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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, 29
straipsnio  8  dalies  2  punktu,  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamų  ligų  profilaktikos  ir
kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo  21  straipsnio  1  dalies  5  punktu  ir  2  dalimi,  ir  41  straipsniu,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2020-03-14  nutarimu  Nr.  207  ,,Dėl  karantino  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje
paskelbimo”,  Lietuvos  Respublikos  daugiabučių  gyvenamųjų  namų  ir  kitos  paskirties  pastatų
savininkų  bendrijų  įstatymo  14  straipsnio  6  dalies  8  ir  9  punktais,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2015 m.  rugpjūčio  5  d.  Nr.  831 nutarimu patvirtintų  Daugiabučio  namo bendrojo
naudojimo  objektų  administravimo  nuostatų  3  punktu,  4.5.  punktu,  8.6.  papunkčiu,  Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-327 ,,Dėl Lietuvos
higienos  normos  HN  90:2011  ,,Dezinfekcijos,  dezinsekcijos  ir  deratizacijos  bendrieji  saugos
reikalavimai“  patvirtinimo“,  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2016  m.  gruodžio  30  d.
įsakymu  Nr.  D1-971  patvirtintu  statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.07.03:2017  „Statinių
techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo
tvarka“ (su tolimesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
46 ir 349 straipsniais,  Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo
organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo
objektų administratorių veiklos priežiūros ir  kontrolės taisyklėmis,  patvirtintomis Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių
gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų
ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ (2020 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-6 redakcija), įgyvendindamas Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2017 m. vasario 8 d.  įsakymą Nr.  A-171 „Dėl  administracinės  teisenos pradėjimo,
administracinių  nusižengimų  tyrimo,  administracinių  nusižengimų  protokolų  surašymo  ir
administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ (su tolimesniais pakeitimais), siekdamas užtikrinti
koronavirusinės infekcijos (COVID-19) plitimo mažinimo Šiaulių miesto savivaldybėje priemones, 

1.  Į  s  a  k  a  u  Šiaulių  miesto  daugiabučius  gyvenamuosius  namus  administruojančioms
įmonėms, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkams, jungtinės veiklos sutarties pagrindu
veikiantiems asmenims:

1.1. nuolat užtikrinti ir organizuoti Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo patalpų (toliau – bendrojo naudojimo patalpos) valymą ir priežiūrą atitinkančią asmenų
sveikatos ir higienos reikalavimus;

1.2. karantino Lietuvos Respublikoje rėžimo metu:
1.2.1.  valyti  bendrojo  naudojimo patalpas  drėgnuoju būdu,  naudojant  įprastus  ploviklius,

kuriuose yra dezinfekuojančių priedų (draudžiama šluoti laiptines);
1.2.2.  valyti  daugiabučių  namų  laukujų   durų  rankenas,  telefonspynes,  laiptų  turėklus,

laiptinių palanges valyti vieną kartą per dieną;
1.2.3. daugiabučių namų liftų kabinas plauti kasdien;
1.2.4. daugiabučių namų laiptines vėdinti 2 - 3  kartus per dieną, sudarant skersvėjį;

Elektroninio dokumento nuorašas



1.2.5.  informuoti  daugiabučių  namų gyventojus,  iškabinant  pranešimus skelbimų lentose,
kad gyventojai laikytųsi rankų higienos reikalavimų, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, vengtų liesti
bendrus (turėklus, liftų valdymo skydelį ir pan.) paviršius rankomis, rekomenduoti dėvėti pirštines,
kad  patys  daugiabučių  namų  gyventojai  bendrojo  naudojimo  objektų  valymui  nenaudotų  savo
gyvenamųjų patalpų valymui naudojamo inventoriaus.

2. R e k o m e n d u o j u įgyvendinant šio įsakymo 1.2. papunkčio reikalavimus daugiabučių
namų bendrojo naudojimo patalpas valyti ir dezinfekuoti naudojant 0,1 proc. natrio hipochloritą
(skiesti santykiu 1:50, jeigu naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5 proc.).
Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, valyti 70 proc. koncentracijos etanoliu. Prieš
naudojant dezinfekcines medžiagas, kiekvieną paviršių nuvalyti neutraliu plovikliu.

3. N u r o d a u:
3.1.  Strateginės  plėtros  ir  ekonomikos  departamento  Ekonomikos  ir  investicijų  skyriui,

vykdyti šio įsakymo 1.1. ir 1.2. papunkčiuose numatytų nurodymų vykdymo kontrolę ir nustačius
pažeidimus  taikyti  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų  kodekse  numatytą
administracinę atsakomybę.

3.2. Sveikatos skyriui ir Miesto koordinavimo skyriams vykdyti šio įsakymo 1.2. papunktyje
numatytų  nurodymų  vykdymo  kontrolę  ir  taikyti  Lietuvos  Respublikos  administracinių
nusižengimų kodekse numatytą administracinę atsakomybę.

Administracijos direktorius                       Antanas Bartulis
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