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DĖL STR 1.07.03:2017 PAKEITIMO, PRIVALOMŲJŲ SANITARIJOS IR HIGIENOS 

REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  

 

           Atkreipiame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų dėmesį, kad Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-191 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau –

Reglamentas) buvo patvirtinti minėto Reglamento 97 ir 97
1
 punktų pakeitimai, juos išdėstant: 

„97. Nustatytus namo bendrojo naudojimo objektų defektų ir deformacijų, dėl kurių negresia 

materialiniai nuostoliai, pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, šalinimo, atnaujinimo 

(remonto) darbus, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų sanitarijos 

ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus valdytojas numato metiniame ir (ar) ilgalaikiame 

plane. Jei dėl paskelbtos nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino 

valstybės ar savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą, būtina 

atlikti sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus, jie organizuojami ir 

atliekami pagal atsakingų institucijų rekomendacijas ar nurodymus“. 

„97
1
. Sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimui bendrojo naudojimo patalpos, vėdinimo 

kanalai ir vamzdynai, šiukšlių šalintuvai valomi ir dezinfekuojami pagal faktinį poreikį, tačiau ne 

rečiau kaip: vėdinimo kanalai ir vamzdynai – kartą per trejus metus, naudojami šiukšlių šalintuvai – 

du kartus per metus, jeigu jų naudojimo norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip. Sanitarijos 

ir higienos reikalavimus užtikrinantys darbai dėl paskelbtos nepaprastosios padėties, 

ekstremaliosios situacijos ar karantino valstybės ar savivaldybės teritorijoje, siekiant 

užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą, atliekami atsakingų institucijų rekomenduojamu ar 

nurodytu periodiškumu“. 

            Atsižvelgiant į Reglamento minėtų punktų pakeitimus Lietuvos Respublikoje paskelbus 

karantiną, higienos reikalavimus užtikrinantys darbai atliekami atsakingų institucijų 

rekomenduojamu ir nurodytu periodiškumu, siekiant užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą 
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priskiriami privalomiesiems darbams, už kurių vykdymą atsakingi daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo objektų valdytojai. 

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kad 

statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose, statinių naudojimo priežiūrą vykdo 

savivaldybių administracijos, įpareigojame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

valdytojus karantino laikotarpiu griežtai laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos), tarp jų ir 2020-04-08 

Rekomendacijos daugiabučių namų laiptinių valymui (pridedama). 

            Tikimės, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai atsakingai vykdys 

savo pareigą, vadovaudamiesi Reglamentu ir Rekomendacijomis, kad būtų užtikrinti sanitarijos ir 

higienos reikalavimai daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose. Ekstremaliosios situacijos 

ir karantino metu daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalomai 

vykdydami pirmiau nurodytų Reglamento ir 2020-04-08 Rekomendacijų daugiabučių namų 

laiptinių valymui reikalavimus, turi užtikrinti sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinančius 

darbus pagal 2020-04-08 Rekomendacijas, kuriose nurodyta, kad laiptinę reikia valyti drėgnu būdu 

2 kartus per savaitę, naudojant įprastus ploviklius; liftų kabinas plauti bent 1 kartą per dieną, 

naudojant įprastus ploviklius; dažniausiai liečiamus paviršius: durų rankenas, telefonspynes, liftų 

mygtukus, laiptinių turėklus, langų rankenas, pašto dėžutes, laiptinių palanges – karantino 

laikotarpiu valyti drėgnuoju būdu kaip įmanoma dažniau, bet ne rečiau kaip 1 kartą per dieną, 

naudojant įprastus ploviklius/valiklius. Tokiu atveju susidaro papildomos bendrojo naudojimo 

patalpų valymo išlaidos, kurios neaptartos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų 

sutartyse su tų paslaugų teikėjais ar butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu nėra numatyta 

patvirtintose šios paslaugos sąmatose turėtų būti paskirstomos patalpų savininkams proporcingai jų 

turimai daliai. Mūsų nuomone, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai 

ekstremaliosios situacijos ir karantino metu gali naudoti pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų 

lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros 

reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo 11 punktą 

renkamas kaupiamąsias lėšas nenumatytiems darbams, tačiau panaudotos kaupiamosios lėšos, 

skirtos nenumatytiems darbams, turėtų būtų kaip įmanoma greičiau atstatytos (surenkamos) 

vėlesniais patalpų savininkų mokėjimais ar iš kitų galimų šaltinių, išskyrus atvejus, jei butų ir kitų 

patalpų savininkų balsų dauguma būtų nuspręsta kitaip.  

              Atkreipiame dėmesį, kad, kai daugiabučiame name nustatytas užsikrėtimo koronavirusu 

(COVID-19) atvejis, toje Namo sekcijoje (laiptinėje) privalo būti atlikti bendrojo naudojimo 

laiptinės ir kitų bendrojo naudojimo patalpų pilnos dezinfekcijos darbai. Šiuo metu, kai nustatytas 

užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) atvejis, pilnos dezinfekcijos darbus organizuoja ir 

finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.  

Prašome daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus užtikrinti pilnos 

dezinfekcijos darbų vykdytojų patekimą į pirmiau minėtas patalpas, užtikrinant po pilnos 

dezinfekcijos darbų atlikimo šių patalpų išvėdinimą bei informacijos, susijusios su daugiabučių 

namų valymu ir priežiūra, patalpų savininkams pateikimą. 

Taip pat prašome valdytojus patikrinti daugiabučių namų laiptines, kurias valo patys 

patalpų savininkai. Nustačius, kad laiptinės valymas neatitinka Reglamento ir Rekomendacijų 

reikalavimų, fiksuoti tokius atvejus patikrinimo aktais, apie nustatytus pažeidimus informuoti tos 

laiptinės patalpų savininkus ir, jei iki bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytos datos nebus 

pašalinti nustatyti pažeidimai, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu organizuoti tokios 

laiptinės valymo darbus.  
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             Primename daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, kad Lietuvos 

Respublikos administracinių nusižengimų kodekse yra numatyta administracinė atsakomybė už 

statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. 

             PRIDEDAMA. 2020-04-08 Rekomendacijos daugiabučių namų laiptinių valymui, 1 lapas. 
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Stasė Kvederienė,  tel. 211 2818, el. p. stase.kvederiene@vilnius.lt 
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Rekomendacijos skirtos daugiabučių namų bendrijoms, patalpų savininkų įgaliotiems asmenims, 

namo administratoriams ir kt. fiziniams ir juridiniams asmenims, atsakingiems už namo priežiūros 

organizavimą.  

Laiptines vėdinti 2-3 kartus per dieną, sudarant skersvėjį. Vėdinti mažiausiai 1 (vieną) valandą. 

Laiptinę valyti drėgnu būdu 2 kartus per savaitę, naudojant įprastus ploviklius. Karantino metu 

draudžiama šluoti laiptines. Plaunant laiptinę vandenį būtina keisti pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 

kartą. Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje. 

Dažniausiai liečiamus paviršius: durų rankenas, telefonspynes, liftų mygtukus, laiptinių turėklus, 

langų rankenas, pašto dėžutes – karantino laikotarpiu valyti drėgnuoju būdu kaip įmanoma dažniau, bet 

ne rečiau  kaip 1 kartą per dieną, naudojant įprastus ploviklius/valiklius. Liftų kabinas plauti bent 1 kartą 

per dieną, naudojant įprastus ploviklius. Laiptinių palanges valyti drėgnuoju būdu, naudojant įprastus 

ploviklius/valiklius.  

Informuoti gyventojus, iškabinant pranešimus, kad gyventojai laikytųsi rankų higienos reikalavimų, 

kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, vengtų liesti bendrus (turėklus, liftų valdymo skydelį ir pan.) paviršius 

rankomis, rekomenduoti būti su pirštinėmis. 

Aplinkos valymą atliekantys darbuotojai, atlikdami valymo darbus, turi dėvėti darbo rūbus (pvz., 

uniformas, kurios yra dažnai plaunamos šiltame vandenyje) ir buitines pirštines. To pakanka apsaugai 

valant bendrąsias patalpas. 

Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje. 

Rankų higiena (plovimas su muilu ir vandeniu arba dezinfekuojamos specialia rankoms 

dezinfekuoti priemone) turėtų būti atliekama kiekvieną kartą, kai nuimamos pirštinės. 

Valymo metu susidariusios atliekos turėtų būti metamos į buitinių atliekų konteinerį kaip 

nerūšiuojamos atliekos.  

Parengta pagal ECDC Technical report. Disinfection of enviroments in healthcare and non-health care 

settings potencially contaminated with SARS-CoV-2. March 2020 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-

virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf 

REKOMENDACIJOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMUI  

2020-04-08 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
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