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I. KAS YRA BŪTINA, NORINT IMTIS RŪPINIMOSI SAVUOJU DAUGIABUČIU? 

1. Statybinės, inžinerinės, raštvedybos žinios 

2. Organizaciniai ir komunikaciniai sugebėjimai 

3. Sutelktas namo aktyvas – darbšti komanda 

4. Finansinis pagrindas – kaupiamasis fondas 

5. Entuziazmas, altruizmas, atkaklumas, kantrybė 
 

II. KAIP FORMUOTI NAMO KAUPIAMĄJĮ FONDĄ IR RACIONALIAI JĮ NAUDOTI? 

1. Be kaupiamojo fondo darbai vyks lėčiau ir kebliau 

2. Atskaitymų dydis turi būti protingas, kad mokėtų ir mažiau pasiturintys 

3. Negalima toleruoti įsiskolinimų augimo 

4. Įsiskolinimų kontrolę tikslinga pavesti išoriniam skolų administratoriui 

5. Fondo naudojimui reikalingas visuotinio susirinkimo nutarimas/įgaliojimas 
 

III. KAIP MOTYVUOTI NAMO GYVENTOJUS RŪPINTIS SAVUOJU DAUGIABUČIU? 

1. Vargu ar pavyks įtikinti gyventojų daugumą rūpintis savuoju daugiabučiu 

2. Kai rūpinasi „visi“ – nesirūpina niekas 

3. Efektyviausia – kai kiekvienoje laiptinėje yra po komandos narį 

4. Einamieji darbai pirmiausia atliekami tose laiptinėse, kur mažiausiai skolų/skolininkų 

5. Puiku, jei pavyksta atkurti namo istoriją, ją paplatinti gyventojams, motyvuoti juos didžiuotis 
 

IV. KAIP KONSTRUOTI DALYKIŠKUS SANTYKIUS SU NAMO ADMINISTRATORIUMI? 

1. Reikia sutarti komunikavimo principus: atsakymų terminus ir kt. 

2. Pozityvus nusiteikimas namo vadybininko atžvilgiu 

3. Raštiški paklausimai turi būti trumpi, konkretūs, dalykiški 

4. Nereikalauti išskirtinio dėmesio savajam daugiabučiui 

5. Netoleruoti delsimo, aplaidumo, vengimo komunikuoti 
 

V. KOKIUS NAMO PRIEŽIŪROS DARBUS GALIMA/REIKTŲ ATLIKTI SAVOMIS JĖGOMIS – ŪKIO BŪDU? 

1. Įėjimo bei rūsio durų, laiptinių langų, dažymo, ventiliacijos kanalų apskardinimo, stogelių hermetizavimo 

2. Lietvamzdžių bei fasade esančių apskardinimo detalių, laiptų priežiūra. Lietvamzdžių keitimas, antikorozija 

3. Vanduo – gyvybės draugas, bet pastatui – ne bičiulis 

4. Visus defektus reikia taisyti įmanomai operatyviau, kol neatsirado žala pastatui 

5. Sprendimui dėl einamųjų darbų atlikimo turi pakakti namo aktyvo nutarimo 
 

VI.  KUO SKIRIASI ĮPRASTŲ DAUGIABUČIŲ IR YPATINGOJO STATINIO STATUSĄ TURINČIŲ NAMŲ PRIEŽIŪRA? 

1. Darbus gali atlikti tik įmonė, sertifikuota atlikti ypatingojo statinio remontą 

2. Būtinas projektas, jo derinimas, techninis prižiūrėtojas 

3. Smarkiai susiaurėja potencialių rangovų ratas, sąlygojantis kainos didėjimą 

4. Būtinas projekto (statybinių brėžinių) supratimas, norint įvertinti projekto trūkumus/netikslumus 

5. Darbai dažnai yra sudėtingesni, keliantys techninių iššūkių ir ramaus gyvenimo nesklandumų 
 

VII. KAIP PRIIMTI TEISĖTUS - TEISIŠKAI KOREKTIŠKUS, LEGIMITYVIUS - NAMO PRIEŽŪROS SPRENDIMUS? 

1. Patalpas susirinkimui turi parūpinti namo administratorius, arba reikia patiems tartis su mokykla ar pan. 

2. Kvorumui užtikrinti, būtinas komunikavimas: skelbimų lentose, pašto dėžutėse, el. paštu ir telefonu 

3. Balsavimo teisės perleidimo sutartis – vienkartinė, galiojanti viename visuotiniame susirinkime 

4. Susirinkimo protokole neturi būti netikslumų, neapibrėžtumų („ir kiti klausimai“), rašybos/skyrybos klaidų 

5. Teisėtiems sprendimams būtini visi su sprendimais susiję priedai (t.t. balsavimo perleidimo sutartys) 



VIII. KAIP SUDARYTI PRIORITETINIŲ NAMO PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ EILIŠKUMĄ? 

1. Reikalingas namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų senėjimo ir būklės įvertinimo išmanymas 

2. Esant reikalui – tartis su name gyvenančiais minėtų sričių specialistais, arba išoriniais konsultantais 

3. Atrasti defektus, kurių ignoravimas lemtų didėjančią žalą (pvz. drėkstanti nuo kiauro latako siena) 

4. Stogas, balkonai ir kitos bendros konstrukcijos – pirmenybine tvarka 

5. Vandentiekio ir kanalizacijos stovai, rūsyje esantys vamzdynai – didelės žalos potencialūs sukėlėjai 
 

IX. KAIP MOTYVUOTI AKTYVIAUSIAI BESIRŪPINANČIUS NAMO STATYBINE BŪKLE? 

1. Atleisti nuo mokėjimų į kaupiamąjį fondą, jei indėlis ypač svarus 

2. Mokėti vienkartines išmokas iš kaupiamojo fondo už konkrečius atliktus darbus 

3. Moralinis paskatinimas: viešai pagirti skelbimų lentose, laiškuose gyventojams, visuotiniame susirinkime 

4. Mokėti nuolatines nuosaikias išmokas už rūpinimąsi namo ar laiptinės būkle (spynos, lemputės, švara) 

5. Laiptinių valymui samdyti name gyvenantį asmenį arba sudaryti kas mėnesinį tvarkytojų sąrašą 
 

X. KOKIOS ABEJINGUMO IR PASYVUMO PASEKMĖS DAUGIABUČIUI IR GYVENTOJŲ FINANSAMS? 

1. Laiku neatlikti vamzdynų, lietvamzdžių, latakų remonto-keitimo darbai – daugel kartų didesnė žala ateityje 

2. Netvarkai laiku pats – ateityje tvarkys kiti, o pats mokėsi keliskart daugiau 

3. Niekas nepadarys kokybiškiau ir atidžiau, nei pats, jei tik sugebi atlikti reikiamus darbus 

4. Laiku nevalomi dūmtraukiai – potencialūs apsinuodijimo smalkėmis ar net gaisro šaltiniai 

5. Rūpinimasis daugiabučiu motyvuoja gyventojus, telkia namo bendruomenę, ugdo pilietiškumą 
 

XI. KAIP BENDRADARBIAUTI, RŪPINANTIS BENDRU KELIŲ NAMŲ KIEMU IR APLINKA? 

1. Dažnai kiemas yra kelių namų bendras - reikalingas tų namų aktyvo sutarimas priežiūros klausimais 

2. Susitarimas dėl automobilių parkavimo sistemos/tvarkos 

3. Identifikacinės kortelės gyventojų automobiliams: kas gamina, tvirtina, platina, išduoda 

4. Kiemo užtvaro įrengimas: projektas, elektros tiekimas, apsauga-stebėjimas, techninė priežiūra/remontas 

5. Kiemo užtvaro valdymas: raktai, pulteliai, telefono skambučiai – kokie skirtumai, privalumai ir trūkumai 
 

XII. KAIP BENDRAUTI SU RANGOVAIS, PROJEKTUOTOJAIS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAIS? 

1. Būtini išmanymas, dalykiškumas, konkretumas, pozityvus požiūris. Pasitikėti būtina, pertikrinti – tuo labiau. 

2. Statybinės įmonės neretai pelno siekia kokybės sąskaita 

3. Būtina įvertinti saugumo reikalus: pastoliai, tinklai, įėjimų uždengimas laikinais stogeliais ir pan. 

4. Esant išoriniame namo administratoriui – kontroliuoti, ar jis deramai rūpinasi darbų eiga ir kokybe 

5. Kooperuotis su kitų namų aktyvu, samdant tą patį rangovą: didesnės apimtys – kokybė ir mažesnės kainos 

(Išdėstytos įžvalgos yra paremtos pranešėjo asmenine patirtimi, ir yra subjektyvi bei neįpareigojanti jo pozicija) 

Pastabos, įžvalgos, pastebėjimai: 


