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DĖL TRIUKŠMINGŲ REMONTO DARBŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  

 

Į mane, kaip Seimo narę, ne kartą kreipėsi daugiabučių namų gyventojai skusdamiesi, jog vykstant butų 

remontams (ypač kapitalinio pobūdžio) jie priversti kęsti nepakeliamą triukšmą, remontai trunka ilgai, jų 

trukmė beveik neprognozuojama ir gyventojams sunku prisiderinti. 

Gyventojai, kurie yra pensininkai, neįgalieji, vaikai ar vaikus namuose prižiūrintys tėvai, daug laiko praleidžia 

namuose. Tokiems gyventojams ypač sunku ištverti nuolatinį triukšmą. Suprantama, jog tai labai neigiamai 

veikia gyventojų sveikatą. 

Tokių triukšmo problemų sprendimas pasitelkiant kompetetingas institucijas dažnai neįmanomas, kadangi 

būsto remonto darbai yra laikino, epizodinio pobūdžio ir jų negalima priskirti stacionariems triukšmo 

šaltiniams. Todėl kompetentingoms institucijoms yra sudėtinga užfiksuoti ar apskaičiuoti triukšmo dydį ar 

kitas su tuo susijusias aplinkybes bei imtis atitinkamų priemonių. 

 

Akivaizdu, jog remonto darbais keliamas triukšmas yra problema, kurią būtina spręsti, vienaip ar kitaip 

reglamentuojant triukšmingų darbų trukmę. Pavyzdžiui, nustatant, jog triukšmingi darbai gali trukti ne ilgiau 

kaip 21 dieną, o atsiradus pakartotinio remonto būtinybei ar nespėjus triukšmingų darbų atlikti per šį terminą, 

laikotarpis tarp triukšmingų darbų negali būti trumpesnis kaip 90 dienų. 

 

Viena vertus, triukšmingų darbų trukmės reguliavimas būtų tam tikra nuosavybės teisės apribojimo forma.  

Kita vertus, nuosavybės teisė nėra absoliuti ir, kaip bet kokia kita teisė, gali būti ribojama, jeigu toks ribojimas 

tarnauja viešam interesui.  

Be to, kitų gyventojų (butų savininkų), kurie dėl triukšmo negali normaliai naudotis savo būstu, nuosavybės 

teisė taip pat yra pažeidžiama. Todėl triukšmingų darbų trukmės reguliavimas nustatytų pusiausvyrą tarp 

remontą darančių ir kitų tame name gyvenančių savininkų interesų.  

 

Kadangi triukšmingų darbų trukmės reguliavimas būtų tam tikra nuosavybės teisės apribojimo forma, 

savivaldybės tokių apribojimų pačios, t.y. nesant įstatyminio pagrindo, nustatyti negali. Todėl šios problemos 

sprendimui, mano nuomone, yra būtinas atitinkamas LR triukšmo valdymo įstatymo pakeitimas.  

 

Vadovaudamasi LR Seimo statuto 9 str., prašyčiau pateikti nuomonę šiais klausimais: 

1) ar triukšmingų remonto darbų trukmės daugiabučiuose namuose reguliavimas, siekiant apsaugoti 

gyventojus nuo triukšmo, Jūsų nuomone yra reikalingas ? 

2) kokiais kriterijais būtų galima apibūdinti „triukšmingus remonto darbus“ ? 

3) koks triukšmingų remonto darbų trukmės apribojimas, Jūsų nuomone, galėtų būti nustatytas ? 
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4) kuris triukšmingų remonto darbų trukmės reguliavimo būdas yra tinkamesnis: 

a) detalus triukšmingų remonto darbų trukmės reguliavimas turėtų būti numatytas LR triukšmo 

valdymo įstatyme;  

b) LR triukšmo valdymo įstatyme turėtų būti numatyta tik triukšmingų remonto darbų trukmės 

apribojimo galimybė, o detalaus tokių darbų trukmės reguliavimo teisė (arba pareiga) būtų priskirta 

savivaldybėms.  
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