesvarbios

• Įspėjimas 3 d. d.

• Išeitinė – 6 VDU

Tačiau draudžiama atleisti dėl tokių priežasčių:

• Dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais;

• Kreipimasis į administracinius organus dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, 
santuokinės ir šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus 
ir kitų diskriminacinių motyvų;

Darbo sutartį negalima nutraukti šiuo pagrindu su

i) nėščia darbuotoja (nėštumo metu ir iki vaikui sueis 4 mėn.),

ii) esančiais tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, 

iii) Pašauktais atlikti privalomą karo tarnybą
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Nesant šalių valios

Išeitinė – 1 
VDU (0,5 

VDU, jei dirba 
trumpiau nei 

1 m.)
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Kas, jei?
• Darbuotojas turi laikiną nedarbingumą?

• Kasmetinės atostogos?

Įspėjimo terminas nepratęsiamas, tik jo pabaiga nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų 
pabaigos.

Slaugantiems vaiką iki 16 m., sergantį sunkiomis ligomis (patvirtintas sąrašas) – pratęsiamas dar 2 mėn. 
po laikinojo nedarbingumo pabaigos.
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Ačiū už dėmesį!
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DNSB ŪKINĖ-FINANSINĖ 

VEIKLA

Pranešėjos: buhalterės Živilė Mikėnienė ir Anastasija Biriukova 
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Ne pelno siekiančių organizacijų 

finansinės ataskaitos

DNSB metinių finansinių  ataskaitų rinkinį sudaro:

Balansas;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas

Šių ataskaitų formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-
372.
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Pelno nesiekiančių organizacijų 

finansinės ataskaitos

Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka:

• A. – Ilgalaikis turtas;

• B. – Trumpalaikis turtas;

• C. – Nuosavas kapitalas;

• D. – Finansavimas;

• E. – Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
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Pelno nesiekiančių organizacijų finansinės ataskaitos
____________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

____________________________________________________

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma) 

BALANSAS

PAGAL 20__M.__________________D. DUOMENIS

______________________ Nr. _____

(data)

(Eurais)

TURTAS Pastabų Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS - -

I. NEMATERIALUSIS TURTAS - -

1. Patentai, licencijos

2. Programinė įranga

3. Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS - -

1. Žemė

2. Pastatai ir statiniai

3. Mašinos ir įrengimai

4. Transporto priemonės

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

6. Nebaigta statyba

7. Kitas  materialusis turtas

III. FINANSINIS TURTAS - -

1. Po vienerių metų gautinos sumos

2. Kitas finansinis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS - -

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS - -

1. Atsargos

2. Išankstiniai apmokėjimai

3. Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS - -

1. Pirkėjų įsiskolinimas

2. Kitos gautinos sumos

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS - -

1. Trumpalaikės investicijos

2. Terminuoti indėliai

3. Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTAS, IŠ VISO - -

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

C. NUOSAVAS KAPITALAS - -

I. KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS

III. KITI REZERVAI

IV. VEIKLOS REZULTATAS - -

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas

D. FINANSAVIMAS - -

1. Dotacija

2. Tiksliniai įnašai - -

2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 

2.2. Kiti tiksliniai įnašai

3. Nario mokesčiai

4. Kitas finansavimas

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI - -

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI - -

1. Finansinės skolos

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI - -

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

2. Finansinės skolos

3. Skolos tiekėjams

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ 

VISO - -

_________________________

__ _____________      _____________________________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                          (vardas ir pavardė)                             

_________________________

__ _____________      _____________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                  (parašas)                                         (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

pareigų pavadinimas)  107



Pelno nesiekiančių organizacijų 

finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį

uždirbtos pajamos ir sąnaudos, patirtos uždirbant šias pajamas.

Veiklos rezultatų ataskaitoje informacija pateikiama pagal tokius

straipsnius:

I. Pajamos

II. Sąnaudos 

III. Veiklos rezultatas

IV. Pelno mokestis

V. Grynasis veiklos rezultatas. 
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Pelno nesiekiančių organizacijų finansinės ataskaitos
Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS 28532               23196              

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes III.7 102                     100                    

2. Finansavimo pajamos 28355                 23030                

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 

2.2. Kitos finansavimo pajamos III.8 28355                 23030                

3. Kitos pajamos III.9 75                       66                      

II. SĄNAUDOS 28532               23196              

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2. Kitos sąnaudos

3. Veiklos sąnaudos 28532                 23196                

3.1. Pardavimo

3.2. Darbuotojų išlaikymo III.10 12428                 8166                  

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3.4. Patalpų išlaikymo

3.5. Ryšių

3.6. Transporto išlaikymo

3.7. Turto vertės sumažėjimo

3.8. Kitos veiklos III.11 16104                 15030                

3.9. Suteiktos labdaros, paramos

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -                         -                        

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -                  -                  

Buhalterė _____________     
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                   (parašas)                                    (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

pareigų pavadinimas) 

Bendrijos pirmininkas                                                                             
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)      
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Pelno nesiekiančių organizacijų 

finansinės ataskaitos
Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys:

1. Bendroji dalis

Pateikiama bendra informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto įregistravimo data;

Trumpas ūkio subjekto veiklos apibūdinimas;

Ūkio subjekto įregistravimo data;

Trumpas veiklos apibūdinimas;

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

2. Apskaitos politika

Kokiais teisės aktais ir apskaitos standartais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė;

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai;

Finansavimo apskaitos politika;
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Pelno nesiekiančių organizacijų 

finansinės ataskaitos

• 3. Aiškinamojo rašto pastabos

• Aiškinamojo rašto pastabose turi būti pateikiamas tik reikšmingų 

atskaitomybės sumų detalizavimas.

• Aiškinamojo rašto numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos 

straipsnio, kurį jį paaiškina. 
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Aiškinamąjį raštą, kaip ir visas kitas finansines

ataskaitas, pasirašo ūkio subjekto vadovas ir vyriausiais

buhalteris (buhalteris) arba galintis tvarkyti apskaitą

kitas asmuo (nuo 2013-01-01) Bendrijos metinių

finansinių atskaitų rinkinį bendrijos įstatuose nustatyta

tvarka tvirtina visuotinis susirinkimas (įgaliotinių

susirinkimas).

Bendrijos 

pirmininkas _____________      

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                          (vardas ir pavardė)                             

Buhalterė _____________      

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                              (parašas)                                                (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

pareigų 

pavadinimas)  
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Pelno nesiekiančių organizacijų 

finansinės ataskaitos

Bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį iki tvirtinimo visuotiniame

susirinkime (įgaliotinių susirinkime) turi patikrinti bendrijos revizijos komisija

(revizorius). Visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) gali nuspręsti

samdyti audito įmonę bendrijos metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Audito išvados pateikiamos bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam

susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui). Su audito išvadomis turi teisę susipažinti

visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai.
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Bendrijos revizijos komisija (revizorius):

• tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą;

• finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės
veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo
išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam
susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui);

• privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą
(auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių;

• jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, privalo patikrinti
pavienio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias
lėšas ir jų panaudojimą, kai to pareikalauja daugiau kaip penktadalis to
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Šiuo atveju bendrijos
revizijos komisija (revizorius) ataskaitą pateikia patikrinimo
iniciatoriams ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui).

BENDRIJOS REVIZIJOS KOMISIJA 
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DNSB neprivalo teikti Registrų

centrui finansinių ataskaitų, bet

privalo pateikti VMI pranešimą,

apie ūkinės komercinės veiklos

nevykdymą iki birželio 01 d.

Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo  
termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino  
atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų  
teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo  
taisyklių  
3 priedas 

 
NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 01 01 
(TAR, 2013, Nr. 2013-00346) 

 
(Prašymo formos pavyzdys) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas) 

 
 
____________________________________ 
(mokesčių administratoriaus pavadinimas) 
 
 

PRAŠYMAS 
LAIKINAI ATLEISTI NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO 

 
________________ Nr. ______________ 

 (data)  (registracijos numeris) 
 
Prašau atleisti  ____________________________________________________________________   

 (mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas) 
 
nuo  _________________________________________  deklaracijos pateikimo____________________ dėl: 
 (mokesčio pavadinimas, formos numeris)  (mokestinis (-iai) laikotarpis (-iai)) 
_______________________________________________________________________________________  

(teisės aktuose nurodytos priežastys) 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

Informuoju, kad pasikeitus nurodytoms aplinkybėms mokesčio deklaraciją pateiksiu teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

 
 

 ___________________________________ ______________ _________________________ 
 (vadovas (savininkas) ar jo įgaliotas asmuo)   (parašas) (vardas ir pavardė) 
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

• Ar privaloma atidaryti atskirą privalomųjų kaupiamųjų lėšų atsiskaitomąją

sąskaitą banke?

Pagal LR daugiabučių namų bendrijų savininkų įstatymą 25 str. 3 d. bendrija

privalo atidaryti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą banke, į apskaitą

įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiui namui ir kiekvienam butų ir

kitų patalpų (pastato) savininkui atskirai.

• Bendrija turi paramos gavėjo statusą. Ar turi pateikti VMI FR0478?

Metinė paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą privalo būti pateikta iki

gegužės 15 d.
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

• Koks yra minimalus tarifas privalomųjų kaupiamųjų lėšų rinkimui?

Pagal įstatymą kiekvienoje bendrijoje yra skaičiuojamos privalomosios 

kaupiamosios lėšos;

 Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, –

0,05 Eur/kv. m/mėn.;

 Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau, –

0,03 Eur/kv. m/mėn.
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• Kaip skirstomi komunaliniai mokesčiai butų ir kitų patalpų savininkams?

Pagal LR civilinį kodeksą 4.82 str. Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios dalinės nuosavybės teisė:

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.

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.

Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės
nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų
naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
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• Kokiu būdu galima apmokėti sąskaitas už komunalines 
paslaugas? 

Už suteiktas paslaugas reikia apmokėti bendrijai, atliekant 
tiesioginį pavedimą į bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

Bendrijai sudarius sutartis su įmokų surinkėjais taip pat galima 
mokėti per surinkimo įmones. 

Pinigai į bendrijos sąskaitą turi įplaukti iki  sąskaitoje nurodyto 
termino.

Priešingu atveju įmoka bus užskaityta sekantį mėnesį, o 
klientas gautoje sąskaitoje matys įsiskolinimą.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
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ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ Į ŠIUOS ESMINIUS 

MOMENTUS: 
• Apskaitą tvarkančiam asmeniui pirmininkas privalo pateikti vieną dieną

prieš priėmimo / atleidimo / atostogų ir kt. su personalu susijusius
dokumentus (Prašymas, įsakymas).

• Remonto darbų sąskaitos turi būti pateiktos su pirmininko pasirašytais atliktų
darbų aktais.

• Papildomų darbų/paslaugų sąskaitose pirmininkas turi nurodyti išlaidų
padengimo būdą (pvz. priskaičiuoti gyventojams, iš papildomų sukauptų
lėšų, iš 2 % paramos ir kt.).

• Sukauptos privalomosios kaupiamosios lėšos turi būti naudojamos pagal
paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams, kurie
būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus,
finansuoti.
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Skolų išieškojimas 

daugiabučių gyvenamųjų 

namų butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijose

Pranešėja teisininkė Eglė Agintaitė
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Pranešime apžvelgsime:

 Nuo ko pradėti, kad skola būtų išieškota

sėkmingai;

 Galimus skolos išieškojimo būdus;

 Klausimų – atsakymų sesija.
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Sėkmingo skolos išieškojimo faktoriai

Tinkamas skolos teisinis pagrindas:

Savininkų, bendrijos sprendimo įforminimas;

Paslaugų/rangos sutarčių sudarymas, tinkamas įgyvendinimas;

Teisingas mokesčių savininkui ir susidariusios skolos apskaičiavimas;

Mokestinių pranešimų pateikimas;

Ikiteisminis skolos išieškojimas;

Teisminis skolos išieškojimas;

Teismo sprendimo įgyvendinimas.
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Skolos išieškojimo procesas

Skolininkai

•Pranešimų apie skolą 
siuntimas (el. paštu, 
paprastu paštu).

•Skambinimas.

•Sms siuntimas.

•Vekselių administravimas. 

Ikiteisminis 
darbas •Procesinių dokumentų 

rengimas.

•Bylų monitoringas.

Teisminis darbas

•Vykdomųjų dokumentų 
perdavimas.

•Vykdymo kontrolė.

Darbas su 
antstoliais
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Ikiteisminis skolos išieškojimas

pranešimų etapai:

Priminimas

 Sąskaitos/-ų apmokėjimas pradelstas 31 d. ir daugiau. 

 Skolos suma yra didesnė nei 60 EUR.

Įspėjimas

• Sąskaitos/ų apmokėjimas pradelstas daugiau nei 62 
dienos arba 31 diena po siųsto priminimo.

Pretenzija

• Sąskaitos/-ų apmokėjimas pradelstas daugiau nei 93 
dienas arba praėjo 31 diena po siųsto įspėjimo.
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Skambinimas

Mokėjimų tikrinimas

Nepadengusių įsiskolinimo skolininkų atrinkimas padavimui į teismą

Mokėjimų tikrinimas

2 individualus skambutis skolininkams, nepadengusiems įsiskolinimo po 1 skambučio

Priminimas

Nepadengusių įsiskolinimo atrinkimas individualiaim skambinimui bei 1 skambutis
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SMS žinučių siuntimas

Mokėjimų tikrinimas

Mokėjimų tikrinimas

2 sms žinutės skolininkams, nepadengusiems įsiskolinimo po 1 sms

Priminimas

Nepadengusių įsiskolinimo atrinkimas sms siuntimui bei 1 sms žinutė

Nepadengusių įsiskolinimo skolininkų atrinkimas padavimui į teismą
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Teisminis skolos išieškojimas

Teisminis 
procesas

Supaprastintas procesas -
Pareiškimas dėl teismo 

įsakymo išdavimo

Įprastas procesas – ieškinio 
pateikimas teismui 
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Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo

Pareiškimui paduoti nereikia
pridėti įrodymų dėl skolos
pagrįstumo;

Mokamas ¼ žyminio mokesčio;

Proceso trukmė 2-4 mėn.

Prašymas nagrinėjamas šalims
nedalyvaujant;

Skolininkui nepareiškus
prieštaravimų, teismo išduodamas
teismo įsakymas įsiteisėja ir gali
būti perduodamas antstoliui
vykdymui.

Skolininkui nustatomas 20 dienų
terminas prieštaravimams dėl
pateikto pareiškimo,
prieštaravimai gali būti
nemotyvuoti;

Skolininkui gali nepavykti įteikti
teismo įsakymo;

Skolininkui pareiškus
prieštaravimus, per 14 dienų turi
būti pateikiamas ieškinys dėl
skolos priteisimo.
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Ieškinio pateikimas

1

•Ieškinio parengimas:

•Teisinė dalis

•Faktinė dalis – surenkami visi įrodymai skolai pagrįsti

2
•Bylos nagrinėjimas

3
•Teismo sprendimo vykdymas

4 •Įsiteisėjusio teismo sprendimo perdavimas antstolio vykdymui
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Ačiū už  dėmesį
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