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Daugiabučio namo būsto savininkas yra ir bendrosios nuosavybės, kuri negali būti dalijama, bendraturtis, 
todėl svarbu, kad gyventojai jungtųsi ar sukurtų bendriją – taip lengviau priimti bendrus sprendimus dėl 
gyvenamosios erdvės pagerinimo.  Techniniai pastato tobulinimai, bendrų erdvių įrengimas, kad jos būtų 
patrauklios  gyventojams, stiprina ir vienija bendruomenę.

Iššūkiai ir nauda, kuriuos atneša prisijungimas
prie bendruomenės ar jos sukūrimas 

Pasak vokiečių sociologo Karlo Manheimo:   
„Bendruomenė – tai bet koks ratas žmonių, kurie gyvena 
kartu ir juos sieja ne vienas ar kitas konkretus interesas, o 
visas interesų rinkinys.“

Daugiabučio namo gyventojai gali būti vertinami kaip 
bendruomenė, kuri ne tik gyvena toje pačioje vietoje, bet 
ir yra suinteresuota išlaikyti gerą namo būklę bei gerinti 
jo energinį efektyvumą.

Kas yra bendruomenė?
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Dažniausiai daugiabučių namų bendruomenė nėra vienalytė, jos narių  interesai ir finansinės 
galimybės labai skiriasi. Tačiau tik nedidelė dalis nerenovuotuose pastatuose esančių butų savininkų 
yra turtingi. Dauguma gyventojų gauna mažas pajamas arba net priklauso socialiai remtinoms 
grupėms. Tai kelia iššūkių renovacijai, nes savininkai gali nesugebėti surinkti reikiamų lėšų.

Dėl tokio plataus socialinio derinio gyventojams gali būti sunku susitarti dėl energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo. Tačiau renovacija taip pat yra galimybė pagerinti socialinę sanglaudą ir ieškoti 
bei rasti perspektyvių kompromisų.

Daugiabučių namų savininkų bendrija (DNSB) yra daugiabučiame name gyvenančių namų savininkų 
organizuota bendruomenė.

Be formalių šios saviorganizacijos formos aspektų, yra daug sociologinių bruožų, būdingų tokiai 
bendruomenei. Vienas iš svarbiausių yra tai, kad narystė grindžiama buto nuosavybe konkrečiame 
pastate. Tai reiškia, kad nariai neturi galimybės rinktis kitų šios bendruomenės narių, todėl negali daryti 
įtakos tiems, su kuriais jie dalijasi bendrą turtą ir su tuo susijusias pareigas. 

Kitas klausimas – specifinis bendrosios nuosavybės supratimas. Nuosavybės teisės apima valdymo, 
naudojimo ir disponavimo jomis teises. Tačiau savininkai turi ne tik teises, bet ir atsakomybę už savo 
bendrą nuosavybę ir jos būklę. Jie privalo užtikrinti tinkamą priežiūrą, eksploatavimą ir pastato bendrosios 
nuosavybės techninį pertvarkymą, įskaitant renovaciją. Šis aspektas dažnai kelia problemų, nes gali trūkti 
atsakomybių supratimo, o tai reiškia, kad susijusios užduotys nėra atliekamos – ypač tais atvejais, kai reikia 
papildomai mokėti už bendros nuosavybės priežiūrą.

Vis dėlto, ypač įgyvendinant bendras iniciatyvas, labai naudinga sukurti DNSB. Renovacijos darbai brangūs 
ir jų nepadengs būsto savininkų sutaupytos kaupiamosios lėšos. Teisiškai įsteigta DNSB gali prašyti 
paskolos ar finansinės paramos iš valstybės programos. Paskolos turėtų būti derinamos su socialiai 
tikslinėmis subsidijomis – taip  padidinami savininkų finansiniai ištekliai. Skurdžiausių žmonių problemų 
sprendimas gali būti veiksminga priemonė renovacijai paspartinti.

Sukūrus DNSB, kiekvienas savininkas gali paveikti mokėjimų už būstą ir komunalines paslaugas kokybę ir 
lygį. Savininkai gali savarankiškai nuspręsti dėl efektyvaus energijos naudojimo savo pastate (pvz. taupiųjų 
lempučių naudojimas bendro naudojimo patalpose), geresnės kokybės vandens šildytuvų ir vandens bei 
šilumos skaitiklių įrengimo. DNSB taip pat gali kontroliuoti teikiamų būsto ir komunalinių paslaugų kokybę 
ir ginti namų savininkų teisę gauti kokybiškas paslaugas.

Daugiabučių namų savininkų bendrijos
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Bendrosios nuosavybės taisykles įprastai 
reglamentuoja nacionalinė teisė, tačiau visuotinis 
namų savininkų susirinkimas turi teisę nustatyti 
savo vidaus taisykles dėl bendrosios nuosavybės 
administravimo.

Visus sprendimus dėl pastato valdymo, priežiūros ir 
kapitalinio remonto, besiribojančios žemės 
tvarkymo ir gerinimo priima visuotinis savininkų 
susirinkimas kolegialiai.
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Daugiabučio namo bendrajai nuosavybei (dažniausiai) priklauso:

Bendrojo naudojimo patalpos:
laiptai, rūsiai, palėpės, sandėliukai ir kt.

Laikančiosios ir neatraminės konstrukcijos:
išorinės sienos (pastato fasadas), stogas, pamatai, 
laikančiosios sienos, vidaus pertvaros, lubos tarp 
aukštų, langų ir kt.

Mechaninė, elektros, vandentiekio ir kita įranga 
pastato viduje ar išorėje, kuri aptarnauja daugiau 
nei vieną gyvenamąjį ar negyvenamą butą.

Gretimoje teritorijoje esantys daugiabučio namo 
pastatai ir statiniai: katilinė ir kt., skirti bendraturčių 
poreikiams tenkinti.

Teisės į žemės sklypą, kuriame yra 
daugiabutis namas ir gretima teritorija.
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Renovacijos iniciatyvinė grupė turėtų būti sudaryta 
iš įvairių sričių specialistų, pvz. verslo, 
nekilnojamojo turto ir techninių/inžinerinių sričių. 
Optimalią sudėtį sudarytų buhalteris, inžinierius, 
verslo atstovas arba nekilnojamojo turto 
specialistas.

Šiai iniciatyvinei darbo grupei gali padėti patarėjas 
energetikos klausimais, pastato administratorius ar 
kitas šios srities ekspertas.
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Bendruomenė ir renovacija

Kadangi renovacija yra susijusi su bendrąja pastato nuosavybe, sprendimus priima bendraturčiai, o ne 
tik nuomininkai.

Pastato renovaciją gali inicijuoti pavieniai savininkai arba savininkų grupė ir aptarti artimiausiame 
visuotiniame susirinkime. Renovacijos projekto inicijavimui ir įgyvendinimui patartina sudaryti 
iniciatyvinę darbo grupę, kuri aktyviai padėtų DNSB pirmininkui ar būsto valdytojui visuose projekto 
etapuose.

Iniciatyvinę darbo grupę sudaro tam tikri daugiabučio namo bendraturčiai (ne mažiau kaip trys), kurie, 
suvokdami atsakomybę, savo noru prisiima tam tikras pareigas.

Įprastai iniciatyvinė grupė ugdo ir didina kitų bendraturčių bei gyventojų sąmoningumą daugiabučio 
namo aktualijoms. Taip pat ji nagrinėja kylančias problemas, organizuoja bendrus renginius.

Iki renovacijos darbų pradžios iniciatyvinė grupė turėtų išanalizuoti gyventojų socialinį statusą ir prireikus 
organizuoti pagalbą pagyvenusiems ar sergantiems žmonėms, kurie negali paruošti savo buto tam tikram 
remontui, pavyzdžiui, pakeisti radiatorius ar langus (pvz., valyti palanges, persikraustyti, uždengti baldus).

Iniciatyvinės 
grupės užduotys:

Stebėti, kaip laikomasi 
būtinų reikalavimų 

renkantis energetikos 
auditorių ar rangovą

Išanalizuoti riziką
ir naudą

Užtikrinti, kad visi 
procesai būtų tinkamai 

dokumentuoti

Išanalizuoti 
dokumentaciją ir 

esamas/galimas kliūtis 
renovacijai įgyvendinti

Stebėti renovacijos 
priemones vykdančių 
asmenų darbą, kad 

būtų užtikrinta kokybė

Parengiamajame etape 
atlikti preliminarų 
pastato vertinimą

Konstruktyvus 
bendradarbiavimas 
iniciatyvinės grupės 
viduje © IWO e.V.
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Kita svarbi užduotis – motyvuoti ir bendrauti su kitais gyventojais.
Kuo daugiau savininkų bendruomenėje, tuo geresnė finansinė padėtis ir noras 
investuoti. 

            Pasibaigus renovacijai svarbu skleisti žinias apie 
sėkmingus rezultatus tiek bendruomenės  viduje, 

tiek ir už jos ribų. Tokiu būdu galima tvariai 
skatinti gyventojų informuotumą apie 

viso kvartalo atnaujinimą.

Renovacijos metu 
jie turi būti įtraukti ir informuojami apie eigą.

Prieš renovaciją 
gyventojai turi būti apmokyti ir motyvuoti.

Gyventojai turėtų dalyvauti trijuose 
skirtinguose renovacijos projekto etapuose:

Pranešimas namų savininkų 
susirinkime © IWO e.V.
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Atsakomybė už šio leidinio turinį tenka autoriams. Pateikta 
informacija nėra oficiali Europos Komisijos nuomonė. Nei CINEA, 
nei Europos Komisija nėra atsakingos už bet kokį šios informacijos 
naudojimą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ lėšomis (dotacijos Nr. #892054). 

@ComActProject ComAct project

www.comact-project.eu

Atsisiųskite 
šią informaciją:

Kontaktai

Iniciatyvinė grupė Kaune (Lietuvoje) įkūrė kiemų 
bendruomenę, kuri sutvarkė jų bendras erdves ir 
padarė jas patrauklias kaimynams. Tai paskatino 
aktyvesnį įsitraukimą į sprendimų priėmimą ir 
rūpinimąsi pastatais, kuriuose jie gyvena. Puikūs 
pirmieji žingsniai yra bendruomenės sodai, 
papildoma žaidimų aikštelių įranga, sendaikčių 
turgeliai ir skaitmeninė priemonė, padedanti greitai 
spręsti svarbius klausimus.

Kaimynystės sodas „Grüne Written“ Berlyne 
yra pavyzdinio būsto projekto „Lichte Weite 
eV.“, jungiančio socialines ir ekologines idėjas, 
dalis.

Anksčiau sodą sudarė keli kiemai, kurie buvo 
nenaudojami ir iš dalies uždaryti. 
Po gyvenamųjų pastatų renovacijos kiemai 
buvo sujungti ir pertvarkyti. Dabar 
kaimynystės sodas tapo pagrindiniu 
bendruomenės gyvenimo koncepcijos 
komponentu. Sodinant augalus čia 
vadovaujamasi šūkiu „vietinis ir valgomas arba 
tinkamas naudoti“. 

Taip pat komplekse yra atvira kaimynų 
susitikimų vieta, įrengtas tvenkinys, dviračių 
pastogės su žaliu stogu, kompostavimo 
patalpa ir tualetas, pašiūrė, aviliai, smėlio dėžė 
ir žaidimų aikštelės.

Aktyvių namų savininkų 
bendruomenių pavyzdžiai

© Lichte Weiten e.V.


