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DĖL LAIPTINIŲ DEZINFEKAVIMO

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  direktorius,  atsižvelgdamas  į
besikeičiančią  epidemiologinę  situaciją,  kurią  kelią  koronavirusas  COVID-19,  ir  gaudamas
paklausimų,  kas  turi  atlikti  daugiabučių  gyvenamų  namų  laiptinių  valymą,  išleido  2020  m.
balandžio  6  d.  įsakymą  Nr.  A-457  „Dėl  bendrojo  naudojimo  patalpų  valymo  daugiabučiuose
namuose“ (toliau – Įsakymas).

Įsakymas  parengtas  atsižvelgiant  į  paskelbtą  karantiną  šalyje  (dėl  plintančios
infekcinės  ligos  koronoviruso  COVID-19),  ir  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais
(  nurodytais  Įsakyme)  bei  atsakingų  institucijų  rekomendacijomis,  skirtomis  daugiabučių  namų
bendrojo  naudojimo  objektų  valdytojams  –  savininkų  bendrijoms,  savivaldybės  paskirtiems
administratoriams, daugiabučių namų savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims,
atsakingiems už daugiabučių namų techninės priežiūros organizavimą.

Bendrosios dalinės nuosavybės valdymą ir naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
civilinis  kodeksas  (toliau  –  Civilinis  kodeksas),  Lietuvos  Respublikos  daugiabučių  gyvenamųjų
namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (toliau – Bendrijų įstatymas) ir kiti
teisės aktai.

Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad: „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.“  Šio straipsnio  4  d.
nustatyta, kad „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus
skiriamos  namui  (statiniui)  atnaujinti  pagal  privalomuosius  statinių  naudojimo  ir  priežiūros
reikalavimus. <...>.“
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Bendrijų  įstatymo,  nustatančio  daugiabučių  gyvenamųjų  namų ir  kitos  paskirties  pastatų
savininkų  bendrosios  dalinės  nuosavybės  valdymo  būdą  steigiant  bendriją,  reglamentuoja  šios
bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir
kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas, 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte
nustatyta,  kad butų ir  kitų  patalpų savininkai  privalo: „teisės aktų ir  bendrijos organų nustatyta
tvarka  apmokėti  bendrojo  naudojimo  objektų  išlaikymo  ir  naudojimosi  jais  išlaidas,  mokėti
mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus“.

Aukščiau minėti teisės aktai įtvirtiną daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų
pareigą  (ne  Savivaldybei) –  apmokėti  (mokėti)  išlaidas  namui  išlaikyti  ir  išsaugoti,  mokėti
mokesčius ir kitas įmokas, kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir
priežiūros reikalavimus.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir
naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (2020
m. balandžio 8 d. redakcija)  daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų tinkamos sanitarinės
būklės palaikymo darbai priskiriami prie daugiabučio namo techninės priežiūros bendrojo pobūdžio
darbų, todėl šie darbai turėtų būti apmokami iš daugiabučio bendrojo naudojimo objektų techninei
priežiūrai (namo eksploatacijai) skirtų lėšų ar įmokų, kurių naudojimui nėra būtinas visuotinio ar
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nutarimas. 

Atsižvelgiant į tai, savivaldybė nenumato skirti lėšų ar pati organizuoti daugiabučių namų
laiptinių valymą / dezinfekavimą. Šiuo metu nėra Valstybės lygmens įpareigojimų ar rekomendacijų
gatvių,  šaligatvių  bei  teritorijos  apie  daugiabučius  gyvenamus  dezinfekavimui.  Esant  būtinybei
(Vyriausybės ar atsakingų institucijų nurodymams ar rekomendacijoms) Savivaldybė atliks miesto
gatvių, šaligatvių ir kitų viešųjų vietų dezinfekavimą.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis
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