PAŽYMA DĖL KOLEKTYVINIO SKUNDO
PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2013-06-26 Nr. 4D-2013/2-504
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2013-04-05 gavo X ir kitų Trakų m. ... namo
(toliau vadinama – Namas) gyventojų (8-ių; toliau vadinama – pareiškėjai) kolektyvinį skundą dėl
Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų
(neveikimo) sprendžiant Namo įtraukimo į renovuotinų namų sąrašą klausimą.
2. Pareiškėjai skunde nurodo:
2.1. „Namas pastatytas 1961 metais, yra morališkai ir techniškai susidėvėjęs, sienos
prašąlančios, stogas praleidžiantis tiek vandenį, tiek šaltį“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „Namas, susidedantis iš dešimties butų, visada pasižymėjo / garsėjo labai aukštomis
šildymo kainomis. Todėl 4 butai, neapsikentę ypač didelių kainų, per didelius vargus atsijungė nuo
centrinės šildymo sistemos ir įsirengė savo atskiras šildymo dujomis sistemas. Likę šeši butai ir
toliau vargsta gaudami pasakiškas šildymo sąskaitas, kurios galime drąsiai teigti yra vienos iš
didžiausių Trakų mieste. Kaip pavyzdį pridedame šildymo sąskaitą už 2013 m. sausio mėnesį, kuri
42,78 m2 buto [Namo 6 butas] siekia net 692,29 Lt. Skolų nėra, nors tai net 14,12 Lt už m 2.
Nemanome, kad šildymo kainos atrinktų namų renovacijai Trakų mieste (Mindaugo g. 20, Trakų g.
27, Vytauto g. 62, Geležinkelio g. 34, Pakalnės g. 21 , Karaimų g. 26A, Vienuolyno g. 3, Vytauto g.
52, Mindaugo g. 14) būtų didesnės nei mūsų name.“
2.3. „Savivaldybei pateikėme visus dokumentus reikalingus Namui dalyvauti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės skatinamojoje / remiamoje renovacijos programoje“ (toliau vadinama –
Programa).
2.4. „Namas suinteresuotas atlikti renovaciją ir savarankiškai, tačiau atsižvelgiant į kai
kurių Namo gyventojų pagarbų amžių ir socialinį statusą, tai būtų nelengva. Visi Namo butai yra
pasirengę visokeriopai prisidėti prie Namo renovacijos. Visi Namo gyventojai yra suinteresuoti ir
turi teisę gyventi šilčiau, taupiau ir gražiau.“
2.5. „[...] manome, jog Namas buvo neteisėtai neįtrauktas į renovuotinų namų sąrašą
Trakų rajone.“
2.6. „Jokio paaiškinimo dėl tokio sprendimo iš Savivaldybės mes negavome.“
3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolieriaus „pagalbos išsiaiškinant, kokiais motyvais
vadovaudamasi Savivaldybė neįtraukė mūsų namo į renovuotinų namų sąrašą“, „apginti [...] teisę
renovuoti dar 1961 metais pastatytą ir mums brangų Namą, mūsų įdėtas pastangas ir viltis, bei
įvertinti ar valdžios įstaigos vykdydamos pareigą šiuo atveju tikrai vadovavosi nešališkais motyvais
tinkamai tarnauti žmonėms.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2013-04-16 raštu Nr.
4D-2013/4-504/3D-1147 kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti visą informaciją, paaiškinimus
dėl visų pažymos 2 paragrafe nurodytų aplinkybių (paaiškinimus numeruojant pagal atitinkamus
papunkčius) (kartu informuojant, kokių veiksmų Savivaldybė ėmėsi, nurodant teisinius veiksmų
(neveikimo) pagrindus, patvirtinant arba paneigiant pareiškėjų nurodytas aplinkybes, pateikiant
aprašomas aplinkybes patvirtinančius dokumentus), reikalingus pareiškėjų skundo nagrinėjimui ir
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Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) juridiniam vertinimui, taip pat informuoti apie Trakų
gyvenamųjų namų įrašymo į renovuotinų pagal Programą sąrašą tvarką, kriterijus, kuriuos įvertinus
Trakų gyvenamieji namai buvo įtraukti į renovuotinų pagal Programą sąrašą, šilumos suvartojimą
Mindaugo g. 20, Trakų g. 27, Vytauto g. 62, Geležinkelio g. 34, Pakalnės g. 21 , Karaimų g. 26A,
Vienuolyno g. 3, Vytauto g. 52, Mindaugo g. 14 namų butuose (nurodant šilumos kainą, tenkančią 1
kvadratiniam metrui buto ploto); informuoti, kada ir kokius dokumentus dėl Namo dalyvavimo
Programoje pareiškėjai pateikė Savivaldybei (pridedant dokumentus su registracijos Savivaldybėje
žyma); pateikti motyvuotą Savivaldybės sprendimą dėl Namo neįtraukimo į renovuotinų pagal
Programą namų sąrašą; pateikti motyvuotus (paremtus nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir
konkrečiomis teisės aktų nuostatomis) paaiškinimus dėl Namo neįtraukimo į renovuotinų pagal
Programą namų sąrašą priežasčių; pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjai buvo
informuoti apie pirmiau nurodytą Savivaldybės sprendimą (jeigu nebuvo informuoti raštu –
nurodyti motyvuotas priežastis); informuoti, kokių priemonių Savivaldybė ketina imtis, siekdama
padėti Namo gyventojams renovuoti Namą; pateikti nuomonę (siūlymus), kokiu būdu pareiškėjai
galėtų renovuoti Namą palankiausiomis sąlygomis.
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
5. Iš Savivaldybės administracijos direktorės Astos Kandratavičienės 2013-05-10 raštu Nr.
AP3-2014 pateiktos informacijos bei dokumentų nustatyta:
5.1. „Name, esančiame ..., Trakuose, yra Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas
Nr. 9. Iš šio buto techninio paso matyti, kad Namo statybos metai yra 1961.“
„Vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir
investicijų projektų energetinio efektyvumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213 [...] (toliau vadinama – Taisyklės)
daugiabučiai namai Trakų rajone į Valstybės remiamos daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)
programą (toliau vadinama – Programa), atrenkami buvo pagal namo statybos metus ir šiluminės
energijos suvartojimą.“
5.2. Pareiškėjų skunde „išvardinti daugiabučiai namai per metus suvartoja šilumos
energijos [...]: Mindaugo g. 20, Trakai – 215,32 kWh/m2; Trakų g. 27, Trakai – 175 kWh/m2;
Vytauto g. 62 – 160,81 kWh/m2; Geležinkelio g. 34, Lentvaris – 159,58 kWh/m2; Pakalnės g. 21,
Lentvaris – 54,76 kWh/m2; Karaimų g. 26A, Trakai – 154,34 kWh/m2; Vienuolyno g. 3, Trakai –
154 kWh/m2; Vytauto g. 52, Trakai – 153,06 kWh/m2; Mindaugo g. 14, Trakai – 151,35 kWh/m2;
..., Trakai – 118,72 kWh/m2.“
5.3. „2013-02-28 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-64 „Dėl Trakų rajono
savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administratoriaus“ UAB
„Trakų šilumos tinklai“ [toliau vadinama – Programos administratorius] įpareigoti vykdyti
Programos administratoriaus funkcijas. Visus klausimus, susijusius su Programos
administravimu, Programos administratorius sprendžia savarankiškai.“
Savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. S1-103 buvo patvirtinta Savivaldybės
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa [toliau taip pat vadinama – Programa]
ir nutarta įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių sudaryti Savivaldybės programos
priežiūros komisiją, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-30 įsakymu Nr. P2-577
sudaryta Savivaldybės Programos priežiūros komisija ir patvirtintas šios komisijos darbo
reglamentas.
5.4. Namo gyventojai 2013-03-01 pateikė prašymą UAB „Trakų šilumos tinklai“
(registracijos Nr. 39) „įrašyti pirma eile į Savivaldybės renovacijai atrinktų daugiabučių sąrašą.“
(prašyme nurodyta, jog kreipiamasi į Savivaldybę, tačiau prašymo gavimo žyma rodo, kad jis
pateiktas Programos administratoriui).
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5.5. „Programos administratorius atsiuntė [Savivaldybei] savo paaiškinimus [...] ir
dokumentų kopijas, kuriais rėmėsi atrenkant daugiabučius namus Programos I etapui“, t. y. 201305-02 rašte Savivaldybei Nr. 106 „Dėl Namo dalyvavimo Programoje“ pažymėjo:
5.5.1. „Pagal Aplinkos ministerijos išaiškinimą, renovuotinų daugiabučių namų eilė buvo
sudaroma atsižvelgiant į tai, kurie namai suvartoja didžiausią šilumos kiekį 1 kv. m pašildymui.
Remiantis šiais duomenimis Aplinkos ministerijai buvo pateiktas renovuotinų daugiabučių namų
sąrašas, kurį sudarė 38 namai“, „Finansavimas skirtas pirmiems šešiolikai sąrašo namų, kurių
suvartojamos šilumos kiekis yra didžiausias.“
5.5.2. „2013-03-13 Aplinkos ministerijai pateiktame sąraše Namas buvo įtrauktas 35
numeriu (pagal šilumos suvartojimą 1 kv. m), todėl nepateko į pirmąjį Programos etapą.“
5.5.3. „Pokalbio su šio Namo atstove, X, metu jai buvo paaiškinta, kodėl Namas nepateko į
pirmąjį Programos etapą. Namas dalyvauja antrajame Programos etape ir jo sąraše užima 21 vietą iš
jau esančių namų. Jeigu Namo gyventojų esama situacija netenkina, jie gali savarankiškai dalyvauti
Valstybės remiamose programose.“
5.6. Pasak Savivaldybės pareigūnų:
5.6.1. Programos administratorius „pateikė Namo gyventojams paaiškinimus, kodėl Namas
nepakliuvo į programos I etapą. Taip pat, kaip ir kur Namo gyventojai gali savarankiškai kreiptis ir
dalyvauti Programoje, kas yra numatyta Taisyklėse.“
5.6.2. Programos administratorius „Savivaldybei paaiškino, kad daugiabučiai namai
renovacijai buvo atrenkami pagal statybos metus ir didžiausią suvartojamos šilumos kiekį [...].“
5.7. Savivaldybės teigimu, ji neturi „Namo gyventojų [susirašinėjimo] dėl Namo įtraukimo
/ neįtraukimo į Programą ar kitais klausimais, susijusiais su renovacija, [...]. T. y. Savivaldybė jokių
paaiškinimų ar sprendimų Namo gyventojams nesiuntė, nes jokių paklausimų, susijusių su
Namo renovacija, Savivaldybė iš šių gyventojų negavo.“
5.8. Savivaldybės pareigūnai patvirtino, kad „Namo metinis šiluminės energijos
suvartojimas yra 118,72 kWh/m2, Namo bendrasis plotas yra 286,35 m2. Namas yra įtrauktas į
daugiabučių atnaujinimo programos II etapą ir yra 21 vietoje iš 26 [...].“ (vieta paskirta pagal
vidutinį šilumos suvartojimą per tris sezonus) bei pateikė siūlymą „Namo gyventojams
savarankiškai dalyvauti Programoje, kaip numatyta Taisyklėse.“
6. Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje www.am.lt pateikta informacija dėl aplinkos
viceministrės Savivaldybių energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose duomenų
rezultatų ir numatomų veiksmų pristatymo, iš kurios nustatyta:
6.1. Aplinkos ministerija 2013-01-17 raštu Nr. (13-1)-D8-44 kreipėsi į visas savivaldybes,
kviesdama įvertinti ir atrinkti jų teritorijoje esančius neefektyviai energiją vartojančius daugiabučius
namus: „pastatytus pagal 1993 m. išduotus statybos leidimus“, „kuriuose šiluminės energijos
sąnaudos viršija 150 kWh/kv. m per metus, kuriems netaikomi apribojimai, kylantys iš kitų
įstatymų ar teisės aktų (pastatai nėra saugomose teritorijose, nepriskirti kultūros paveldo objektams
ir pan.).“
6.2. „Paraiškas pateikė visos 60 savivaldybių. Namų skaičius: 2134. [...]. Nustatytus
kriterijus atitinka: apie 40 % pastatų. Šiluminės energijos suvartojimas: maksimalus: 295.53
kWh/kv. m per metus (J. Basanavičiaus g. 22, Kuršėnai), minimalus: 150 kWh/kv. m per metus
(Statybininkų g. 5, Kužiai, Šiaulių r.), vidurkis: 188 kWh/kv. m per metus.“
6.3. „Galimi atrankos kriterijai. Daugiabučiai namai pastatyti iki 1993 metų. Didžiausias
šilumos energijos suvartojimas. Mažiausi patalpų savininkų įsiskolinimai paslaugų teikėjams.
Preliminarus gyventojų apsisprendimas dalyvauti programos įgyvendinime. Šiems pastatams
netaikomi jokie apribojimai.“
Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai
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7. Lietuvos Respublikos įstatymai
7.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų
savivaldybių funkcijų yra: „22) infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas,
strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
programų rengimas.“
7.2. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatyme nustatyta:
7.2.1. 13 straipsnis – „1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės
patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias
savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas
priemones pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė, kuri nustatoma
pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus.
[...]. 7. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles
tvirtina Vyriausybė. 8. Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos įgyvendinimą administruoja Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos
taupymo agentūra, kurios veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Ši įstaiga atlieka šias
funkcijas: 1) vertina savivaldybių programų atitiktį Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programai; 2) vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų
įgyvendinimo priežiūrą; [...]; 5) konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų
valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja
visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą; 6) organizuoja Vyriausybės patvirtintos
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėseną.“;
7.2.2. 15 straipsnis – „[...]. 2. [...]. Kai atnaujinimo (modernizavimo) projektas
įgyvendinamas pagal savivaldybės programą, šio projekto (ar jo dalies) parengimo ir (ar)
įgyvendinimo administravimas ir (ar) finansavimo organizavimas butų ir kitų patalpų savininkų
sprendimu gali būti pavestas savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui. [...].“
7.3. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta:
7.3.1. 5 straipsnis – „Pagrindinės viešojo administravimo sritys: 1) administracinis
reglamentavimas; 2) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė (pavaldžių
subjektų kontrolė, nepavaldžių subjektų priežiūra); [...].“;
7.3.2. 9 straipsnio 1 dalis – „1. Administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar
kontroliuojamas.“
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai:
8.1. 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213:
8.1.1. patvirtintoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje
(Programa) nustatyta:
1) 1 punktas – „Programos paskirtis − skatinti daugiabučių namų, pastatytų pagal
galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, savininkus atnaujinti (modernizuoti)
daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas, ir sudaryti sąlygas tai atlikti.“;
2) 2 punktas – „Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2009 metų pabaigoje
Lietuvoje buvo 37 267 daugiabučiai (3 ir daugiau butų) namai, iš jų apie 35 000 pastatyti pagal
galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus.“;
3) 3 punktas – „[...] apie 60 procentų daugiabučių namų pastatyti per praėjusio šimtmečio
paskutinius keturis dešimtmečius, kai vyravo plytinių ir stambiaplokščių tipinių daugiabučių namų
statyba. Šių namų išorinių atitvarų šiluminės varžos charakteristikos prastos, neatitinka esamų
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normatyvinių reikalavimų ir artimesnių šiaurės kaimynų (Skandinavijos valstybių) praktikos.
Šiluminės energijos projektinės sąnaudos, išreikštos kilovatvalandėmis patalpų naudingojo ploto
vienam kvadratiniam metrui, šiuose namuose – 160–180 kWh/m² per metus, o naujos statybos
namuose, statytuose po 1993 metų, – 80–90 kWh/m² per metus. Šiluminės energijos sąnaudos
daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius
normatyvus – apie 5 000 GWh per metus (apskaičiuota pagal pastarųjų trejų metų šiluminės
energijos suvartojimo statistikos duomenis).“;
4) 5 punktas – „Brangstanti šiluminė energija ir iškastiniai energijos šaltiniai sparčiai didina
gyventojams būsto išlaikymo išlaidas. 2008 metų statistinių tyrimų duomenimis, apie 30 procentų
namų ūkių būsto išlaikymo našta labai didelė. Kad būsto išlaikymas – ne našta, nurodo tik 16
procentų namų ūkių. Disponuojamų pajamų dalis, skiriama būstui išlaikyti, – apie 12 procentų, o
vienišų asmenų – daugiau kaip 20 procentų. [...].“;
5) 6 punktas – „Pagal situacijos būsto sektoriuje 2008 metų tyrimą (www.am.lt/statyba ir
būstas/būstas) 60 procentų namų ūkių daugiabučiuose namuose nepatenkinti šių namų šildymo
efektyvumu ir mano, kad reikia namo būklę pagerinti (namą atnaujinti).“;
6) 10 punktas – „Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto galimybes,
šalies finansinę ir ekonominę būklę, 2009 metų pradžioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė
sprendimą dėl naujo Programos finansavimo mechanizmo sukūrimo naudojant Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšas, skiriamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti pagal
Europos Komisijos JESSICA iniciatyvą. Įsteigtas JESSICA kontroliuojantysis fondas, kurį
administruoja Europos investicinis bankas (pagal JESSICA kontroliuojančiojo fondo įsteigimo
finansavimo sutartį, pasirašytą Europos investicijų banko, Finansų ministerijos ir Aplinkos
ministerijos). Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr. 787 [...], priemonei JESSICA 2007–2013 metais skirta 783,8
mln. litų. Kontroliuojančiojo fondo lėšomis teikiami lengvatiniai kreditai daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) projektams, atitinkantiems Programos reikalavimus, įgyvendinti ir
kredito palūkanų subsidijoms mokėti.“;
7) 15 punktas – „Programos tikslas – iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos
(kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos
techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20 procentų, tai yra skaičiuojamąsias metines šiluminės
energijos (kuro) sąnaudas šiuose namuose iki 2020 metų pabaigos sumažinti ne mažiau kaip 1 000
GWh per metus, anglies dioksido išmetimus į atmosferą – ne mažiau kaip 230 tūkst. tonų per metus,
palyginti su 2005 metais.“;
8) 19 punktas – „Programos įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija. Aplinkos
ministerija strateginiame veiklos plane planuoja Programos įgyvendinimo priemones ir lėšų poreikį
Programai įgyvendinti.“
8.1.2. patvirtintose Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir
investicijų projektų energetinio efektyvumo nustatymo taisyklėse (Taisyklės) reglamentuota:
1) 1 punktas – Taisyklės „reglamentuoja investicijų projektų parengimo, jų energinio
efektyvumo nustatymo, valstybės paramos teikimo ir šių projektų įgyvendinimo tvarką.“;
2) 3 punktas – „Sprendimą dėl energinio audito ir investicijų projekto parengimo priima
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai (toliau vadinama – butų ir kitų patalpų
savininkai), vadovaudamiesi Civilinio kodekso 4.85 [...].“;
3) 4 punktas – „Rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, butų ir kitų patalpų
savininkams atstovauja projekto administratorius. Projekto administratorius organizuoja investicijų
projekto parengimą ir įgyvendinimą: projektavimo ir rangos darbų pirkimus, statybos techninę
priežiūrą, investicijų projektui įgyvendinti surinktų ir skolintų lėšų apskaitą ir tvarkymą, valstybės
paramos lėšų panaudojimą, rangos ir kredito sutarčių sudarymą, butų ir kitų patalpų savininkų
priimtų kitų sprendimų, susijusių su investicijų projektu, įgyvendinimą. [...].“;
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4) 7 punktas – „Investicijų projektas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis šiomis
Taisyklėmis, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros patvirtintais Daugiabučių namų modernizavimo
investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniais reikalavimais (toliau vadinama –
Metodiniai reikalavimai) ir kitais teisės aktais.“;
5) 9 punktas – „Parengus investicijų projektą, butų ir kitų patalpų savininkai Civilinio
kodekso 4.85 straipsnio arba bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka
priima sprendimą dėl investicijų projekto įgyvendinimo, lėšų skolinimosi ir grąžinimo (jeigu
investicijų projektas finansuojamas kredito lėšomis).“;
6) 10 punktas – „Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, atsižvelgdama į numatytus
valstybės asignavimus ir kitas valstybės paramai skirtas lėšas, Metodinių reikalavimų nustatyta
tvarka viešai skelbia kvietimus teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Kvietimai skelbiami
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
internetiniame tinklalapyje.“;
7) 11 punktas – „Paskelbus 10 punkte numatytą kvietimą, projekto administratorius
Metodinių reikalavimų nustatyta tvarka pateikia Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai paraišką
valstybės paramai gauti kartu su investicijų projektu ir dokumento, kuriuo įformintas šių Taisyklių 9
punkte nurodytas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, kopija. Paraiškų priimama tiek, kiek
numatyta einamajam laikotarpiui biudžeto asignavimų ir kitų lėšų valstybės paramai teikti, ir
atsižvelgiant į paraiškų pateikimo datą ir laiką sudaromas priimtų paraiškų sąrašas (toliau vadinama
– sąrašas), kuris paskelbiamas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros internetiniame tinklalapyje.“;
8) 111 punktas – „Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra Metodinių reikalavimų nustatyta
tvarka ir terminais įvertina sąraše esančias paraiškas kartu su jomis pateiktais dokumentais – ar jie
atitinka šias Taisykles ir Metodinius reikalavimus. [...].“;
9) 112 punktas – „Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra per 10 darbo dienų nuo paraiškų
įvertinimo dienos priima sprendimą suteikti valstybės paramą, o jeigu paraiška ir kartu su ja pateikti
dokumentai neatitinka šių Taisyklių ar Metodinių reikalavimų ir jie nebuvo patikslinti per šių
Taisyklių 111 punkte nurodytą terminą arba nebuvo priimtas tame punkte nurodytas pakartotinis
butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, Būsto ir plėtros agentūra priima sprendimą atsisakyti
suteikti valstybės paramą. Apie atsisakymą suteikti valstybės paramą projekto administratorius per
3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas raštu, nurodžius sprendimo priėmimo
priežastis. Priėmus sprendimą suteikti valstybės paramą, projekto administratoriui per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą suteikti valstybės
paramą ir jame pateikiamas kvietimas atvykti sudaryti sutartį dėl valstybės paramos daugiabučiam
namui modernizuoti teikimo ir pridedamas sutarties projektas.“;
10) 12 punktas – „Projekto administratorius, gavęs šių Taisyklių 112 punkte nurodytą
kvietimą sudaryti sutartį dėl valstybės paramos daugiabučiam namui, per 10 darbo dienų nuo jo
gavimo dienos pasirašo su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra sutartį dėl valstybės paramos
daugiabučiam namui modernizuoti teikimo (toliau vadinama – paramos teikimo sutartis). Paramos
teikimo sutartis sudaroma pagal Metodiniuose reikalavimuose nustatytą pavyzdinę formą. Paramos
teikimo sutartyje nurodomas valstybės paramos dydis, paramos skyrimo sąlygos ir investicijų
projekto įgyvendinimo grafikas. [...].“
8.2. 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklėse nustatyta:
8.2.1. 39 punktas – „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu
pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. [...].“;
8.2.2. 41 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...];
41.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą
nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant
atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
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41.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, [...], ar kitokį asmens
kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.“
9. Trakų rajono savivaldybės teisės aktai
9.1. Savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. S1-103 patvirtintoje Trakų rajono
savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (Programa) nustatyta:
9.1.1. „1. Programos paskirtis – skatinti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki
1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinti (modernizuoti)
daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas, pasiekti ne mažesnę kaip D energinio
naudingumo klasę (šilumos energijos sąnaudos per metus ne didesnės kaip 130 kWh kvadratiniam
metrui, jei daugiabučio namo naudingas plotas – nuo 501 iki 3000 kvadratinių metrų ir ne didesnės
145 kWh kvadratiniam metrui, jei daugiabučio namo naudingas plotas iki 500 kvadratinių metrų) ir
ne mažesnius kaip 20 procentų šilumos energijos sutaupymus lyginant su šiluminės energijos
sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas tai atlikti.“
9.1.2. „II. Esamos būklės analizė. Trakų rajone gyvena iki 37 tūkstančių gyventojų. Rajono
centras Trakų miestas, kuriame gyvena virš 5000 gyventojų. Didžiausias rajono miestas Lentvaris,
kuriame gyvena virš 12 000 gyventojų. [...]. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje prie
centralizuotai tiekiamos šilumos tiekimo sistemos prijungti 175 daugiabučiai namai. Trakų mieste
prie centralizuotos šilumos prijungta 70 daugiabučių, Lentvario mieste – 101 daugiabutis, [...].
Trakų rajone 169 daugiabučiai namai pastatyti iki 1993 metų, ir tik Lentvario mieste 6 namai
pastatyti 1993–1996 metais. Trakų rajone yra centralizuotai šildomi 4027 butai, šildomas plotas
sudaro apie 188.950 kv. metrų. Trakų mieste prie centralizuoto šildymo prisijungę 70 butų,
Lentvario mieste – 76 butai, [...]. Pagal aukštingumą rajone dominuoja 5 aukštų daugiabučiai
namai, du namai 9 aukštų, 2–3 aukštų yra iki 20 namų. [...].“
„Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, daugiabučiai namai buvo
pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo rodiklius. Šiluminės energijos projektinės sąnaudos,
išreikštos kilovatvalandėmis patalpų naudingo ploto vienam kvadratiniam metrui, šiuose namuose –
160–180 kWh/m2 per metus, o naujos statybos namuose, statytuose po 1993 metų – 80–90 kWh/m2
per metus. Laikui bėgant daugiabučių namų sienų, atitvarų, stogų, šilumos paskirstymo sistemų,
langų būklė, dėl nepakankamos priežiūros blogėjo, tuo pačiu dar labiau pablogino energetinio
efektyvumo rodiklius.“
„Dėl blogos atitvarų šiluminės varžos, neefektyvios šildymo sistemos, nepakankamos
motyvacijos taupyti šilumos energiją (dalis gyventojų gauna kompensacijas už šildymą ir karštą
vandenį), daugelyje butų nėra šilumos energijos apskaitos arba šilumos daliklių, Trakų rajono
šilumos vartotojai moka už šiluminę energiją brangiausi Lietuvoje. [...]. Išlaidos buto šildymui
priimant vidutinį 50 kv. metrų butą Trakų rajone kinta nuo 400 Lt iki 700 Lt per mėnesį. [...]. [...]
devyniolika daugiabučių namų suvartotos šilumos vienam kvadratiniam metrui viršija nustatytas normas
ir privalo būti renovuojami. Visi šie namai statyti 1961–1974 metais, energiniai rodikliai labai
skirtingi. Geresni rezultatai dėl Šilumos suvartojimo pasiekti, kur yra įsteigtos daugiabučių namų ir
kitos paskirties pastatų bendrijos ir kuriuos administruoja administruojanti įmonė UAB Trakų
šilumos tinklai. Tai sąlygoja šilumos ir karšto vandens sistemų, namo šilumos punktų priežiūra. [...].
Įgyvendinant Programą, rajono Savivaldybė sudarė sąrašą daugiabučių namų, kuriems naudinga
būtų atlikti pastato, šilumos sistemų renovaciją. Šiuo metu Aplinkos apsaugos ministerija patvirtino
16 Trakų rajono daugiabučių namų sąrašą, kuriems bus privaloma parengti energinio naudingumo
sertifikatus bei atlikti techninius ir energinius auditus. Remiantis rezultatais bus siūloma
daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinti energijos taupymo priemones. [...].“
9.1.3. „3. Nustatomi šie Programos įgyvendinimo tikslai: 3.1. sumažinti daugiausiai
šilumos energijos vartojančiuose Trakų, Lentvario, [...] daugiabučiuose namuose, pastatytuose
pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius reglamentus, suvartojamos šiluminės
energijos sąnaudas, pasiekiant ne mažesnę kaip D daugiabučių namų energinio naudingumo
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klasę; 3.2. sumažinti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už suvartota šilumos energiją,
pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas; 3.3. užtikrinti, kad daugiabučiai namai
atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą ir kad vartojamos šiluminės
energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už
reikiamą. Taip pat užtikrinti pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės
saugumą; 3.4. užtikrinti, kad dėl Programos įgyvendinimo sumažėjęs šilumos vartojimas kuo
mažiau turėtų įtakos Trakų rajono vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos augimui; 3.5.
plačiau taikyti alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą (saulės kolektoriai karšto vandens
ruošimui, saulės elektrinės cirkuliacinių siurblių maitinimui, šilumos siurbliai).“
9.1.4. „IV. Programos įgyvendinimas. Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius,
atsižvelgdamas į Programos tikslus ir finansines galimybes, koordinuoja daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) procesą rajono savivaldybės teritorijoje, siejant jį su savivaldybės
teritorijų planavimo, atnaujinimo ir tvarkymo programomis ir projektais. Planuoja programos
įgyvendinimo priemones ir lėšų poreikį Programai įgyvendinti, atrenka daugiabučius namus,
kurių butų savininkams bus siūloma dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, organizuoja energinio naudingumo sertifikato prieš namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonių įgyvendinimą išdavimą, investicijų plano ir statinio projekto rengimą,
energinio naudingumo sertifikato parengimą ir išdavimą po namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemonių įgyvendinimo.“
„Savivaldybės įmonė, UAB Trakų šilumos tinklai, Trakų rajono savivaldybės tarybos
vasario 28 dienos sprendimu S1–64, paskirta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų administratoriumi. Šiai veiklai finansuoti panaudojamos projekto įgyvendinimo
administravimo išlaidos. [...]. Trakų rajono savivaldybės administracija, UAB Trakų šilumos
tinklai, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją
administruoja Programos įgyvendinimą ir valstybės paramos teikimą, vykdo projektų
įgyvendinimo priežiūrą, visuomenes informavimą, švietimą ir mokymą, atlieka Programos
įgyvendinimo stebėseną, naudodama tam skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
asignavimus ir rajono Savivaldybės biudžeto tam tikslui skirtas lėšas.“
„Vadovaudamasi Programos įgyvendinimo stebėsenos duomenimis ir Programos
įgyvendinimo praktika, Trakų rajono savivaldybės administracija pagal kompetenciją vertina
Programos įgyvendinimo eigą, tobulina Programą, rengia ir teikia rajono Savivaldybės tarybai
sprendimų projektus programos tikslinimui. [...].“;
9.1.5. „V. Programos finansavimas. Trakų rajono savivaldybės biudžete kiekvienais metais
numatomos lėšos Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos įgyvendinimui. 1. Programa įgyvendinama panaudojant: 1.1. JESSICA
kontroliuojančiojo fondo ir kitas kreditines lėšas; l .2. butų ir kitų patalpų savininkų lėšas; 1.3.
klimato kaitos specialiosios programos lėšas; 1.4. rajono Savivaldybės biudžeto lėšas. Per
JESSICA kontroliuojantįjį fondą iki 2013-12-31 butų ir kitų patalpų savininkams
kompensuojama 100 procentų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir statybos
techninės priežiūros atlikimo išlaidų. Nuo 2014-01-01 bus kompensuojama 50 procentų nurodytų
išlaidų, organizuojant projekto įgyvendinimą, likusius 50 procentų išlaidų kompensuos rajono
Savivaldybė. Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė apmokės paskolos
grąžinimą ir palūkanas. 2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sudaro: 2.l.
daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas, parengiamas ir išduodamas prieš namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą; 2.2. namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų planas; 2.3. statinio projektas; 2.4. namo energinio naudingumo sertifikatas parengiamas
ir išduodamas po namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. Jeigu projektas
įgyvendinamas etapais įgyvendinus pirmojo etapo priemones, parengiamas ir išduodamas tarpinis
namo energinio naudingumo sertifikatas; 2.5. Per JESSICA kontroliuojantįjį fondą iki 2013-12-31
butų ir kitų patalpų savininkams kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,35
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Lt/kv. m per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo
(modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Nuo 2014-01-01 kompensuojama
50 procentų išlaidų, likusius 50 procentų išlaidų kompensuos rajono Savivaldybė; 2.6. Per JESSICA
kontroliuojantįjį fondą, ne mažiau kaip 20 proc. sumažinus daugiabučio namo skaičiuojamąsias
šiluminės energijos sąnaudas lyginant su iki projekto įgyvendinimo, bus kompensuojama 15 proc.
rangos darbų kainos. Nuo 2012-01-01 papildomai kompensuojama 15 proc., jei šiluminės energijos
sąnaudos bus sumažintos ne mažiau 40 proc.“
9.2. Administracijos direktoriaus 2013-05-30 įsakymu Nr. P2-577 patvirtinto Trakų rajono
savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priežiūros komisijos
darbo reglamento 8 punkte reglamentuota: „Komisija [...] vykdo šias funkcijas: 8.1. nustato, ar
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vykdoma sklandžiai ir pastebėjus
problemas, siūlo jų sprendimo būdus; [...]; 8.3. pagal kompetenciją, vykdo kitus darbus, būtinus
Programos priežiūrai ir kontrolei.“
Skundo tyrimo išvados
10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 paragrafai) bei į
teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7–9 paragrafuose, konstatuotina, kad:
10.1. pareiškėjai nesikreipė į Savivaldybę dėl Namo įtraukimo į renovuotinų namų sąrašą
Programos I etape, taigi, Savivaldybė, negavusi prašymo, neprivalėjo jiems nustatyta tvarka
(pažymos 8.2 punktas) pateikti atsakymo (pažymos 5.4 ir 5.7 punktai);
10.2. nėra pagrindo konstatuoti, kad Namas nepagrįstai buvo neįtrauktas į Programos
įgyvendinimo I etapą, nes Namo šilumos energijos suvartojimo per metus kiekis neatitinka
Aplinkos ministerijos nustatytų atrankos daugiabučiams namams dalyvauti Programos
įgyvendinimo I etape kriterijų (šiluminės energijos sąnaudos turėtų viršyti 150 kWh/m2 per metus;
pažymos 6.1 punktas; Namas suvartoja 118,72 kWh/m2 šilumos energijos per metus; pažymos 5.2
punktas);
10.3. Savivaldybės pareigūnai nepagrįstai nesiėmė priemonių, kad pareiškėjai gautų
rašytinį Programos administratoriaus atsakymą į jų 2013-03-01 rašytinį prašymą dėl Namo
įtraukimo į Programos įgyvendinimo I etapą (pažymos 5.4 punktas, 5.5.3 ir 5.6.1 papunkčiai) (į
asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas; 8.2.1 papunktis), nes
Savivaldybės pareigūnai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais, privalo
prižiūrėti ir kontroliuoti priimtų administracinių aktų įgyvendinimą (pažymos 7.3.2 papunktis; tarp
jų, ir Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Programos administratoriaus paskyrimo įgyvendinimą;
pažymos 5.3 punktas).
11. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjų skundas dėl
Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 10.3 punkto
išvadą.
12. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia pareiškėjų dėmesį į tai, kad:
12.1. Programos įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija (pažymos 8.1.1 papunkčio
8 pastraipa), Būsto energijos taupymo agentūra administruoja Programos įgyvendinimą ir teikia
konsultacijas Programos įgyvendinimo klausimais, Savivaldybės programos priežiūros komisija
nustato, ar Savivaldybės Programa vykdoma sklandžiai ir pastebėjus problemas, siūlo jų sprendimo
būdus (pažymos 5.3. ir 9.2 punktai);
12.2. Namo patalpų savininkai, nelaukdami Programos įgyvendinimo II etapo, turi
galimybę atnaujinti Namą pagal Taisykles (pažymos 8.1.2 papunktis).
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
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13. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X ir kitų Trakų m. ... namo gyventojų
kolektyvinį skundą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
sprendžiant jų gyvenamojo namo įtraukimo į renovuotinų namų sąrašą pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu
Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimo
aktualumą, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja imtis priemonių,
kad ateityje Savivaldybės pareigūnai tinkamai kontroliuotų Savivaldybės tarybos 2013-02-28
sprendimo Nr. S1-64 įgyvendinimą.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2013-09-01.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

Rosita Daunorė, 8 706 65145
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