
 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ 

BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS METINĖ VEIKLOS 

ATASKAITA UŽ 2020 M. 

 

 

2020 metais, vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų 

(toliau – DNSB) valdymo organų (toliau – valdytojas) priežiūrą ir kontrolę, buvo atlikta 13 planinių 

ir 2 neplanuoti valdytojų patikrinimai: planiniai – DNSB „Taikos 103“, DNSB „Austėja“, DNSB 

„Volungė“, DNSB „Kūpolis“, DNSB „Goda“, DNSB „Miško vartai“, DNSB „Astra“, DNSB 

„Naujojo uosto bendrija“, DNSB „Pilies 7“, DNSB „Pamiškė“, DNSB „Baltnama“, DNSB 

„Ąžuolas“, DNSB „Meda“, neplanuoti – DNSB „Vakaris“, DNSB „Vakarai“. 

DNSB „Klaipėdos aguona“ planinio patikrinimo nepavyko atlikti, nes valdytojas nepateikė 

tikrinimui atlikti reikalingų duomenų, dėl duomenų nepateikimo, bendradarbiaujant su Viešosios 

tvarkos skyriumi, paskirta administracinė nuobauda, vėliau kreiptasi į VĮ Registrų centro Juridinių 

asmenų registrą (toliau – Registras) dėl bendrijos likvidavimo inicijavimo. Taip pat nepavyko atlikti 

DNSB „1930 namas“ neplanuoto patikrinimo, nes valdytojas nepateikė tikrinimui atlikti reikalingų 

duomenų, dėl duomenų nepateikimo vykdyta administracinė teisena, kurios metu nustatyta, kad 

faktiškai bendrija neturi bendrijos pirmininko, todėl kreiptasi į Registrą dėl bendrijos likvidavimo 

inicijavimo. 

Iš 2020 metais tikrintų DNSB, penkioms DNSB – „Taikos 103“, „Klaipėdos aguona“, 

„Goda“, „Naujojo uosto bendrija“, „Vakarai“, bendradarbiaujant su Viešosios tvarkos skyriumi, buvo 

skirtos administracinės nuobaudos dėl neatliekamų ar netinkamai atliekamų funkcijų. 

Taip pat 2020 metais buvo tęsiama 2019 metais šešioms DNSB („Laukinėlis“, „Ramiosios 

vilties valda“, „Antūras“, „Svaja“, „Baltijos 7“, DNSB „Saulėtekis“) patikrinimo aktuose nurodytų 

reikalavimų vykdymo kontrolė. Bendradarbiaujant su Viešosios tvarkos skyriumi, keturioms iš jų – 

„Ramiosios vilties valda“, „Antūras“, „Baltijos 7“, DNSB „Saulėtekis“, buvo paskirtos 

administracinės nuobaudos dėl reikalavimų nevykdymo. 

Atliktų patikrinimų metu dažniausiai pasitaikantys trūkumai buvo šie: pasibaigusi valdymo 

organų 3 metų kadencija, bendrojo naudojimo objektų aprašas neparengtas ir/ar nepateiktas tvirtinti 

bendrijos narių visuotiniam susirinkimui, neparengti ir/ar nepateikti bendrijos narių visuotiniam 

susirinkimui tvirtinti metiniai ūkinės veiklos ir ilgalaikiai planai bei metinė veiklos ataskaita (grafikas 

pateiktas žemiau). 

Atliekant DNSB priežiūros ir kontrolės funkciją, nustatyta, kad aštuonios DNSB – 

„Antūras“, „Ramiosios vilties valda“, „Saulėtekis“, „Klaipėdos aguona“, „Didieji ajerai“, „Nona“, 

„1930 namas“, „Vakarai“, nėra naujai kadencijai išrinkusios valdymo organų ir/arba per penkerius 

metus neatnaujino duomenų VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) ir/arba 

DNSB daugiau kaip 6 mėnesius negali priimti sprendimų, todėl kreiptasi į Registrą su prašymu 

inicijuoti minėtų DNSB likvidavimą. Registras informavo, kad kreipsis į DNSB ir įvertinę duomenis 

priims tolimesnius sprendimus. 

Vykdant valdytojų priežiūrą, prevenciškai Registro duomenų viešoje bazėje buvo patikrinti 

190 bendrijų duomenys (t. y. 50 % iš visų bendrijų skaičiaus), pasirenkant tikrinti vieną kriterijų – ar 

nepasibaigusi valdymo organų (pirmininkų ir valdybos narių) kadencija, kuri pagal teisės aktus yra 3 

metai. Nustatyta, kad 39 bendrijų (21 % iš patikrintų skaičiaus) valdymo organų kadencija yra 

pasibaigusi arba galimai išrinkti nauji valdymo organai neįregistruoti Registre. Šių bendrijų 

pirmininkams išsiųsti pranešimai su raginimu ir perspėjimu laikytis teisės aktų reikalavimų ir 

neatidėliotinai (kai bus leidžiami vieši susibūrimai) sušaukti bendrijos visuotinį susirinkimą dėl 

bendrijos valdymo organų išrinkimo ir jų įregistravimo, o iki tol, kol bus galima sušaukti 

susirinkimus, bendrijos valdybai laikinai paskirti eiti bendrijos pirmininko pareigas vienam iš 

valdybos narių. 

Valdytojų priežiūros ir kontrolės funkcija apima ir butų savininkų skundų ir prašymų 

valdytojų veiklos klausimais nagrinėjimą bei butų savininkų ir valdytojų konsultavimą su bendrijos 

veikla susijusiais klausimais. Informacija apie asmenų prašymų pobūdį ir bendrijas, dėl kurių kreipėsi 

gyventojai, pateikta grafikuose. Valdytojams ir butų savininkams buvo teikiamos konsultacijos 
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telefonu, el. paštu, dėl šalyje paskelbtų apribojimų, tiesioginės konsultacijos skyriuje buvo teikiamos 

ne karantino metu. 

Siekiant plėsti valdytojų kompetenciją ir žinias, savivaldybėje rugsėjo 28 d. ir 30 d. 

suorganizuoti nemokami keturių akademinių valandų mokymai valdytojams tema: Darbinių santykių 

reglamentavimas daugiabučių namų bendrijose, kuriuose, dėl paskelbtų apribojimų dėl 

susibūrimuose galinčių dalyvauti asmenų, dalyvavo ribotas skaičius dalyvių (išskaidžius per dvi 

dienas, iš viso 35 dalyviai). 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 metų balandžio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T2-95 buvo patvirtinta nauja Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir 

savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, 

susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės 

taisyklių redakcija. Pagrindiniai pasikeitimai, lyginant su ankstesnėmis taisyklėmis, tai, kad 

apibrėžiama: planinių ir neplaninių patikrinimų trukmė (ne ilgiau kaip 3 mėnesiai); suteikiama teisė 

tikrinti, ar valdytojas taiko nustatytus tarifus; suteikiama teisė neplaninį patikrinimą pradėti ne tik 

gavus patalpų savininkų skundus, bet ir kilus pagrįstiems įtarimams dėl valdytojo veiksmų ar 

neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktų reikalavimams, taip pat siekiant patikrinti, ar buvo 

pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai; patikrinimo metu nustačius valdytojo veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, jeigu jie nebus ištaisyti nedelsiant patikrinimo metu, 

patikrinimo akte bus įrašomas informavimas apie duomenų perdavimą Viešosios tvarkos skyriui 

pradėti administracinę teiseną. 
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Skundų/prašymų pobūdis 2020 metais

Dėl bendrijų veiklos kontrolės ir
priežiūros vykdant teisės aktų
reikalavimus

Dėl informacijos ir dokumentų
teikimo

Dėl bendrijoje priimamų sprendimų

Dėl mokesčių paskirstymo

Dėl atliktų darbų kokybės
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NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ POBŪDIS 2020 METAIS

Pasibaigusi valdymo organų kadencija arba neįregistruoti duomenys

Neparengtas ir nepatvirtintas ilgalaikis planas

Neparengta ir/arba nepatvirtina metinė veiklos ataskaita

Neparengtas ir/arba nepatvirtintas bendrojo naudojimo objektų aprašas

Neparengtas ir/arba nepatvirtinas ūkinės veiklos metinis planas

Netinkamai tvarkomos kaupiamosios lėšos

Susirinkimas sušauktas vėliau nei per 3 mėn.

Parnešime apie šaukiamą susirinkimą nenurodoma kur ir kada galima
susipažinti su sprendimų projektais

Ne visi renkami mėnesiniai tarifai patvirtinti susirinkime

Neatikslus/neatnaujintas bendrijos narių sąrašas

Nesudaryta prašymų registravimo byla/dokumentas

Neperregistruoti bendrijos įstatai

Bendrijos įsteigimo faktas neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre
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Gautų prašymų ir skundų skaičius pagal bendrijas 2020 m.

Prašymų ir skundų skaičius
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Nr. Daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų 

ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos 

pavadinimas (bendrijai 

priklausančių namų 

adresai) 

Patikrinimo akto 

surašymo data 

Nustatyti trūkumai ir patikrinimo akte nurodytų reikalavimų įvykdymo būklė 

PLANINIAI VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI 

1. „Taikos 103“ 2020-03-31 Nustatyti trūkumai: nesudarytas namo bendrojo naudojimo objektų aprašas ir nepateiktas 

tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; nesudarytas namo ūkinės veiklos metinis planas 

ir nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; ilgalaikis planas parengtas ne 

pagal teisės aktų reikalavimus; nesudaryta butų ir kitų patalpų savininkų raštu bendrijos 

pirmininkui pateiktų skundų, prašymų ir kitų dokumentų registravimo byla/dokumentas; metinės 

veiklos ataskaita nepateikta tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; susirinkimas 

sušauktas vėliau nei per 3 mėnesius nuo ataskaitinių metų pradžios; neperregistruoti įstatai. 

 

Nustatyti trūkumai nepašalinti, paskirta administracinė nuobauda (įspėjimas). 

2. „Austėja“ 2020-04-09 Nustatyti trūkumai: pasibaigusi bendrijos valdymo organų kadencija; namo ūkinės veiklos 

metinis planas nepateiktas tvirtinti bendrijos visuotiniam susirinkimui; ilgalaikis planas parengtas 

ne pagal teisės aktų reikalavimus; neatidaryta atskira kaupiamųjų lėšų sąskaitos sutartis ir 

nerenkamos kaupiamosios lėšos; netikslus pranešimas apie šaukiamą susirinkimą; metinės 

veiklos ataskaita nepateikta tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui. 

 

Patikrinimo akte nurodyti reikalavimai trūkumams pašalinti įvykdyti. 

3. „Volungė“ 2020-04-27 Nustatyti trūkumai: išrinkti valdymo organai neįregistruoti Juridinių asmenų registre; 

nesudarytas bendrijos narių sąrašas; nesudarytas namo bendrojo naudojimo objektų aprašas ir 

nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; nesudarytas namo ūkinės veiklos 

metinis planas ir nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; nesudarytas 

ilgalaikis planas ir nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; neatidaryta 

atskira kaupiamųjų lėšų sąskaitos sutartis ir nerenkamos kaupiamosios lėšos; netikslus pranešimas 

apie šaukiamą susirinkimą; nesudaryta butų ir kitų patalpų savininkų raštu bendrijos pirmininkui 
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Nr. Daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų 

ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos 

pavadinimas (bendrijai 

priklausančių namų 

adresai) 

Patikrinimo akto 

surašymo data 

Nustatyti trūkumai ir patikrinimo akte nurodytų reikalavimų įvykdymo būklė 

pateiktų skundų, prašymų ir kitų dokumentų registravimo byla/dokumentas; metinės veiklos 

ataskaita neparengta ir nepateikta tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui. 

 

Patikrinimo akte nurodyti reikalavimai trūkumams pašalinti įvykdyti. 

4. „Kūpolis“ 2020-06-02 Nustatyti trūkumai: pasibaigusi bendrijos valdymo organų kadencija; netikslus bendrijos narių 

sąrašas; namo bendrojo naudojimo objektų aprašas nepateiktas tvirtinti bendrijos narių 

visuotiniam susirinkimui; ilgalaikis planas parengtas ne pagal teisės aktų reikalavimus; netikslus 

pranešimas apie šaukiamą susirinkimą; nesudaryta butų ir kitų patalpų savininkų raštu bendrijos 

pirmininkui pateiktų skundų, prašymų ir kitų dokumentų registravimo byla/dokumentas. 

 

Patikrinimo akte nurodyti reikalavimai trūkumams pašalinti įvykdyti. 

5. „Miško vartai“ 2020-06-10 Nustatyti trūkumai: išrinkti valdymo organai neįregistruoti Juridinių asmenų registre; netikslus 

bendrijos narių sąrašas; metinis ūkinės veiklos planas nepateiktas tvirtinti bendrijos narių 

visuotiniam susirinkimui; ilgalaikis planas parengtas ne pagal teisės aktų reikalavimus; netikslus 

pranešimas apie šaukiamą susirinkimą; metinė veiklos ataskaita nepateikta tvirtinti bendrijos 

narių visuotiniam susirinkimui. 

 

Patikrinimo akte nurodyti reikalavimai trūkumams pašalinti įvykdyti. 

6. „Goda“ 2020-09-02 Nustatyti trūkumai: pasibaigusi bendrijos valdymo organų kadencija; namo bendrojo 

naudojimo objektų aprašas nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; 

nesudarytas namo ūkinės veiklos metinis planas ir nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam 

susirinkimui; neparengtas ilgalaikis planas ir nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam 

susirinkimui; neparengta ir nepateikta tvirtinti bendrijos visuotiniam susirinkimui bendrijos 

veiklos metinė ataskaita; susirinkimas sušauktas vėliau nei per 3 mėnesius nuo ataskaitinių metų 

pradžios; pateikti ne visi prašyti dokumentai. 
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Nr. Daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų 

ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos 

pavadinimas (bendrijai 

priklausančių namų 

adresai) 

Patikrinimo akto 

surašymo data 

Nustatyti trūkumai ir patikrinimo akte nurodytų reikalavimų įvykdymo būklė 

Nustatyti trūkumai nedelsiant nepašalinti, paskirta administracinė nuobauda. 

7. „Astra“ 2020-10-05 Nustatyti trūkumai: : išrinkti valdymo organai neįregistruoti Juridinių asmenų registre; netikslus 

bendrijos narių sąrašas; namo bendrojo naudojimo objektų aprašas nepateiktas tvirtinti bendrijos 

narių visuotiniam susirinkimui; neparengtas metinis ūkinės veiklos planas ir nepateiktas tvirtinti 

bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; neparengtas ilgalaikis planas ir nepateiktas tvirtinti 

bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; neparengta metinė veiklos ataskaita ir nepateikta 

tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; bendrijoje taikomi mėnesiniai tarifai 

nepatvirtinti bendrijos narių visuotiniame susirinkime. 

 

Nustatyti trūkumai nedelsiant pašalinti patikrinimo metu 

8.  „Ąžuolas“ 2020-10-15 Nustatyti trūkumai: susirinkimas sušauktas vėliau nei per 3 mėnesius nuo ataskaitinių metų 

pradžios. 

 

Pateiktos rekomendacijos 

9. „Pilies 7“ 2020-11-09 Nustatyti trūkumai: ne visi bendrijoje taikomi mėnesiniai tarifai patvirtinti bendrijos narių 

visuotiniame susirinkime. 

 

Organizuojamas balsavimas raštu dėl tarifų patvirtinimo 

10. „Pamiškė“ 2020-11-16 Nustatyti trūkumai: kaupiamosios lėšos nepervestos į atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. 

 

Nustatyti trūkumai nedelsiant pašalinti patikrinimo metu, pateiktos rekomendacijos 

11. „Meda“ 2020-12-10 Nustatyti trūkumai: nenustatyta. 

 

Pateiktos rekomendacijos. 
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Nr. Daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų 

ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos 

pavadinimas (bendrijai 

priklausančių namų 

adresai) 

Patikrinimo akto 

surašymo data 

Nustatyti trūkumai ir patikrinimo akte nurodytų reikalavimų įvykdymo būklė 

12. „Baltnama“ 2020-12-29 Nustatyti trūkumai: neatidaryta atskira kaupiamųjų lėšų sąskaita. 

 

Nustatyti trūkumai nedelsiant pašalinti patikrinimo metu, pateiktos rekomendacijos 

13. „Naujojo uosto bendrija“ 

 

2020-12-30 Nustatyti trūkumai: neatidaryta atskira kaupiamųjų lėšų sąskaita ir nerenkamos kaupiamosios 

lėšos; nepateikta metinė veiklos ataskaita, susirinkimas sušauktas vėliau nei per 3 mėnesius nuo 

ataskaitinių metų pradžios; faktas apie bendrijos įsteigimą neįregistruotas Nekilnojamojo turto 

registre; bendrijoje taikomi mėnesiniai tarifai nepatvirtinti bendrijos narių visuotiniame 

susirinkime. 

 

Nustatyti trūkumai nedelsiant nepašalinti, paskirta administracinė nuobauda. 

NEPLANUOTI VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI 

14. „Vakaris“ 2020-05-11 

 

Nustatyti trūkumai: nesudarytas namo bendrojo naudojimo objektų aprašas ir nepateiktas 

tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; nesudarytas namo ūkinės veiklos metinis planas 

ir nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; ilgalaikis planas neparengtas ir 

nepateiktas tvirtinti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui; nerenkamos kaupiamosios lėšos ir 

neatidaryta atskira sąskaita jų laikymui; netikslus pranešimas apie šaukiamą susirinkimą. 

 

Patikrinimo akte nurodyti reikalavimai trūkumams pašalinti įvykdyti. 

15. „Vakarai“ 2020-11-18 Nustatyti trūkumai: pasibaigusi bendrijos valdymo organų kadencija; susirinkimas sušauktas 

vėliau nei per 3 mėnesius nuo ataskaitinių metų pradžios; ne visi bendrijoje taikomi mėnesiniai 

tarifai patvirtinti bendrijos narių visuotiniame susirinkime. 

 

Nustatyti trūkumai nedelsiant nepašalinti, paskirta administracinė nuobauda (įspėjimas). 

 

___________________________________ 


