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Nors gyvenamojo būsto šiuo metu intensyviausiai ieškosi vadinamoji “Y” karta (kai kurių šaltinių 
duomenimis, gimę nuo 1984 m. iki 2003 m.), šiai kartai daugiabučių namų valdymo klausimai dar 
nėra itin aktualūs, nes neretai šios kartos atstovai įsigyja naujos statybos būstą, kurio išlaikymas 
nekelia didesnių rūpesčių, kita dalis šios kartos atstovų dar tik pradėjo naują etapą savo pirmame 
būste ir tik susipažįsta su daugiabučio namo išlaikymo problematika. 

Pastaruoju metu nemažai teko analizuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo problemas, 
įsiklausyti į gyventojų nusiskundimus, jų poreikius, padėti spręsti kilusius konfliktus.

Pažymėtina, kad dažniausiai diskusijų ir nesutarimų kyla tarp vyresnio amžiaus piliečių, kurie labiau 
gyvenime patyrę, plačiau jo pamatę. Neretai.sprendžiant namo išlaikymo klausimus aštriausi 
klausimai apsistoja ties prioritetų išlaikant daugiabutį namą nustatymu, pasitikėjimu namą 
prižiūrinčiais asmenimis. 

Dažniausiai gyventojų pasirenkama daugiabučio namo valdymo forma yra daugiabučio namo 
savininkų bendrija (toliau - Bendrija). Būtent dėl to šią knygą paskyriau šios daugiabučio namo 
valdymo formos problematikai aptarti. Nežiūrint į tai, nemažai šioje knygoje aptariamų klausimų 
aktualūs nepriklausomai nuo namo valdymo formos. 

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia Bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, 
savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Nors 
administratorius dėl daugiabučio namo valdymo ir naudojimo tvarkos pats nesprendžia, namo 
gyventojai valdant ir išlaikant daugiabutį namą (statinį) turi mažiau savarankiškumo ir galimybių. 

Tikiuosi, jog ši knyga padės suprasti daugiabučio namo valdymo ypatumus, atsiras supratimas, kuris 
leis ne tik kokybiškiau spręsti namo valdymo klausimus, bet ir suteiks daugiau įrankių Bendrijos 
valdymo organams bei gyventojams siekiant aiškumo ir skaidrumo kasdieniame daugiaubučio namo 
gyvenime.

ĮVADAS

vMANTAS GERDAUSKIS: ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA “ADLEX”


