
 

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 
rinkoje veikia valstybei priklausantys ir privatūs ūkio 
subjektai. Šią rinką reguliuojančių įstatymų pakeitimai 
vartotojams suteikia teisę patiems pasirinkti 
daugiabučio gyvenamojo namo administratorių. 
Reikšmingų administracinių barjerų įeinant į rinką 
naujiems paslaugų tiekėjams taip pat nėra. 
Pagrindiniai administraciniai apribojimai šioje rinkoje 
yra tai, kad privatiems bendrojo naudojimo objektams 
draudžiama būti susijusiais su tam tikro pobūdžio. 
 
Privačių daugiabučių gyvenamųjų namų 
administravimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius 
didėja, tačiau savivaldybėms priklausančios įmonės 
veikia didesniame skaičiuje savivaldybių.  
 
Ištyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Palangos miestų 
savivaldybėse veikiančių administravimo paslaugas 
teikiančių įmonių kainas, pastebėta, jog laisviausiai 
sureguliuotoje Klaipėdos m. savivaldybėje vartotojai 
paslaugas gauna žemiausiomis kainomis, o Kauno m. 
savivaldybėje, kurioje istoriškai susiklostė pastatų 
suskirstymas į seniūnijas ir galioja pakankamai griežtas 
kainų reguliavimas, vartotojai už administravimo 
paslaugas moka daug brangiau. 
 
Ištyrus Palangos ir Kauno miestų savivaldybėse 
susiklosčiusias situacijas šioje rinkoje, nustatyti 
konkurencijos apribojimai, tokie kaip viešojo 
administravimo subjektų kišimasis į rinką. Taigi 
savivaldybėse, kuriose veikia ir privačios, ir 

savivaldybei priklausančios įmonės, gali būti interesų 
konfliktų.  
 
Savivaldos institucijos savo teisės aktais gali 
privilegijuoti jai priklausančias įmones, taip 
sukurdamos nelygias konkurencines sąlygas 
skirtingiems ūkio subjektams. Pastebima, kad nėra 
veiksmingų teisinių instrumentų, kurie neleistų 
savivaldybių institucijoms pažeisti konkurencijos 
principų. Be to, savivaldybėms pažeidus konkurenciją 
už tai nėra teisinės atsakomybės. Nėra ir jokių 
mechanizmų, kuriais būtų galima atstatyti 
konkurencinę situaciją. 
 

 

Nustatyta, jog savivaldybėse, kuriose griežčiau 

reguliuojamos kainos, vartotojai už paslaugas 

moka daugiausiai, o ten, kur reguliavimas yra 

laisvas, vartotojams paslaugos teikiamos 

mažiausiomis kainomis 

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokia konkurencinė 
situacija šiuo metu susiklosčiusi daugiabučių 
gyvenamųjų namų administravimo rinkoje. Toks 
tyrimo objektas pasirinktas todėl, kad siekiama 
ištirti, kokiais instrumentais savivaldybės 
reguliuoja šią rinką ir kokį poveikį tai turi 
konkurencinei aplinkai bei kainoms. 
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ĮVADAS 
 

Pagrindinis analizės tikslas yra ištirti, kokia yra 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinka ir ar savivaldybės į ją kišasi galimai 

pažeisdamos Konkurencijos įstatymo 4 str.  

Analizės imtimi yra administravimo paslaugas 

teikiantys subjektai (privačios ir savivaldybėms 

priklausančios įmonės), o ne bendrijos ar jungtinės 

veiklos sutarties pagrindu veikiantys asmenys. 

Taigi atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiriama ne visų 

šioje rinkoje veikiančių subjektų grupių veikla. 

Viena subjektų grupė pasirinkta todėl, kad 

valstybės institucijos turi nemažai instrumentų, 

kuriais gali kontroliuoti konkurenciją bendrojo 

naudojimo objekto administravimo paslaugų 

rinkoje. Analize siekiama ištirti, kokia šiuo metu 

konkurencinė situacija daugiabučių gyvenamųjų 

namų administravimo rinkoje. Taip pat siekiama 

atskleisti, kokią įtaką valstybė daro šioje rinkoje 

veikiantiems ūkio subjektams ir kaip tai nulemia 

paslaugų kainas vartotojams.  

Rinka tiriama trimis aspektais. Pirma, 

išanalizuojamas šiuo metu egzistuojantis teisinis 

reguliavimas. Tiriami per pastaruosius kelis metus 

įgyvendinti teisinio reguliavimo pakeitimai. 

Vertinama, kokią įtaką jie turėjo administravimo 

rinkos pokyčiams. Išskiriamos reguliavimo 

problemos, su kuriomis dabar susiduria 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinkoje veikiantys subjektai. Aiškinamasi, kokią 

įtaką konkurencinei aplinkai ir paslaugų kainoms 

daro kainų reguliavimas. 

Antroje dalyje lyginami rinkos dalyviai, t. y. koks 

santykis tarp šalyje veikiančių privačių ir 

savivaldybėms priklausančių įmonių, kurios teikia 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

paslaugas. Taip pat tiriama, kiek už 

administravimo paslaugas vartotojai moka 

įmonėms veikiančioms Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 

ir Palangoje. Nustačius kainas, analizuojama, 

kokios yra jų skirtumų priežastys ir kokią įtaką tam 

daro kainų reguliavimas.  

Šios savivaldybės pasirinktos dėl skirtingų 

priežasčių. Vilniaus m. savivaldybė tiriama todėl, 

kad joje veikia vien privatūs administravimo 

paslaugų teikėjai. Tikrinama prielaida, ar 

savivaldybė, kurioje veikia tik privatūs 

administravimo paslaugų teikėjai, gali teikti 

paslaugas žemesne kaina.  

Kauno m. savivaldybė tiriama dėl skirtingų 

taikomų maksimalių administravimo paslaugų 

tarifų nustatymo metodikų privatiems ir 

savivaldybei priklausantiems ūkio subjektams. 

Siekiama ištirti, kokią įtaką konkurencinei aplinkai 

ir kainoms turi toks ūkio subjektų ir jų kainų 

nustatymo diferencijavimas.  

Klaipėdos m. savivaldybės situacija tiriama siekiant 

identifikuoti, kokios aplinkybės nulemia tai, kad 

šioje savivaldybėje vartotojai už administravimo 

paslaugas moka vienas iš mažiausių kainų 

Lietuvoje ir ar tam įtakos turi kainų reguliavimas. 

Palangos m. savivaldybė tiriama dėl jos specifinės 

kainų reguliavimo metodikos, kuri pasižymi tuo, 

jog yra nustatytos konkrečios kainų lubos. 

Trečioje dalyje analizuojamos Palangos m. ir 

Kauno m. savivaldybėse susiklosčiusios situacijos 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinkose dėl galimų konkurencijos teisės pažeidimų.  

Ištyrus administravimo rinkų specifiką ir 

problematiką, vertinama, kaip savivaldybės 

institucijos kišasi į rinkas. Identifikavus, galimus 

konkurencijos apribojimus, pateikiamos 

rekomendacijos, kaip Konkurencijos taryba turėtų 

į tai reaguoti ir kaip savivaldybės turėtų vykdyti 

veiklą atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymą. 
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1. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO TEISINIS 
REGULIAVIMAS IR JO POKYČIAI 

1.1. Teisinės daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo 

prielaidos 
Pagrindiniu daugiabučių gyvenamųjų namų 

administravimo reguliavimo šaltiniu yra Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK). Šiuos 

teisinius santykius reglamentuoja CK 4.72–4.85 

straipsniai. Juose nustatyta bendrosios 

nuosavybės įgyvendinimo tvarka. Administravimo 

ir priežiūros objektu yra tik bendra dalinė butų ir 

kitų patalpų savininkų nuosavybė. Bendraturčių 

susitarimas yra pagrindinis bendrosios dalinės 

nuosavybės valdymo principas. CK 4.83 str. 3 d., 

numato tris daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo administravimo objektų valdymo 

formas: Ubutų ir kitų patalpų savininkų 

bendrijaU, Ujungtinės veiklos sutartisU ir Ubendrojo 

naudojimo objektų administratoriusU. Bendraturčiai 

turi teisę patys nustatyti jiems priimtiniausią 

valdymo formą. Pirmosioms dviem valdymo 

formoms (bendrija ir jungtinės veiklos sutartis) 

būdinga tai, jog savininkai turi galimybę patys 

prižiūrėti ir valdyti savo turtą. Trečiosios valdymo 

formos atveju administratorių pasirenka 

gyventojai. Tačiau ši forma, pagal CK 4.84 str. 1 d., 

taikoma tik tuomet, kai bendrasavininkai 

neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės 

veiklos sutarties, taip pat – jei bendrija likviduota 

arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis. 

Sprendimą dėl bendrojo administratoriaus 

pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, 

o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės 

vykdomoji institucija (CK 4.84 str. 2 d.). 

1.2. Bendrojo naudojimo objektų 

administratorių teisinis reguliavimas 

ir su tuo susijusios problemos 
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas 

yra patalpų savininkų bendrosios dalinės 

nuosavybės paprastasis administravimas, kai 

administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams 

išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį 

užtikrinti. Administratoriumi gali būti skiriami 

fiziniai ir juridiniai asmenys. Fizinis asmuo – 

Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės 

narės ar kitos Europos ekonominės erdvės 

valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, turintis 

nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. 

Juridinis asmuo – Lietuvos Respublikoje įsteigtas 

juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje 

narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės 

valstybėje įsisteigusio juridinio asmens ar kitos 

organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos 

Respublikoje. Šiuos įstatymu numatytus 

reikalavimus atitinkantis asmuo gali teikti 

administruoti bendrąjį turtą tuomet, kai teisės 

aktai jam leidžia teikti turto administravimo 

paslaugas, atrinktas savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka. Šie teisiniai reikalavimai iš esmės 

reiškia tai, kad administraciniai barjerai įeinant į 

šią rinką nėra griežti. Taip pat, galima daryti 

prielaidą, kad šioje rinkoje gali būti daug 

potencialių naujų dalyvių. 

2013-01-01 įsigalioję CK pakeitimai pakoregavo 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinką ir patikslino bei detalizavo teisinį 

reguliavimą. CK 4.82 str., kuriame nustatyta butų 

ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės 

nuosavybės teisė, numatyta nauja pareiga: butų ir 

kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti 

lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) 

atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo 

ir priežiūros reikalavimus. Įstatymas numato, kad 

šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų 

bendroji dalinė nuosavybė. Be to, numatomi tam 

tikri šių lėšų teisinės apsaugos instrumentai – į 

sukauptas lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas 

pagal atskiro buto savininko prievoles. Taip pat, 

perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, 

jam pereina ir su kaupiamosiomis lėšomis 
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susijusios teisės ir prievolės. Toks detalizuotas 

reguliavimas įneša į teisinius santykius stabilumo ir 

aiškumo. 

 

1.2.1. Administratoriaus pasirinkimas ir 

savivaldybės vaidmuo šiame procese 

CK 4.83 str. 3 d. pakeitimu bendrojo naudojimo 

objektų savininkams numatyta galimybė pasirinkti 

administratorių. Taikant šią normą kartu su CK 

4.84 str. nuo 2013-01-01 sprendimą dėl 

administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų 

patalpų savininkai, tačiau šį pasirinkimą savo 

skyrimu turi patvirtinti savivaldybės vykdomoji 

institucija. Ankstesnė įstatymo redakcija  

nenumatė galimybės turto savininkams pasirinkti 

administratorių. Pagal ankstesnį reglamentavimą jį 

paskirdavo savivaldybės meras (valdyba) arba jo 

(jos) įgaliotas pareigūnas. Naujasis reguliavimas 

leidžia žmonėms išreikšti savo valią ir patiems 

pasirinkti bendrojo turto administratorių. 

Valstybės institucijai sukuriama pareiga priimti 

savarankišką sprendimą dėl administratoriaus 

skyrimo tik tuo atveju, jei butų ir kitų patalpų 

savininkai patys nepasirenka administratoriaus.  

Administruojamas turtas yra privatus. Tai reiškia, 

kad ankstesnis reguliavimas, sukūręs pareigą 

sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo 

priimti savivaldybės institucijai, ribojo turto 

savininkų teisę pasirinkti paslaugų tiekėją. Šiuo 

metu administratoriaus pasirinkimo galimybė 

suteikta turto savininkams. Be to, palikta pareiga 

savivaldybės institucijai tvirtinti bendraturčių 

pasirinkimą. Nors administruojamas privatus 

turtas ir pasirinkimą padaro jo savininkai, 

paliekama administracinė kontrolė, kuomet 

savivaldybės institucija tokį pasirinkimą patvirtina 

skyrimu siekiant apsaugoti vartotojų interesus.  

Savo pobūdžiu savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teisėmis priklausančio turto 

administravimas yra paslaugų teikimas. Todėl 

turto savininkams turėtų būti suteikiama galimybė 

sudaryti sutartį su gyvenamųjų namų 

administravimo ir priežiūros paslaugas teikiančia 

įmone be papildomo savivaldybės kišimosi.  

Pastebėtina, kad administraciniai reikalavimui 

įėjimui į šią rinką yra pakankamai maži, t. y. 

savivaldybės skelbia administratorių sąrašus, į 

kuriuos fiziniai ar juridiniai asmenys gali patekti be 

didesnių apribojimų. Tai reiškia, kad pagrindinė 

pareiga, kurią savivaldybės atlieka skirdamos ar 

tvirtindamos administratorių, yra ta, jog patikrina, 

ar administratorius atitinka teisės aktais keliamus 

reikalavimus.  

Kuomet turto savininkai patys nepasirenka 

administratoriaus, savivaldybės institucija turi 

teisę bendraturčių turto administratoriumi paskirti 

jai priklausančią įmonę. Ir nors tai nėra 

draudžiama, tokiu reguliavimu valstybės 

institucijos sukuriamos prielaidos nulemia 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinkos pokyčius. Situacija, kuomet turto savininkai 

neapsisprendžia dėl turto administratoriaus ir 

tokiu administratoriumi paskiriama savivaldybei 

priklausanti įmonė, yra nesuderinama su 

Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d., kuri sukuria 

pareigą viešojo administravimo subjektui užtikrinti 

sąžiningos konkurencijos laisvę ir nediskriminuoti 

bei neprivilegijuoti atskirų toje pačioje rinkoje 

konkuruojančių ūkio subjektų. Tam, kad 

savivaldybės institucijos įgyvendintų pareigą 

užtikrinti tinkamą gyventojų interesų 

įgyvendinimą, prieš skirdamos administratorių 

savo nuožiūra, jos turėtų priimti pagrįstą 

sprendimą dėl administratoriaus, kuris konkrečiam 

daugiabučiui namui teiktų kokybiškiausias 

paslaugas už priimtiniausią kainą. Kitaip tariant, jei 

gyventojai administratoriaus nepasirenka patys ir 

jį savo nuožiūra skiria savivaldybė, tai dar 

nereiškia, kad ji turi skirti jai priklausantį 

administratorių. 
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1.2.2. Apribojimai administravimo paslaugas 

teikiantiems subjektams 

2013-01-01 įsigalioję CK 4.84 str. pakeitimai 

apribojo asmenų ir įmonių, kurios gali teikti 

administravimo paslaugas, ratą. Šio straipsnio 7 d. 

nauja redakcija numato, kad bendrojo naudojimo 

objektų administratoriais negali būti šilumos, 

elektros energijos, dujų, geriamojo vandens 

tiekėjai, asmenys teikiantys atliekų vežimo 

paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas 

(išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba 

tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti 

asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 

išvardintais asmenimis pagal Konkurencijos 

įstatymą. Numatyta, kad šis draudimas bendrojo 

naudojimo objektų administratoriui netaikomas 

administruojant turtą, esantį gyvenamojoje 

vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 

100 000 gyventojų, jei savivaldybės nenusprendžia 

kitaip. Tai reiškia, kad visoms savivaldybėms 

sukuriama teisė taikyti šią normą. Pastebėtina, kad 

ši norma sukelia tam tikrų grėsmių, nes ji mažina 

konkurenciją. Šie apribojimai sukuriami 

nepagrįstai baiminantis interesų konflikto tarp 

galimai susijusių ūkio subjektų, kuris galimai į rinką 

gali atnešti neskaidrumo. Kartu taip apribojama ir 

vartotojų pasirinkimo laisvė. 

Įstatymo tikslai yra užtikrinti komunalinių paslaugų 

vartotojų daugiabučiuose namuose interesų 

apsaugą ir sąžiningą konkurenciją komunalinių 

paslaugų sektoriuje. Įstatymo pakeitimai 

nepadeda pasiekti keliamo tikslo užtikrinti 

sąžiningą konkurenciją ir atneša galimai didesnes 

kainas vartotojams. Vartotojų padėtis pablogėtų, 

nes ryšių su kitomis kompanijomis uždraudimas 

didina administravimo paslaugos kainą. Įmonių 

plėtra į susijusias veiklas arba įmonių, užsiimančių 

panašia veikla (administravimas ir atliekų 

išvežimas arba komunalinės paslaugos), 

jungimasis gali lemti masto ekonomiją, kuri 

atneštų mažesnes sąnaudas bei geresnę paslaugų 

kokybę. Akivaizdu, kad šie pokyčiai būtų naudingi 

vartotojams. Toks apribojimas didina ir 

administravimo paslaugas teikiančių įmonių 

sąnaudas mažesniuose miestuose. Juose dėl 

nedidelio rinkos dydžio optimaliai veikti 

integruotoms įmonėms kainuotų mažiau. 

Teigiama, kad toks apribojimas ūkio subjektams 

įvestas dėl galimų interesų konfliktų. 

Aiškinamajame šio įstatymo pakeitimo rašte taip 

pat nurodyta: „kai daugiabučio namo 

administratorius ir šildymo sistemos prižiūrėtojas 

bus nesusiję su komunalinių paslaugų teikėjais, jų 

priimami sprendimai bus objektyvesni, paslaugų 

kaina ir kokybė geriau atitiks konkretaus namo 

gyventojų poreikius“. Faktas, jog administravimo 

paslaugas teikiantis ūkio subjektas turi ryšių su 

kitomis įmonėmis, kurios užsiima įstatyme 

numatyta veikla, nereiškia, kad administratorius 

priims neobjektyvius sprendimus ar teiks 

gyventojams prastesnės kokybės paslaugas už 

didesnę kainą. Prielaida, jog administratoriaus 

veiklos ar nuosavybės ryšiai su kitomis įmonėmis 

lemia prastesnės kokybės paslaugas bei didesnes 

kainas, yra nepagrįsta. Atkreiptinas dėmesys į tai, 

jog verslo praktikoje pasitaiko nemažai atvejų, 

kuomet susijusios įmonės taiko viena kitai tam 

tikras nuolaidas ar geresnes sandorių sąlygas. Jei 

administravimo paslaugas teikiančios įmonės 

bendradarbiaudamos su kitomis įmonėmis 

piktnaudžiaus savo ryšiais ir paslaugas siūlys už 

didesnę kainą, vartotojai paprasčiausiai nesirinks 

tokio administratoriaus ir jo teikiamų paslaugų, 

nes jie turi teisę pakeisti administravimo paslaugas 

teikiantį ūkio subjektą. O tuomet, jei net ir 

bendradarbiaudamas su kitomis įmonėmis 

administratorius sugebės pateikti vartotojams 

kokybiškesnes paslaugas ar priimtinesnę kainą, 

tokio bendradarbiavimo baiminimasis 

paprasčiausiai netenka prasmės.  

Draudimas atitinkamiems ūkio subjektams būti 

tarpusavyje susijusiems galioja net ir tuose 

daugiabučiuose namuose, kurie nesinaudoja 

centralizuoto šildymo tiekimo paslaugomis ar 

neturi dujų tiekimo. Tai, kad įmonė teikia šilumą ar 

dujas, neturi įtakos pastatų administravimo 

kainoms tuose pastatuose, kurie neprijungti prie 
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šilumos ar dujų tinklo arba nesinaudoja šiomis 

paslaugomis. Šis ryšys tarp administratoriaus ir 

kitas paslaugas teikiančios įmonės nelemia 

didesnių kainų vartotojams. Tai reiškia, kad šis 

reikalavimas apriboja vartotojų galimybę rinktis 

jiems priimtiną administravimo paslaugų tiekėją.  

 

1.2.3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir 

kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos 

ir jungtinės veiklos sutartys kaip alternatyva 

administratoriams 

Egzistuoja dar dvi bendrojo turto administravimo 

formos. Tai gali būti atliekama steigiant gyventojų 

bendriją arbą sudarant jungtinės veiklos sutartį. 

Taip konkuruojama su bendrojo naudojimo 

objektų administratoriais. Daugiabučių 

gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 

savininkų bendrija – tai ribotos civilinės 

atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, 

įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios 

dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos 

sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti 

kitus bendruosius poreikius. Jungtinės veiklos 

sutartis yra reglamentuota CK 6.969 str., kuris 

numato, jog jungtinės veiklos (partnerystės) 

sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), 

kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, 

įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, 

neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam 

tikrai veiklai. Turtas šioje situacijoje yra butų ir kitų 

patalpų savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teisėmis priklausantis turtas. Didžioji 

dalis bendraturčių teisių ir pareigų yra numatomos 

pačioje jungtinės veiklos sutartyje.   

Konkurencijos įstatymo 3 str. 7 d. numato, jog 

konkurentai yra ūkio subjektai, kurie toje pačioje 

atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su 

tarpusavio konkurencija. Remiantis šiuo 

apibrėžimu, galima teigti, kad šios skirtingos turto 

valdymo formos tarpusavyje yra konkuruojančios 

ir kartu konkuruoja su daugiabučių gyvenamųjų 

namų administratoriais. Šios turto valdymo 

formos iš esmės vykdo tokias pačias turto 

administravimo funkcijas kaip ir administravimo 

paslaugas teikiančios įmonės. Dėl šios priežasties 

šie turto valdymo subjektai (turto valdytojai) 

turėtų būti laikomi veikiantys toje pačioje rinkoje 

kaip ir administravimo paslaugas teikiančios 

įmonės. Be to, pagal CK šios subjektų grupės yra 

laikomos lygiavertėmis ir esminių reguliacinių 

skirtumų, kurie modifikuotų jų veikimo rinkas, 

nėra. Skirtingos subjektų grupės iš esmės vykdo tą 

pačią veiklą ir susiduria su tarpusavio 

konkurencija.  

Nepaisant to, šis darbas labiau koncentruojasi į 

konkrečiai daugiabučių gyvenamųjų namų 

administratorius kaip turto valdymo formą, todėl 

daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties 

pastatų savininkų bendrijos ir jungtinės veiklos 

sutartys detaliau aptariamos nebus. 

 

1.3. Kainų reguliavimas daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo 

rinkoje 
Savivaldos institucijos turi dar vieną įrankį, kuriuo 

gali daryti įtaką daugiabučių administravimo 

rinkai. Tai yra kainų reguliavimas. CK 4.84 str. 9 d. 

numatyta, jog maksimalaus bendrojo naudojimo 

objektų administravimo tarifo apskaičiavimo 

tvarką nustato savivaldybės taryba. Tai reiškia, kad 

savivaldybės gali nustatyti maksimalias 

administravimo kainas. Šis leidimas savivaldybėms 

nustatyti savo maksimalių administravimo tarifų 

nustatymo metodiką suponuoja tai, kad 

kiekvienoje savivaldybėje šios metodikos šiek tiek 

skiriasi.  

Tirtos 4 savivaldybių, Vilniaus m., Kauno m., 

Klaipėdos m. ir Palangos m., galiojančios 

administravimo paslaugų kainų nustatymo 

metodikos. Pastebėtina, kad nors jos ir skiriasi, yra 

kintamųjų, kurie pasikartoja daugelyje tirtų 

savivaldybių. Pirma, vienas iš maksimalaus tarifo 

nustatymo koeficientų priklauso nuo gyvenamųjų 

namų eksploatavimo laiko. Kaune ir Klaipėdoje šie 
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koeficientai yra vienodi, o Vilniuje šis koeficientas 

yra šiek tiek žemesnis. 

Antra, Kaune bei Klaipėdoje naudojamas 

koeficientas, įvertinantis, koks yra pastato plotas. 

Šiuose dviejuose miestuose šis koeficientas yra 

toks pats. Tiesa, reikia pastebėti, kad Kaune 

apskaičiuojant tarifą vertinamas bendrasis pastato 

plotas, o Klaipėdoje – naudingasis. 

Trečia, metodikose paprastai figūruoja tam tikras 

bazinis tarifas. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 

savivaldybės nustato šį bazinį tarifą remdamosi 

savo nustatytomis atskiromis metodikomis. 

Vilniuje maksimalus tarifas taip pat priklauso ir 

nuo administravimo darbų apimties. Palangos m. 

savivaldybė nustato ribojimą, kad administravimo 

paslaugų tarifas negali būti didesnis negu 0,17 

Lt/mP

2
P. 

                                                                                                  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savivaldybės 

maksimalius administravimo tarifus nustato 

skirtingai. Atskirose savivaldybėse galioja 

skirtingos metodikos, kuriomis įvertinami ne tik 

skirtingi pastato parametrai, tačiau įkainojamos ir 

skirtingos paslaugos. Pavyzdžiui, Vilniuje, 

diferencijuojant kainą, įvertinami reikalingi 

administruoti darbai ir paslaugos. Kauno m. 

savivaldybėje daugiabučių gyvenamųjų namų 

bendrojo naudojimo objektų administravimo, 

techninės priežiūros bei šildymo ir karšto vandens 

sistemų priežiūros maksimalūs tarifai yra 

skaičiuojami atskirai.  

Maksimalių tarifų poveikį rinkai galima įvertinti 

palyginus nustatomus tarifus su realiomis, rinkos 

dalyvių taikomomis kainomis. Kaip matyti iš 

pateikto grafiko, skirtingoms savivaldybėms 

būdingi skirtingi maksimalių nustatytų tarifų 

rėžiai.P0F

1
P Vilniaus m. savivaldybėje šios ribos yra 

pačios siauriausios ir viršutinė maksimalaus tarifo 

riba yra mažiausia. Taip pat, atsižvelgiant į realiai 

egzistuojančias administravimo kainas, griežtas 

reguliavimas veikia ir Palangoje, kurioje numatytas 

maksimalus 17 ct/m P

2 
Ptarifas. Pasitelkiant kainų 

reguliavimą ir nustatant kainų lubas, šiose 

savivaldybėse paliekama mažiausiai vietos 

                                                           
1
 Maksimalūs tarifai apskaičiuojami metodikose 

pritaikius didžiausius ir mažiausius galimus koeficientus, 
kurie galėtų būti naudojami apskaičiuojant kainų ribas 
geriausios ir prasčiausios kokybės pastatams. 
Metodikos ir koeficientai pateikiami priede, darbo 
pabaigoje. 

0,00 Lt
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0,30 Lt
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konkurencijai. Klaipėdoje maksimalių nustatytų 

tarifų rėžiai yra didžiausi. Tai reiškia, kad jie daro 

mažiausiai įtakos realioms kainoms ir pagrindinis 

kainas nustatantis veiksnys yra konkurencija. 

Tolimesnėje kainų analizėje matyti, kad šis, 

palyginti liberalus, kainų reguliavimas Klaipėdos 

m. savivaldybėje nulemia didelę konkurenciją tarp 

savivaldybėje veikiančių daugiabučių gyvenamųjų 

namų administratorių, o tai gyventojams atneša 

pačias žemiausias administravimo paslaugų kainas 

iš privačių įmonių.  

 

1.4. Išvados dėl teisinio reguliavimo: 

 Sudarytos galimybės vartotojams 
pasirinkti administravimo paslaugas teikiančią 
įmonę bei kitą administravimo formą – steigiant 
bendriją ar sudarant jungtinės veiklos sutartį. 
Administravimo paslaugų teikėjams nėra didelių 
administracinių trukdžių įeiti į šią rinką. Tai reiškia, 
kad yra sudarytos sąlygos konkurencijai. 

 Tvarka, pagal kurią 
bendrasavininkams nepasirinkus 

administratoriaus, sprendimą dėl 
administratoriaus skyrimo priima savivaldybės 
vykdomoji institucija, palieka galimybę 
savivaldybėms piktnaudžiauti jai suteiktais 
įgaliojimais ir administratoriumi paskirti sau 
priklausančią įmonę.  

 Gyvenamųjų namų administratoriui 
sukurti apribojimai būti susijusiam su tam tikro 
pobūdžio įmonėmis mažina konkurenciją 
daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 
rinkoje, gali pabloginti vartotojo situaciją dėl 
interesų konflikto. Atkreiptinas dėmesys, jog 
neaišku, kokią konkrečią žalą atneštų tai, kad 
skirtingos įmonės būtų tarpusavyje susijusios. 
Toks reguliavimas ne tik neužtikrina vartotojų 
teisių, bet ir sumažina galimybes 
administratoriams teikti geresnės kokybės 
paslaugas už mažesnę kainą. 

 Kiekviena savivaldybė gali įtvirtinti 
atskiras metodikas, kuriomis nustatomi 
maksimalūs administravimo tarifai. Tai gali 
mažinti konkurenciją. Klaipėdos m. veikiantis 
kainų reguliavimas leidžia didžiausius skirtumus 
tarp aukščiausių ir žemiausių maksimalių 
administravimo tarifų. Nepaisant to, realiai 
taikomi tarifai yra daug žemesni. 

2. RINKOS DALYVIŲ PALYGINIMAS 

2.1. Įmonių pasiskirstymas pagal 

kapitalo kilmę 
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinkoje gali veikti tiek privataus kapitalo, tiek 

savivaldybėms priklausančios įmonės. Žemiau 

esančioje lentelėje pateikiami duomenys, kurie 

atspindi, kaip per 2010–2012 m. laikotarpį keitėsi 

skirtingiems subjektams priklausančių  bendrojo 

naudojimo objektų administravimo paslaugas 

teikiančių įmonių skaičius Lietuvoje. 

 

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius, vnt. 

Metai 2010 m. 2011 m.  2012 m. 

Savivaldybės įmonės 52 52 52 

Įmonės, priklausančios ir savivaldybei, ir privatiems subjektams 15 9 8 

Privačios įmonės 54 62 72 

Iš viso 121 123 132 
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Pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šie 

duomenys neatspindi bendro visų Lietuvoje 

veikiančių įmonių, teikiančių daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo paslaugas, 

skaičiaus. Šie duomenys rodo, kiek administravimo 

paslaugas teikiančių įmonių veikia atskirose 

savivaldybėse. Tokiu atveju, kai viena įmonė 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

paslaugas teikia keliose savivaldybėse, šiuose 

duomenyse tai atsispindi kaip keli atskiri subjektai. 

Šie duomenys iliustruoja ne visų administravimo 

paslaugas teikiančių įmonių skaičių, o santykį tarp 

privačių, mišrių ir savivaldybėms priklausančių 

įmonių.  

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 2010–2012 m. 

laikotarpiu Lietuvoje veikiančių savivaldybės 

įmonių, kurios teikia bendraturčiams priklausančių 

bendrojo naudojimo objektų administravimo 

paslaugas skaičius, nepakito. Tokių įmonių šalyje 

buvo 52. Nepaisant to, vienuose regionuose 

savivaldybių įmonės buvo panaikintos, kituose 

regionuose įsteigtos naujos. Be to, yra atvejų, 

kuomet mišraus kapitalo įmonės pereina į 

savivaldybių arba privačių asmenų rankas. Tokio 

pokyčio pavyzdžiu galėtų būti Vilkaviškio rajono 

savivaldybė, kurioje 2011 m. veikė dvi mišraus 

kapitalo įmonės, o 2012 m. viena privati ir viena 

savivaldybės įmonė. Per 2010–2012 m. 
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savivaldybių skaičius, kuriose veikia viešajam 

sektoriui priklausančios įmonės, teikiančios 

pastatų administravimo paslaugas,  didėjo nuo 41 

iki 46. Turint omenyje, kad bendras įmonių 

skaičius išliko toks pats, galima teigti, kad išaugo jų 

pasiskirstymas skirtingose savivaldybėse. Tai 

reiškia, kad liko mažiau savivaldybių, kuriose veikia 

daugiau negu viena savivaldybei priklausanti 

bendrojo naudojimo objektų administravimo ir 

priežiūros paslaugas teikianti įmonė. Stebint 

santykio pasikeitimą, matyti, jog vis didėja privačių 

įmonių, kurios teikia administravimo paslaugas, 

procentas. Jos plečia savo veiklą atskirose 

savivaldybėse, taip pat pastebima, kad atskirose 

savivaldybėse įsisteigia daugiau privačių įmonių ir 

taip didinama konkurencija. 

2010 m. tokių savivaldybių, kuriose veikė daugiau 

negu viena viešajam sektoriui priklausanti 

administravimo įmonė, buvo devynios: Elektrėnų, 

Ignalinos, Kauno miesto, Panevėžio rajono, Šiaulių 

miesto, Švenčionių rajono, Vilniaus miesto, 

Vilniaus rajono ir Visagino savivaldybės. 2012 m. 

tokių savivaldybių skaičius sumažėjo iki šešių: 

sąraše liko Elektrėnų, Ignalinos, Švenčionių, 

Vilniaus rajono savivaldybės, o prie jo prisidėjo 

Trakų ir Šalčininkų rajonų  savivaldybės.   

Pastebėtina, jog kai kuriems miestams neužtenka 

vienos savivaldybės įmonės vykdyti pastatų 

administravimo ir priežiūros veiklą. Remiantis 

Vietos savivaldos įstatymo 9 str. 2 d., savivaldybė 

steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus išskirtinai 

tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų 

neteikia arba negali jų teikti gyventojams 

ekonomiškai ir geros kokybės. Tai reiškia, kad tik 

esant šioms aplinkybėms savivaldybėms turi teisę 

steigti įmones paslaugoms teikti. Galima daryti 

prielaidą, jog yra nemažai atvejų, kuomet 

savivaldybės nesivadovauja šia nuostata 

steigdamos įmones. Yra situacijų, kai viena 

savivaldybės įmonė teikia neekonomiškas ar 

prastos kokybės paslaugas ir yra įsteigiama dar 

viena įmonė. Tačiau tai nereiškia, kad antroji 

įmonė funkcijas atliks tinkamai. Tokiu atveju 

dviejų analogiškas paslaugas teikiančių 

savivaldybės įmonių administravimas valstybės 

biudžetui kainuoja daugiau.  

Mišraus kapitalo įmonių skaičius per 2010–2012 

m. laikotarpį krito. 2010 m. Lietuvoje veikė 15 

mišraus kapitalo įmonių. 2012 m. tokių įmonių liko 

aštuonios. Didžiausias pokytis šioje srityje 

pastebimas Šiaulių rajono savivaldybėje, kurioje 

2010 m. veikė net šešios mišrios pastatų 

administravimo paslaugas teikiančios įmonės. 

2011 m. šioje savivaldybėje jau veikė šešios 

privačios ir viena savivaldybei priklausanti 

analogiško pobūdžio įmonė, o 2012 m. Šiaulių 

Šiame žemėlapyje pavaizduota, 
kokiose savivaldybėse ir kam 
priklausantys daugiabučių gyvenamųjų 
namų administratoriai veikė iki 2012 
m. gruodžio 31 d. Tamsiai mėlyna 
spalva pažymėtose savivaldybėse 
veikė savivaldybėms priklausantys 
administratoriai, šviesiai mėlyna 
spalva pažymėtose savivaldybėse 
veikė tiek privatūs, tiek savivaldybėms 
priklausantys arba mišrūs 
administratoriai, o mėlyna spalva 
pažymėtose savivaldybėse veikė tik 
privatūs daugiabučių gyvenamųjų 
namų administratoriai. Apie balta 
spalva pažymėtas savivaldybes 
duomenų nėra. 

Privačios ir  
savivaldybės įm 
 
Tik privačios įm. 
 
Tik savivaldybės įm.  
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rajone liko viena privati ir viena savivaldybės 

įmonė. 

Didžiausi pokyčiai pastebimi privačiame 

sektoriuje. Šių įmonių kiekvienais metais daugėjo. 

2010 m. privačių įmonių, kurios teikia 

administravimo paslaugas, buvo 54, o iki 2012 m. 

šis skaičius išaugo iki 72. 2010 m. privačios įmonės 

veikė 15 skirtingų miestų, 2012 m. privačios 

įmonės veikė 23 miestuose. Tai reiškia, kad 

kiekviename mieste, kuriame pastatų 

administravimo ir priežiūros paslaugas teikė 

privačios įmonės, tokių įmonių veikė po kiek 

daugiau nei tris. Kita vertus, 2012 m. 37 

savivaldybėse šią veiklą vykdė savivaldybei 

priklausančios arba mišraus kapitalo įmonės. Tai 

rodo, kad nepaisant to, kad šia veikla vis daugiau 

užsiima privačios įmonės, viešasis sektorius užima 

didelę dalį daugiabučių gyvenamųjų namų 

administravimo rinkos. Verta atkreipti dėmesį, kad 

nors privačių įmonių skaičius ir yra didesnis, jos 

yra susikoncentravusios didžiausiose 

savivaldybėse. Galima manyti, kad taip yra todėl, 

kad tokiose savivaldybėse galima tikėtis turėti 

daugiau klientų, taip gaunant daugiau pelno. Be 

to, kaip jau buvo minėta anksčiau, auga ir miestų 

skaičius, kuriuose šią veiklą vykdo savivaldybės 

įmonės.  

2.2. Kainos už daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo 

paslaugas 
Žemiau esančiame grafike pateikiami duomenys, 

kurie rodo, kokią kainą vartotojai moka atskiroms 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

paslaugas teikiančioms įmonėms.  

Tiriant kainas, buvo vertinamos trijuose 

didžiausiuose Lietuvos miestuose  ir Palangoje 

veikiančios įmonės. Palanga į šį tyrimą įtraukta 

todėl, kad toliau darbe išsamiai analizuojama 

savivaldybėje susiklosčiusi situacija. Skirtingomis 

spalvomis pažymėti skirtinguose miestuose 

veikiančių įmonių administravimo tarifų vidurkiai 

be PVM. Taip pat skirtinga spalva išskirtos 

savivaldybėms priklausančios įmonės, t. y. UAB 

„Klaipėdos bendrabučiai“ (Klaipėdos savivaldybė 

šiuo metu kontroliuoja 70 % įmonės akcijų), UAB 

„Kauno komunalinis ir butų ūkis“ ir UAB „Palangos 

komunalinis ūkis“. Reikia atkreipti dėmesį į du 

dalykus: pirma, šiuo metu UAB „Klaipėdos 

bendrabučiai“ yra privatizuojama parduodant 

akcijų paketą viešo aukciono būdu; antra, Vilniuje 

visos įmonės, kurios teikia daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo paslaugas, yra 

privačios.  

0,00 Lt

0,02 Lt

0,04 Lt

0,06 Lt

0,08 Lt

0,10 Lt

0,12 Lt

0,14 Lt

0,16 Lt

0,18 Lt

0,20 Lt

Administravimo paslaugų kainos už 1 m2 skirtingose savivaldybėse  
veikiančiose įmonėse 
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Klaipėdoje veikiančios 
privačios administravimo 
įmonės 
 
 
 
Vilniuje veikiančios 
privačios administravimo 
įmonės 
 
 
 
Kaune veikiančios 
privačios administravimo 
įmonės 
 
 
 

Palangoje veikiančios 
privačios administravimo 
įmonės 

 

Administravimo paslaugas teikiančios įmonės 

Savivaldybėms priklausančios įmonės 
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Mažiausiai už daugiabučių administravimą moka 

Klaipėdos gyventojai. Vidutinis administravimo 

tarifo vidurkis Klaipėdoje yra 0,09 Lt/m P

2
P. 

Pastebėtina, kad didžiausią kainą iš visų tirtų 

įmonių moka dalinai savivaldybei priklausančios 

UAB „Klaipėdos bendrabučiai“ vartotojai – 0,19 

Lt/mP

2
P. Privačių Klaipėdoje veikiančių įmonių tarifų 

vidurkis yra 0,08 Lt/m P

2
P. Tai reiškia, kad Klaipėdoje 

privačios įmonės paslaugas teikia už žemiausias 

kainas. Iš visuose tirtuose miestuose veikiančių 

įmonių mažiausiai moka UAB „Laukininkų valda“ 

(Klaipėdos m. savivaldybė) vartotojai, kurių 

administravimo tarifo vidurkis yra 0,06 Lt/m P

2
P. 

Vilniaus vartotojai vidutiniškai už administravimo 

paslaugas moka 0,10 Lt/m P

2
P.   

Palangos miesto savivaldybėje veikiančių 

administravimo įmonių klientai už administravimo 

paslaugas moka daugiausiai. Savivaldybėje trys 

įmonės, iš kurių viena priklauso savivaldybei, 

paslaugas teikia už 0,15 Lt/m P

2
P ir viena privati 

įmonė už 0,17 Lt/mP

2
P. 

Kauno vartotojai už administravimo paslaugas 

moka šiek tiek daugiau. Privačių ir savivaldybei 

priklausančios įmonės tarifų vidurkis siekia 0,12 

Lt/mP

2
P. Pastebėtina, kad privačių įmonių teikiamų 

paslaugų kainų vidurkis yra dar didesnis – 0,13 

Lt/mP

2
P. Bendras Kaune teikiamų paslaugų tarifų 

vidurkis yra kiek mažesnis nei privačių įmonių 

todėl, kad pigiausiai šiame mieste paslaugas teikia 

savivaldybės įmonė UAB „Kauno komunalinis ir 

butų ūkis“. Taip yra todėl, kad Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais buvo nustatyti tarifai, kuriuos atskirose 

seniūnijose vartotojai moka savivaldybės įmonei. 

Pagal nustatytus tarifus vartotojai vidutiniškai 

moka 0,056 Lt/m2 už kvadratinį metrą tuose 

pastatuose, kuriuose nėra centrinio šildymo, ir 

0,075 Lt/mP

2
P už kvadratinį metrą tuose pastatuose, 

kuriuose yra centrinis šildymas.  

Kauno atveju susiklosto situacija, kuomet 

privačioms įmonėms yra taikomas skirtingas kainų 

reguliavimas negu savivaldybės įmonei. 

Reguliuojant privačių ūkio subjektų teikiamų 

paslaugų kainas, pagal metodiką yra nustatoma 

riba, kurios negalima viršyti, o savivaldybės įmonei 

nustatytas konkretus kainų reguliavimas. 

Pastebėtina, jog taip ūkio subjektams sukuriamos 

skirtingos veikimo sąlygos.  

Klaipėdos pavyzdys rodo, kad konkurencija tarp 

privačių įmonių atneša mažiausias kainas ir kartu 

didžiausią naudą vartotojams. Kaip matyti, visų 

Klaipėdoje veikiančių administravimo paslaugas 

teikiančių įmonių vartotojai moka 0,10 Lt/m P

2
P arba 

mažiau. Privačių įmonių tarifų vidurkis yra 0,08 

Lt/mP

2
P, o tai yra 0,02 Ltm P

2
P (20 %)  mažiau nei visų 

tirtų įmonių tarifų vidurkis.  

Atrodytų, kad Kaune yra susiklosčiusi visiškai 

priešinga situacija: privačios įmonės taiko 

aukštesnius tarifus nei savivaldybės įmonė. Tačiau 

būtina atkreipti dėmesį į aplinkybes, kurios tokiai 

situacijai turėjo įtakos. Kauno miesto 

savivaldybėje konkurso tvarka atskiroms įmonėms 

                                                           
2
 Visų tirtų įmonių tarifų vidurkis 

Vidutiniai administravimo tarifai atskiruose miestuose 

Miestas Vilnius Kaunas Klaipėda Palanga VidurkisP1F

2 

Tarifų vidurkis 0,10 Lt/mP

2 0,122 Lt/mP

2 0,092 Lt/mP

2 0,155 Lt/m P

2 0,104 Lt/mP

2 

Tarifų vidurkis (privačios 
įmonės) 0,10 Lt/mP

2 0,132 Lt/mP

2 0,083 Lt/mP

2 0,156 Lt/m P

2 0,102 Lt/mP

2 

Tarifų vidurkis 
(savivaldybėms 
priklausančios įmonės) 

-  0,075 Lt/mP

2 0,19 Lt/mP

2 0,15 Lt/mP

2 0,138 Lt/mP

2 
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buvo paskiriama administruoti ištisas seniūnijas, o 

ne atskirus daugiabučius namus, kaip yra kitur. Tai 

reiškia, kad įmonei gavus teisę teikti 

administravimo paslaugas tam tikroje seniūnijoje, 

ji yra saistoma vien tik maksimalių administravimo 

mokesčių tarifų apskaičiavimo tvarkos ir sutartų 

sąlygų. Tokiu atveju įmonės paslaugas teikia už 

nustatytas kainas nebijodamos, kad konkurentas 

tai įmonei priskirtoje seniūnijoje paslaugas galėtų 

teikti mažesne kaina. Tai reiškia, kad savivaldybės 

administracijos direktoriui skiriant daugiabučio 

administratorių, tam tikra apimtimi buvo apribota 

konkurencija. Šis sprendimas nulėmė tai, kad 

sumažėjusi konkurencija Kaune vartotojams 

atnešė didesnes daugiabučių gyvenamųjų namų 

administravimo kainas nei kituose miestuose. 

Nagrinėjant, kaip susidarė tokia situacija, matyti, 

jog iš pradžių daugiabučiai gyvenamieji namai 

buvo suskirstyti geografiškai į seniūnijas, o tik po 

to įsigaliojo kainų reguliavimo metodika. Tai 

reiškia, kad tokia nekonkurencinga ir vartotojams 

nepalanki situacija buvo sukurta palaipsniui. Reikia 

pastebėti, kad po Civilinio kodekso pakeitimų, 

gyventojams buvo suteikta teisė pasirinkti 

administratorių. Tai reiškia, kad dabar 

egzistuojanti situacija Kauno m. savivaldybėje gali 

keistis. Šie pasikeitimai natūraliai į rinką įneš 

daugiau konkurencijos, todėl galima prognozuoti, 

jog tai lems mažesnes kainas vartotojams.  

Lyginant Kauno ir Klaipėdos situacijas, galima 

daryti keletą išvadų. Visų pirma, Klaipėdoje 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinkos reguliavimas yra vienas iš liberaliausių. Tai 

lemia privačių tiekėjų atnešamas mažiausias 

kainas vartotojams. Kauno m. savivaldybėje veikia 

ne tik kainų reguliavimas, tačiau ir iš anksčiau 

susiklostęs miesto suskirstymas į tam tikras 

teritorijas, kuriose paslaugų tiekėjai nejausdavo 

konkurencijos ir buvo reguliuojami vien nustatytų 

maksimalių tarifų ir konkurso metu pasiūlytos 

kainos. CK pakeitimai Kauno m. savivaldybėje 

padidins konkurenciją tarp paslaugų tiekėjų, todėl 

galima daryti prielaidą, kad kainos kris ir tiek 

savivaldybei priklausanti, tiek privačios įmonės 

veiks tokiomis pačiomis konkurencinėmis 

sąlygomis. 

  

2.3. Išvados dėl rinkos dalyvių 

 Savivaldybių ir privačių įmonių, 
kurios vykdo bendrojo naudojimo objektų 
administravimą ir priežiūrą, skaičius 2010 m. 
Lietuvoje buvo panašus: 54 ir 52. 2012 m. privačių 
įmonių, kurios atlieka šią veiklą, skaičius išaugo. 

 Nepaisant to, kad privačių įmonių 
skaičius auga, 2012 m. jos veikė tik 23 
savivaldybėse. Savivaldybių įmonės veikė net 46 
savivaldybėse. Tai reiškia, kad nors santykinai 
privačių administravimo paslaugas teikiančių 
įmonių ir daugėja, savivaldybių įmonės neužleidžia 
savo pozicijų daugiabučių gyvenamųjų namų 
administravimo rinkoje vien todėl, kad jos yra 
labiau paplitusios geografiškai. Ypač tai pastebima 
regionuose, kur paprastai veikia vienas, 
savivaldybei priklausantis administravimo 
paslaugas teikiantis ūkio subjektas. Kita vertus, tai 
gali lemti ir tai, jog privačioms įmonėms tiesiog 
nepelninga vykdyti tokios veiklos smulkesnėse 
savivaldybėse. 

 Iš tirtų miestų, vidutiniškai 
mažiausiai už administravimo paslaugas moka 
Klaipėdos m. savivaldybės gyventojai. Rinkos 
reguliavimas Kauno m. savivaldybėje atnešė 
vartotojams didesnes kainas nei kituose 
miestuose.  

 Privačių ir savivaldybėms 
priklausančių administravimo įmonių tarifai yra 
gana panašūs. Tirtuose miestuose pasitaiko, kad 
tam tikrais atvejais pigesnes paslaugas teikia 
privatūs, o tam tikrais atvejais savivaldybei 
priklausantys ūkio subjektai. Akivaizdu, kad 
viešumoje vyraujanti mintis, neva privatūs 
paslaugų teikėjai taiko aukštesnes kainas yra 
nepagrįsta. 
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3. ATVEJŲ ANALIZĖ 

 

3.1. Įžanga 
Kiekvienoje savivaldybėje egzistuoja tam tikra 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

rinkos specifika. Pasirinkta analizuoti atskirose 

savivaldybėse susiklosčiusias situacijas tam, kad 

būtų parodoma, kaip savivaldybių institucijų 

sprendimai gali paveikti konkurenciją tarp 

bendrojo naudojimo objektų administravimo 

paslaugas teikiančių ūkio subjektų. Pagrindinis 

atvejų analizės tikslas yra identifikuoti problemas, 

kurios gali būti bendros visoms savivaldybėms, 

kuriose veikia tiek savivaldybių, tiek privačios 

administravimo įmonės. Taip pat siekiant pagerinti 

konkurencinę aplinką, teikiamos rekomendacijos 

Konkurencijos tarybai, kokių veiksmų ji turėtų 

imtis atsižvelgdama į atskirų savivaldybių 

specifiką. 

3.2. Palangos miesto savivaldybė 

3.2.1. Situacijos chronologija 

Palangos miesto savivaldybėje šiuo metu veikia 4 

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo 

įmonės. Dvi stambiausios iš jų – privataus kapitalo 

UAB „Palangos butų ūkis“ ir savivaldybės įmonė 

UAB „Palangos komunalinis ūkis“.  

2004-08-23 UAB „Palangos butų ūkis“ bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi buvo 

paskirtas pagal Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1–4.1.–

549 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos 

butų ūkis“ skyrimo Palangos miesto daugiabučių 

namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 

nuosavybės administratoriumi. 

2012-01-26 Palangos miesto savivaldybė priėmė 

sprendimą Nr. T2–17 dėl Palangos miesto 

savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 

administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo. Šiuo sprendimu buvo pakoreguota 

pastato administratoriaus pakeitimo tvarka. Pagal 

šios tvarkos aprašo 7 p. numatyta, kad tais 

atvejais, kai daugiau kaip pusė gyvenamojo namo 

butų ir kitų patalpų savininkų prašo pakeisti ir 

(arba) patys pasirenka konkretų administratorių, 

viešas konkursas administratoriui atrinkti 

neskelbiamas. Naujai pasirinktam administratoriui 

sutikus, jis skiriamas Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu.  

2013-01-01 įsigaliojo CK 4.84 str. 2 d. pakeitimai, 

pagal kuriuos sprendimą dėl bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų 

ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą 

administratorių skiria savivaldybės vykdomoji 

institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai 

nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl 

administratoriaus skyrimo priima savivaldybės 

vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką 

nustato Vyriausybė. 

2013-09-02 Vyriausybės atstovo Klaipėdos 

apskrityje tarnyba išleido teikimą Nr. (5.1.) –TR –

99 dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-

01-26 sprendimo Nr. T2 –17 „dėl Palangos miesto 

savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 

administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ panaikinimo. Šiuo teikimu Palangos 

savivaldybė įpareigojama svarstyti minėtojo 

nutarimo panaikinimo klausimą. 

Sprendimas motyvuojamas tuo, kad remdamasi 

įstatyminiu reguliavimu Vyriausybė buvo priėmusi 

nutarimą dėl butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios nuosavybės administravimo 

pavyzdinių nuostatų patvirtinimo. Šio nutarimo 12 

(1) p. numatyta, jog „tuo atveju, jei ketvirtadalis 

patalpų savininkų motyvuotu raštu kreipiasi į 

savivaldybės administracijos direktorių prašydami 
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pakeisti administratorių <...>, savivaldybės 

administracijos direktorius arba jo įgaliotas 

atstovas paveda administratoriui per mėnesį nuo 

pavedimo dienos organizuoti patalpų savininkų 

susirinkimą ar balsavimą raštu dėl 

administratoriaus pakeitimo ir kontroliuoja, kaip 

šis pavedimas vykdomas“.  

Nuo 2013-04-17 iki 2013-09-17 UAB „Palangos 

butų ūkis“ buvo nušalinta nuo 11 pastatų 

administravimo ir teisė administruoti perduota 

UAB „Palangos komunaliniam ūkiui“. 

2013-09-26 Palangos miesto savivaldybės taryba 

priėmė sprendimą Nr. T2–257, kuriuo pripažino 

netekusiu galios savo 2012-01-26 sprendimą dėl 

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 

nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo, taip panaikindama savo tvarką, 

kuri prieštaravo įstatymams. Buvęs 

administratorius UAB „Palangos butų ūkis“ 

nesugrąžintas administruoti namų, nuo kurių buvo 

nušalintas. 

2013-08-29 Palangos miesto savivaldybė išleido 

sprendimą Nr. T–226 dėl Palangos miesto 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose 

namuose programos patvirtinimo. Šio sprendimo 

2 p. numatyta, jog programos įgyvendinimo 

administratoriumi paskiriamas UAB „Palangos 

komunalinis ūkis“, t. y. savivaldybės įmonė. 

 

3.2.2. Situacijos problematika ir jos 

vertinimas 

Pirma, reikia atkreipti dėmesį į tai, kokią veiklą 

Palangos savivaldybė vykdė nuo 2013-01-01, 

kuomet buvo priimtos CK pataisos, kuriomis 

sukuriama pareiga Vyriausybei nustatyti bendrojo 

naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir 

skyrimo tvarką. Atsižvelgiant į šį Vyriausybės 

nutarimą, galima daryti išvadą, kad Palangos 

savivaldybė savo sprendimu pakeitė 

administratoriaus skyrimo tvarką pašalindama iš 

jos reikalavimą organizuoti susirinkimą arbą 

balsavimą raštu. Tai buvo konstatuota ir 

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 

teikime. Tokiu būdu savivaldybės tarybos 

patvirtintas Tvarkos aprašas pažeidžia CK 4.84  str. 

2d. bei prieštarauja Viešojo administravimo 

įstatymo 3 str. 1 ir 4 p. įtvirtintiems įstatymo 

viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia 

principams. Vadovaujantis nelegitimiu teisės aktu, 

buvo priimti įsakymai dėl UAB „Palangos butų 

ūkis“ nušalinimo nuo tam tikrų daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo. 

Administracijos direktoriaus sprendimu, namai 

buvo perduoti administruoti UAB „Palangos 

komunalinis ūkis“. Pastatų administratorius buvo 

pakeistas tokia tvarka, kuria vadovaujantis 

gyventojai netinkamai išreiškė savo valią. 

Nustatytos tvarkos nesilaikymas galėjo lemti tai, 

kad prašymai pakeisti administratorių buvo 

pateikti neskaidriai, taip neatstovaujant turto 

savininkų daugumos valios. Kadangi prašymai 

buvo pateikiami vadovaujantis įstatymams 

prieštaraujančia tvarka (būtent šie prašymai ir 

buvo pagrindinis motyvas pakeisti bendrojo 

naudojimo nuosavybės administratorių) galima 

daryti išvadą, kad sprendimai pakeisti pastatų 

administratorių yra neteisėti.  

Antra, savivaldybės administracijos veiksmai, 

kuriais nustatoma administratoriaus skyrimo 

tvarka ir ja remiantis keičiamas administratorius, 

prieštarauja ne tik CK bei Vyriausybės nutarimui, 

tačiau ir Konkurencijos įstatymui. Konkurencijos 

įstatymo 4 str. 2 d. numatyta, kad viešojo 

administravimo subjektams draudžiama priimti 

teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia 

privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio 

subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali 

atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų 

atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio 

subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų 

konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant 

Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

Palangos savivaldybėje susiklosčiusi situacija riboja 

konkurenciją. Savivaldybės administracijos teisės 
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aktais pakeistos konkurencijos sąlygos ir rinkos 

dalyvių užimama rinkos dalis. Svarbiausia, 

administratorių rinkos dalis, priklausiusi UAB 

„Palangos butų ūkis“, buvo suteikta savivaldybės 

įmonei UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Tokie 

veiksmai gali būti kvalifikuojami kaip draudžiami 

Konkurencijos įstatymo 4 str.: sukurtos nelygios 

konkurencijos sąlygos. Savivaldybės įmonei buvo 

sukurtos privilegijuojančios sąlygos, o privačiai 

įmonei – diskriminuojančios. 

Trečia, kaip jau buvo minėta anksčiau, daugiabučių 

gyvenamųjų namų administravimo rinka yra 

glaudžiai susijusi su daugiabučių namų 

modernizavimo administravimo rinka. Pagal 

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo 2 str. 15 d. savivaldybės programos 

įgyvendinimo administratoriumi gali būti dviejų 

tipų subjektai. Tai yra bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas, administruojantis savivaldybės tarybos 

patvirtintoje programoje nurodytus daugiabučius 

namus arba savivaldybės įsteigta pelno nesiekianti 

įstaiga arba kita jos kontroliuojama įmonė. Iš tokio 

apibrėžimo matyti, kad modernizavimo 

administratoriumi gali būti tiek privatus, tiek 

savivaldybei priklausantis ūkio subjektas. Tai 

reiškia, kad pasirenkant administratorių, 

savivaldybei nėra konkretaus nurodymo, kokį 

subjektą paskirti modernizavimo 

administratoriumi. Tačiau taikant šią normą 

sistemiškai kartu su Konkurencijos įstatymo 4 str., 

galima daryti išvadą, jog savivaldybės negali 

vienašališkai ir neatsižvelgdamos į rinkoje 

susiklosčiusią situaciją visų pastatų 

administratoriumi paskirti jai priklausančią įmonę. 

Būtent taip ir atsitiko Palangos savivaldybėje, kai ji  

2013-08-29 sprendimo Nr. T2–226 dėl Palangos 

miesto energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo 

2 p. pastatų atnaujinimo (modernizavimo) 

administratoriumi paskyrė UAB „Palangos 

komunalinis ūkis“. Viena vertus, įstatymais nėra 

nustatyti kriterijai, kuriais remiantis savivaldybės 

turėtų skirti šiuos administratorius. Kita vertus, 

teisę reikia taikyti sistemiškai, o šiuo konkrečiu 

atveju būtina atsižvelgti ir į Konkurencijos 

įstatymo nuostatas. Akivaizdu, jog pastatų 

atnaujinimo administratoriaus teises suteikus 

išskirtinai UAB „Palangos komunalinis ūkis“ šis 

ūkio subjektas buvo privilegijuojamas, o kiti 

pastatų administravimo paslaugas teikiantys 

subjektai diskriminuojami. Taip galimai 

pažeidžiamas Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. 

 

3.3. Kauno miesto savivaldybė 

3.3.1. Situacijos chronologija 

2013-04-26 savivaldybei priklausanti UAB „Kauno 

komunalinis ir butų ūkis“ kreipėsi į Kauno miesto 

savivaldybę ir Kauno miesto savivaldybės 

administraciją raštu dėl daugiabučių gyvenamųjų 

namų, kuriuose yra teikiamos liftų nuolatinės 

techninės priežiūros paslaugos, administravimo 

paskyrimo UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“. 

Šiuo raštu prašoma, kad Kauno miesto 

savivaldybė, esanti vienintelė UAB „Kauno 

komunalinis ir butų ūkis“ akcininkė, paskirtų šią 

įmonę daugiabučių namų bendrojo naudojimo 

objektų administratoriumi tuose pastatuose, 

kuriuose yra teikiamos AB „City Service“ ir su ja 

susijusių dukterinių įmonių UAB „Namų priežiūros 

centras“, UAB „Žaidas“, UAB „Būsto 

administravimo agentūra“ liftų techninės 

priežiūros paslaugos. Toks prašymas 

motyvuojamas CK 4.84 str. 7 d., kurioje numatyta, 

jog bendrojo naudojimo objektų administratoriais 

negali būti asmenys, teikiantys liftų nuolatinės 

priežiūros paslaugas ir asmenys, kurie tiesiogiai ar 

netiesiogiai susiję su išvardintais asmenimis pagal 

Konkurencijos įstatymą.   

2013-05-08 Kauno miesto savivaldybė sprendimu 

Nr. T–300 dėl Kauno miesto daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo 

paskyrė UAB „Kauno komunalinį ir butų ūkį“ 

Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
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nuosavybės administratoriumi pagal sprendimo 

priede nurodytą sąrašą. Išanalizavus sprendimą, jo 

aiškinamąjį raštą bei Kauno miesto savivaldybės 

tarybos kolegijos posėdžio protokolą, kurio 

pagrindu priimtas šis sprendimas, pastebėta, kad 

nei viename iš minėtų dokumentų nėra pateikiami 

konkretūs argumentai, kuriais remiantis 

priimamas toks sprendimas. Dėl to galima spręsti, 

jog vienintelis motyvas, kuriuo savivaldybės taryba 

remiasi priimdama tokį sprendimą, yra UAB 

„Kauno komunalinis ir butų ūkis“ prašymas ir jame 

nurodyti argumentai. 

2013-05-27 Kauno apygardos administracinis 

teismas priėmė nutartį administracinėje byloje  

NR. I–1106–554/2013 iki administratorių 

pakeitimo administravimo paslaugas teikusioms 

įmonėms apskundus savivaldybės sprendimą. Šia 

nutartimi teismas patenkino pareiškėjų prašymą 

taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir 

sustabdė Tarybos sprendimo galiojimą ir vykdymą.  

2013-06-06 Kauno miesto savivaldybės taryba 

priėmė sprendimą Nr. T–354, kuriuo pripažino 

netekusį galios ankstesnį savo 2013-05-05 

sprendimą Nr. T–300, pakeičiantį daugiabučių 

gyvenamųjų namų administratorius. Išanalizavus 

tiek šį sprendimą, tiek jo aiškinamąjį raštą, 

pastebėtina, kad toks sprendimas priimtas dėl 

kelių priežasčių. Pirmasis argumentas, kuris yra 

nurodomas sprendime, yra tai, jog teismo nutartis 

lėmė ankstesniojo sprendimo nevykdymą. Antra, į 

Kauno miesto savivaldybės merą ir tarybą raštu 

kreipėsi AB „City Service“ su prašymu panaikinti 

tarybos sprendimą Nr. T–300. 

 

3.3.2. Situacijos problematika ir jos 

vertinimas 

Šioje situacijoje galima įžvelgti kelias problemas. 

Pirmoji iš jų yra tai, kad Kauno miesto savivaldybės 

taryba iš esmės neargumentuoja savo sprendimų. 

Sprendimai yra lakoniški ir nemotyvuoti. 

Atsižvelgiant į tai, galima manyti, kad sprendimų 

argumentacija turėtų būti pateikiama bent jau 

aiškinamuosiuose raštuose, tačiau su šia situacija 

susijusių savivaldybės dokumentų analizė rodo, 

kad taip nėra. Sprendimų aiškinamuosiuose 

raštuose aptariami tam tikri su konkrečia situacija 

susiję dalykai. Viename iš šių aiškinamųjų raštų 

išsamiai aptariami teisės aktai reglamentuojantys 

atitinkamą teisinių santykių sritį, tačiau nėra 

pateikiamas joks konkrečių santykių kvalifikavimas 

ir kaip teisės normos turėtų sureguliuoti tokią 

situaciją. Pastebima, kad tuomet, kai reikalingas 

politinis apsisprendimas, remiamasi ne 

argumentacija ar situacijos analize, o ūkio 

subjektų prašymais ar kitų institucijų sprendimais.  

Ši problema apie savivaldybę ir jos priimamus 

sprendimus pasako keletą dalykų. Visų pirma, 

atkreiptinas dėmesys, kad šioje konkrečioje 

situacijoje Kauno miesto savivaldybė priimdama 

sprendimus nesirėmė išsamia situacijos analize. 

Nors ir yra pateikiama išsami teisės aktų, 

reguliuojančių tam tikrą santykių sritį, apžvalga, 

tačiau nėra analizuojama, kaip šie teisės aktai 

turėtų būti taikomi konkrečioje situacijoje. 

Tinkamam situacijos įvertinimui ir sprendimo 

priėmimui būtina atsižvelgti ne tik į tai, kaip tam 

tikra situacija yra sureguliuota, tačiau ir tai, kokius 

padarinius turės atskiru atveju pakeistas teisinis 

reguliavimas. Šioje situacijoje tokios analizės 

pasigendama. 

Kitas aspektas, kurį verta paminėti, yra tai, jog 

sprendimai motyvuojami ūkio subjektų prašymais. 

Akivaizdu, kad toks prašymas negali būti 

pakankama priežastis keisti ar įvesti naują teisinį 

reguliavimą. Atsižvelgiant į tai, kad kitokia 

argumentacija nepateikiama, galima daryti išvadą, 

kad yra remiamasi konkrečiame rašte ar prašyme 

pateikiamais argumentais. Pastebėtina, kad šie 

ūkio subjektų raštuose pateikti argumentai ne 

visuomet yra teisingi. Yra galimybė, kad priimant 

sprendimus, kuomet remiamasi tam tikrų ūkio 

subjektų prašymais, gali būti pasiremiama iš 

esmės klaidinga argumentacija. Ši problema, kartu 

su situacijos analizės nebuvimu, lemia tai, kad 

savivaldos lygmenyje labai sunku prognozuoti 

reguliavimo pokyčius.  
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Kadangi Kauno miesto savivaldybė priimdama 

sprendimą pakeisti daugiabučių gyvenamųjų namų 

administratorių iš esmės rėmėsi tik savivaldybės 

įmonės UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ 

prašymu, tikslinga detaliau išanalizuoti, kaip šis 

prašymas yra motyvuojamas. Prašymas 

argumentuojamas tuo, jog CK 4.84  str. 7 d., 

kurioje numatyta, jog bendrojo naudojimo objektų 

administratoriais negali būti asmenys, teikiantys 

liftų nuolatinės priežiūros paslaugas, jei jie dirba 

tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti 

asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su tokiais 

asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Taip pat 

pateikiamas AB „City Service“ dukterinių įmonių 

sąrašas iš kurių UAB „Šiaulių liftas“ ir UAB „Baltijos 

liftai“ teikia liftų montavimo ir techninės 

priežiūros paslaugas. Teigiama, jog būtent dėl to 

AB „City Service“ yra susijusi su šiomis įmonėmis ir 

negali teikti bendrojo naudojimo objekto 

administravimo paslaugų. Tačiau būtina atkreipti 

dėmesį į tai, kad toje pačioje CK normoje yra 

numatyta, jog administravimo paslaugų negali 

teikti asmenys, kurie teikia liftų nuolatinės 

priežiūros paslaugas tik tokiu atveju, jei jie dirba 

tos pačios savivaldybės teritorijoje. UAB „Šiaulių 

liftas“ ir UAB „Baltijos liftai“ neteikia paslaugų 

Kauno miesto savivaldybėje, todėl  nors AB „City 

Service“ ir yra susijusi su liftų nuolatinės priežiūros 

paslaugas teikiančiomis įmonėmis, draudimas 

teikti administravimo paslaugas jai galiotų tik tuo 

atveju, jei liftų nuolatinės priežiūros paslaugas jos 

dukterinės įmonės teiktų Kauno m. savivaldybėje. 

Savivaldybė pasinaudojo šiuo prašymo argumentu 

priimdama sprendimą,  neatlikusi išsamios 

situacijos analizės. Nors sprendimo aiškinamajame 

rašte ir buvo trumpai aptarta CK 4.84 str. 7 d., 

normoje galiojantį draudimą galima pritaikyti 

efektyviai tik įsitikinus, ar pagal šį straipsnį 

susijusios įmonės veikia toje pačioje savivaldybėje. 

Reikia išskirti dar vieną UAB „Kauno komunalinis ir 

butų ūkis“ prašyme naudojamos argumentacijos 

netikslumą. Rašte nurodoma, jog bendrovė 

daugiau nei 90 % (redakcija iki 2014-01-01) 

pajamų gauna iš veiklos, kuri pagal LR Vietos 

savivaldos įstatymo 6 str. yra skirta savivaldybės 

funkcijų ar poreikių tenkinimui todėl LR Viešųjų 

pirkimų įstatymo 10 str. 5 p. reikalavimai 

netaikytini. Visų pirma, šiame argumente yra tam 

tikrų techninių netikslumų. Galima daryti 

prielaidą, kad prašymu įmonė norėjo, kad jai būtų 

taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 dalyje, 

o ne punkte numatyta išimtis. Be to, kadangi ši 

norma suteikia išimtis netaikyti Viešųjų pirkimų 

įstatymo, o būtent šios išimties taikymo ir siekia 

UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“, galima 

manyti, kad norėta pasakyti, kad šios normos 

reikalavimai šiai įmonei kaip tik turėtų būti 

taikomi.  

Tačiau šie techniniai prašyme naudojamo 

argumento netikslumai nėra esminiai. Argumente 

svarbiausia yra tai, kad savivaldybės įmonė 

bendrojo naudojimo objektų administravimo 

paslaugas laiko savivaldybės funkcijomis ar 

poreikių tenkinimu. Prašyme minimame Vietos 

savivaldos įstatymo 6 str. yra numatytos 

savarankiškos savivaldybių funkcijos. Šio straipsnio 

42 p. numato, kad viena iš tokių funkcijų yra pagal 

įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo 

namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos 

valdymo organų savivaldybės paskirtų 

administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai 

neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės 

veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota 

arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos 

priežiūra ir kontrolė. Įstatyme aiškiai nurodyta, 

kad savivaldybės funkcijoms priskiriama bendrijų 

valdymo organų ir savivaldybės paskirtų 

administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė. 

Akivaizdu, kad prašyme nurodoma bendrojo 

naudojimo objektų administravimo paslaugų 

teikimo funkcija supainiojama su veiklos priežiūra 

ir kontrole. Šios veiklos yra absoliučiai skirtingos. 

Atkreiptinas dėmesys, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos aiškinamajame rašte dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2013-05-08 

sprendimo Nr. T–300, kuriuo buvo pakeistas 

patalpų administratorius, dalyje, kur pateikiama 
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nuoroda į Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 42 p., 

taip ir nenurodoma, kad šią funkciją apima 

priežiūra ir kontrolė, tačiau gali būti, kad tai taip 

pat yra viso labo techninis netikslumas. Nepaisant 

to, aiškiai įsivardinus dvi skirtingo pobūdžio 

veiklas, galime matyti, kad prašyme nurodyta 

funkcija nėra įstatymu priskiriama savivaldybei. 

Dėl šios priežasties Kauno komunaliniam ir butų 

ūkiui šio prašymo aspektu netaikytina Viešųjų 

pirkimų įstatymo 10 str. 5 d. numatyta išimtis. 

Egzistuoja dar vienas su šiuo sprendimu susijusių 

problemų aspektas. Kauno miesto savivaldybė iš 

esmės vienašališkai pakeitė daugiabučių 

gyvenamųjų namų administratorių. Bendrosios 

dalinės nuosavybės administratoriaus skyrimo ir 

keitimo tvarką reglamentuoja CK 4.84 str. 

Kodeksas numato konkrečias tvarkos 

administravimo pareigas savivaldybių 

vykdomosioms administracijoms. Tuomet, kai 

savininkai nėra įsteigę bendrijos arba sudarę 

jungtinės veiklos sutarties, arba bendrija yra 

likviduota ar jungtinės veiklos sutartis nutraukta, 

gyventojai turi teisę pasirinkti, bendrojo 

naudojimo objektų administratorių. Tik tokiu 

atveju, kai daugiabučio gyvenamojo namo 

gyventojai nepasirenka jokio administratoriaus, 

savivaldybei suteikiama teisė priimti sprendimą 

dėl administratoriaus skyrimo. Tai reiškia, kad 

savivaldybė neturi teisės pakeisti 

administratoriaus. CK 4.84 str. 4 d. šią teisę 

numato turto savininkams, o ne viešojo sektoriaus 

atstovams. Numatyta, jog visais atvejais butų ir 

kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę 

priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo 

objektų administratorių ir nesuėjus penkių metų 

terminui (penkių metų terminas čia minimas 

todėl, kad kas penkerius metus galioja 

supaprastinta administratoriaus pakeitimo 

procedūra). Detali administratoriaus keitimo 

tvarka nustatyta Vyriausybės nutarime dėl butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 

administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo. 

Nutarimo 12(1) p. ši procedūra detalizuota ir joje 

taip pat atsispindi faktas, jog patalpų savininkams, 

bet ne savivaldybės atstovams yra suteikiama 

teisė pakeisti administratorių. 

Iš esmės tokiu sprendimu Kauno miesto 

savivaldybė pažeidė dviejų subjektų grupių teises. 

Pirma, buvo pažeistos ūkio subjektų, kurie iki tol 

teikė administravimo paslaugas teisės toliau 

vykdyti savo veiklą. Bet kokia įmonė, vykdanti savo 

veiklą, turi teisėtus lūkesčius, jog valstybė laikysis 

įstatymų ir neteisėtai nesikiš į jos veiklą. Reikia 

pastebėti, kad tokiu reguliavimo pakeitimu buvo 

apribota subjektų konkurencija ir galimai pažeistas 

Konkurencijos įstatymo 4 str., nes savivaldybei 

priklausančiai įmonei buvo suteiktos privilegijos 

suteikiant jai dalį bendrojo naudojimo objektų 

administravimo rinkos, atimant tą rinkos dalį ir 

diskriminuojant AB „City Service“. Antra, buvo 

pažeistos patalpų savininkų teisės priimti 

sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo. 

Savivaldybės atstovai pakeitė administratorių 

viršydami savo įgaliojimus ir pažeisdami teisinį 

reguliavimą, kuris administratoriaus pakeitimo 

teisę suteikia išskirtinai bendrojo naudojimo 

objektų savininkams. 

 

3.4. Atvejų analizių išvados 

 Savivaldybėse, kur veikia privačiam 
kapitalui ir savivaldybei priklausantys daugiabučių 
namų administratoriai, savivaldybių 
administracijos yra potencialiame interesų 
konflikte.  

 Savivaldybių administracijos gali 
būti linkusios sąmoningai pažeisti sąžiningos 
ūkinės veiklos ir konkurencijos principus. 
Neegzistuoja operatyvūs saugikliai, kurie 
veiksmingai ir laiku apgintų rinkos dalyvius nuo 
nesąžiningų viešojo administravimo subjekto – 
savivaldybės administracijos – veiksmų. 

 Daugiabučių namų modernizavimo 
procesas sukuria pavojų, kad savivaldybių 
administracijos, daugiabučių namų 
modernizavimo administratoriaus skyrimo procese 
gali proteguoti savivaldybei priklausančias įmones. 

 Net jei savivaldybės administracijos 
veiksmai ilgainiui būtų pripažįstami pažeidę 
galiojančius įstatymus ar kitus viršesnius teisės 
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aktus, nėra veiksmingo mechanizmo, kaip atstatyti 
iki pažeidimo egzistavusią rinkos situaciją. 

 Savivaldybių tarybos ar 
administracijos gali priimti sprendimus, 
neproporcingai ribojančius konkrečių ūkio 
subjektų veiklą, neįrodant ir nepagrindžiant savo 
sprendimų pagrįstumo. Tai sudaro sąlygas atsirasti 
savivaldybės tarybos ar administracijos teisės 
aktams, kurie prieštarauja LR teisės aktams ir 
konkrečiai – Konkurencijos įstatymui. 

 

3.5. Rekomendacijos valstybės 

institucijoms 

 Konkurencijos taryba turi stengtis 
kuo skubiau atlikti tyrimus rinkose, kuriose 
įtariami konkurencijos teisės pažeidimai. Atlikus 
išsamų tyrimą privalu imtis veiksmų, kuriais 
savivaldybės institucijos būtų įpareigotos 
panaikinti teisės aktus, kuriais buvo pažeidžiamos 
konkurencijos nuostatos ir nurodyti savivaldybei 
imtis veiksmų, kuriais būtų atstatyta padaryta žala.  

 Būtina iš naujo atlikti visas 
procedūras, kurios yra susijusios su konkurencijos 
apribojimais daugiabučių gyvenamųjų namų 
administravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) 
rinkose taip, kad nebūtų pažeistos konkurencijos 
teisės nuostatos. 

 Konkurencijos taryba privalo 
įgyvendinti bendrąją prevenciją: bendradarbiauti 
su savivaldybėmis tam, kad būtų išvengta 
Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Savivaldybės 
turi būti šviečiamos konkurencijos teisės 
klausimais skatinant ne savo nuožiūra valdyti ar 
tvarkyti visą ar tam tikrą ūkinę veiklą, bet tik 
nustatyti tinkamą teisinį reguliavimą. Be to, 
Konkurencijos taryba turėtų operatyviau reaguoti į 
tokius konkurencijos apribojimus. Privatūs ūkio 
subjektai turi būti supažindinami ne tik su tvarka, 
kuri reguliuoja jų pačių konkurenciją, tačiau jie 
privalo būti informuojami ir apie tai, kokių 
veiksmų turi imtis, kai jų pačių teisės yra 
pažeidžiamos. Ypač, kai tokį galimą pažeidimą 
įvykdo valstybės institucija. 

 Savivaldybės turėtų koncentruoti 
dėmesį į efektyvaus ir konkurencijos neribojančio 
teisinio reguliavimo sukūrimą.  

 Savivaldybės reguliuodamos 
subjektų ūkinę veiklą privalo paisyti Konkurencijos 
įstatymo 4 str. ir sukurti tokias sąlygas, kuriomis 
jokiems ūkio subjektams nebūtų sukurtos 
išskirtinės privilegijuojančios sąlygos. 
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4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

4.1.      Išvados 
 Sukurtos visos prielaidos konkurencijai 

daugiabučių gyvenamųjų namų 
administravimo rinkoje: 
o pagal dabar galiojantį teisinį 

reguliavimą gyventojai gali patys 
pasirinkti daugiabučio gyvenamojo 
namo administravimo paslaugų teikėją; 

o potencialiems administravimo 
paslaugų teikėjams nėra didelių 
administracinių trukdžių įeiti į šią rinką.  

 

 Vartotojas yra apsaugotas 
neproporcingai griežtai taip mažinant 
konkurenciją: 
o savivaldybės patvirtina metodikas, 

kurios nustato maksimalius 
administravimo tarifus. Pastebėta, kad 
savivaldybėse, kuriose šis reguliavimas 
yra griežtesnis – vartotojai už paslaugas 
moka daugiau; 

o egzistuoja apribojimai daugiabučių 
gyvenamųjų namų administratoriams 
būti susijusiais su tam tikro pobūdžio 
įmonėmis. Tai užkerta kelią 
vartotojams gauti paslaugas gauti 
mažesne kaina. 

 

 Administravimo funkcijų įgyvendinimas ir 
užtikrinimas nereikalauja jokių specifinių 
įgūdžių ar kompetencijų, kurių negalėtų 
turėti ir įgyvendinti privatus ūkio 
subjektas. UNėra jokių pagrįstų priežasčių 
manyti, kad administratoriaus funkcijas 
geriau galėtų įgyvendinti savivaldybei 
priklausanti įmonė.U Tai ypač svarbu tose 
savivaldybėse, kuriose veikia privačiam 
kapitalui ir savivaldybei priklausantys 
administratoriai. Savivaldybių 
administracijos gali būti linkusios 
sąmoningai pažeisti konkurencinio 
lygiateisiškumo principą. 

 

 Nėra jokio efektyvaus teisinio 
mechanizmo, kuris užkirstų kelią 
savivaldybių veiksmams, pažeidžiantiems 
Konkurencijos įstatymo 4 str. ir kartu 
įteisintų institucijų ar jų pareigūnų 
atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus. 

 Keturiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Palangoje –  
veikiančių daugiabučių gyvenamųjų 
namų administravimo paslaugas 
teikiančių įmonių tarifų analizė rodo, jog 
privačios įmonės paslaugas teikia 
praktiškai tokiomis pačiomis ar dar 
mažesnėmis kainomis nei savivaldybėms 
priklausančios įmonės. 

4.2. Rekomendacijos institucijoms 

 Konkurencijos taryba turi vykdyti 
bendrąją prevenciją: 

 
o savivaldybės turi būti šviečiamos 

konkurencijos teisės klausimais 
aiškinant, jog jų pagrindinė viešojo 
administravimo subjektų pareiga yra ne 
savo nuožiūra valdyti ar tvarkyti visą ar 
tam tikrą ūkinę veiklą, bet tik nustatyti 
tinkamą teisinį reguliavimą; 

o privatūs ūkio subjektai turi būti 
supažindinami ne tik su tvarka, kuri 
reguliuoja jų pačių konkurenciją, tačiau 
jie privalo būti informuojami ir apie tai, 
kokių veiksmų jie turi imtis, kai jų pačių 
teisės yra pažeidžiamos. Glaudesnis 
ryšys tiek su savivaldybėmis, tiek su 
ūkio subjektais užkirstų kelią 
Konkurencijos įstatymo pažeidimams. 

 

 Savivaldybės turi vykdyti savo veiklą taip, 
kad nepažeistų Konkurencijos teisės. 
Konstitucijos 46 str. nuostata, jog 
„Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą“, reiškia 
ne valstybės teisę savo nuožiūra valdyti 
ar tvarkyti visą ar tam tikrą ūkinę veiklą, 
bet jos teisę nustatyti teisinį reguliavimą. 
Tai reiškia, kad daugiabučių gyvenamųjų 
namų administravimo rinkoje turi veikti 
konkurencija, o ne dirbtinis reguliavimas. 
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PRIEDAS 
 

Maksimalaus administravimo tarifo nustatymo metodikos 

 
Vilnius Kaunas Klaipėda 

Bazinis tarifas Nustatomas tarybos 

Diversifikavimo koeficientai 

Pastato eksploatavimo laikas k1 K1 kR1 

iki 10 metų 0,7 0,8 0,8 

10–20 metų 0,9 0,9 0,9 

20–30 metų 0,95 1 1 

daugiau nei 35 metai 1 1 1,1 

Pastatų plotas, m2 K3 kR2 

iki 1000 
 

1,45 1,45 

1001–2000 
 

1,25 1,25 

2001–3000 
 

1 1 

3001–4000 
 

0,95 0,95 

4001–5000 
 

0,9 0,9 

5001–6000 
 

0,8 0,8 

6001–7000 
 

0,7 0,7 

daugiau nei 7000 
 

0,55 0,55 

Reikalingų administruoti darbų ir paslaugų 
pavadinimas 

kR2  

Šildymo sistemų ir karšto vandens administravimas 23 
  Šiukšlių arba atliekų išvežimo administravimas 14 
  Liftų administravimas 10 
  Šiukšlių šalintuvų administravimas 5 
  Bendro naudojimo elektros priežiūros administravimas 12 
  Techninės priežiūros administravimas 27 
  Valymo paslaugų administravimas 9 
  Buitinių patogumų lygis  K2  

Namai be centrinio šildymo  0,80  

Namai su centriniu šildymu  1,00  

Namai su liftu  1,05  

Namai su šiukšlių šalintuvu  1,05  

Jei namas yra bendrabutis kR3 

   2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo rinkos tyrimas │LLRI 

 

Kainų ribų apskaičiavimo metodikos: 
 
Vilnius 
TRnR0TR R0T= 0T 0T0,15 0T 0Tx 0T 0TkR1R 0T 0Tx 0T 0TkR2 R0TR R0TLt/m² 
TRn R–R Radministruojamo namo tarifas; 
kR1 R– tarifo diferenciacijos koeficientas, priklausantis nuo pastato ilgaamžiškumo; 
kR2R – koeficientas nustatantis administravimo darbų apimtis priklausomai nuo bendrosios nuosavybės objektų bei 
komunalinių paslaugų valdymo. 
 
Kaunas 
Tap = Tab x K1 x K2 x K3.     
Tap – maksimalus administravimo mokesčio tarifas konkrečiam namui, Lt už 1 m² per mėnesį; 
Tab – skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas, Lt už 1 m² per mėnesį; 
K1 – koeficientas, įvertinantis pastatų eksploatavimo laiką nuo eksploatacijos pradžios; 
K2 – koeficientas, įvertinantis buitinių patogumų lygį; 
K3 – koeficientas, įvertinantis pastato bendrąjį plotą. 
 
Klaipėda 
Tn  =  TbazR R x  kR1R  x  kR2  Rx kR3   RLt/mP

2 

Tbaz – bazinis tarifas, nustatytas savivaldybės tarybos; 
kR1R – tarifo diferenciacijos koeficientas,  priklausantis nuo pastato ilgaamžiškumo; 
kR2R – tarifo diferenciacijos koeficientas, priklausantis nuo pastato naudingo ploto; 
Bendrabučio tipo namams taikomas koeficientas kR3  R= 2. 
 
Palanga 
          I 
T R R =  — 
          SR           

 

I – išlaidos administravimo funkcijoms atlikti; 
S – bendras administruojamų namų butų naudingas aptarnaujamas plotas.  
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2–192 dėl daugiabučių namų bendrosios 
nuosavybės administravimo tarifo ir jo skaičiavimo metodikos patvirtinimo,  patvirtintas butų 
ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo tarifas 0,17 Lt/m2 (be PVM).   
 

 


