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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Atsakydami į Jūsų 2022-06-27 raštą Nr. 17SA teikiame šią informaciją:
Dėl automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių, vaikų žaidimo aikštelių
Objektai  (automobilių  stovėjimo  aikštelės,  šaligatviai,  vaikų  žaidimo  aikštelės),

nesantys daugiabučio namo patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, ir esantys ne daugiabučio
namo savininkų bendrijai (DNSB) priklausančiame (išpirktame ar nuomojamame) žemės sklype,
negali  būti  finansuojami  DNSB narių  lėšomis.  DNSB bendrijos  narių  (namo patalpų  savininkų
lėšos), apskaitomos DNSB sąskaitoje, gali būti naudojamos tik namo patalpų savininkų bendrosios
dalinės  nuosavybės  -  namo  bendrojo  naudojimo  objektams,  nurodytiems  Bendrojo  naudojimo
objektų apraše,  finansavimui. Aukščiau minėti objektai gali būti finansuojami  daugiabučio namo
patalpų savininkų, davusių (pritarusių)  šių objektų atnaujinimui, įrengimui ar remontui lėšomis.

Civilinio  kodekso 4.83  str.  4  dalyje  nurodyta,  kad  ,,Buto  ir  kitų  patalpų  savininkas
(naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais
arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84
ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.”

Dėl teritorijų priežiūros
Vadovaujantis  Šiaulių miesto tvarkymo ir  švaros taisyklių,  patvirtintų Šiaulių miesto

savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754, (toliau - Taisyklės), 10 punktu,
„švarą ir tvarką užtikrina, už priežiūrą atsako: 10.1. priskirtoje teritorijoje (žemės sklype) asmenys,
ją valdantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais; 10.2. faktiškai naudojamoje teritorijoje –
gyvenamosios,   negyvenamosios  paskirties  pastatų  valdytojai  ar  tų  pastatų  bendrojo  naudojimo
objektų valdytojai (šiuo atveju DNSB), administratoriai.“.

„Tvarkoma teritorija – tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės sklypas),
suformuota  kaip  daiktas  ir  įregistruota  valstybės  įmonės  Registrų  centro  Šiaulių  filiale.  Jeigu
teritorijų  planavimo  dokumentuose  teritorija  nėra  apibrėžta  (nurodyta),  faktiškai  naudojama
teritorija  laikoma  teritorija  iki  gretimos,  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  priskirtos  ar  faktiškai
naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų“ (Taisyklių II
skirsnio 5 p.).

Taisyklių,  kurios  yra  patalpintos  Šiaulių  miesto  savivaldybės  internetinėje  svetainė
https://www.siauliai.lt/lt/page/view/745 , 16 punkte taip pat galite rasti informaciją, kas privaloma
tvarkytojams (šiuo atveju DNSB). 
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Lorinta Laureckytė, tel. 596 324, el. p.: lorinta.laureckyte@siauliai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

https://www.siauliai.lt/lt/page/view/745
mailto:rastine@siauliai.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Šiauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-18 Nr. S-2769
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eduardas Bivainis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas EDUARDAS BIVAINIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-18 16:37:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-07-18 16:38:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-30 15:52:41 – 2023-06-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-18
16:56:48)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-07-18 16:56:48 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


