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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SUDARYMO IR NAUDOJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise
priklausančių būstų fondo sąrašų sudarymo, Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos tvarką ir
sąlygas, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutarties sudarymą, keitimą ir nutraukimą
bei Savivaldybės būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastatų bei inžinerinių statinių pardavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas).
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Savivaldybės būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar
juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į Savivaldybės būsto fondo sąrašą;
3.2. Socialinis būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių
asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra
Savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės
namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos,
Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.
4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta įstatyme.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ SUDARYMAS
5. Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo apskaita tvarkoma
sudarant ir tvirtinant Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kuris yra
Savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis, sąrašus. Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio
būsto fondo sąrašai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
6. Į Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus įrašomi būstai,
kurie:
6.1. vykdant Socialinio būsto fondo plėtrą, įrengti naujai pastatytuose, rekonstruotuose, būsto
paskirčiai pritaikytuose esamuose pastatuose ar patalpose;
6.2. nupirkti ar kitu būdu įsigyti;
6.3. esant poreikiui ir galimybei ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomoti,
priklausantys fiziniams ar juridiniams asmenims. Šie būstai subnuomojami asmenims ar šeimoms,
įrašytiems į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą;
6.4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatyme nustatyta tvarka perimtos valstybės reikmėms nereikalingos laisvos gyvenamosios
patalpos arba gyvenamosios patalpos, kuriose gyvena asmenys ir šeimos, atitinkantys Įstatymo 9
straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;
7. Į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įrašomi:

7.1. atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, atlaisvinti Savivaldybės būstai, išskyrus
Savivaldybės būstus su bendrojo naudojimo patalpų dalimi;
7.2. gavus nuomininko, turinčio teisę į socialinio būsto nuomą pagal Įstatymo 9 straipsnio 1
dalį, rašytinį prašymą pakeisti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir sudaryti Savivaldybės socialinio
būsto nuomos sutartį, kuriame nurodyta, kad asmuo sutinka mokėti pagal galiojančią tvarką
apskaičiuotą socialinio būsto nuomos mokestį ir atsisako pirkti šį būstą. Asmuo dėl sutarties
pakeitimo gali kreiptis tik praėjus ne mažiau kaip metams nuo Savivaldybės būsto nuomos sutarties
sudarymo dienos. Ši sąlyga taikoma ir asmenims ar šeimoms, kuriems Savivaldybės gyvenamosios
patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis įstatymą.
8. Iš Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo išbraukiami būstai, gavus nuomininko rašytinį
prašymą pakeisti socialinio būsto nuomos sutartį ir sudaryti Savivaldybės būsto nuomos sutartį,
kuriame nurodyta, kad asmuo sutinka mokėti pagal galiojančią tvarką apskaičiuotą būsto nuomos
mokestį. Asmuo dėl sutarties pakeitimo gali kreiptis tik praėjus ne mažiau kaip metams nuo socialinio
būsto nuomos sutarties sudarymo dienos.
9. Iš Savivaldybės būsto fondo išbraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir Savivaldybės tarybos
sprendimais netinkamais (negalimais) naudoti pripažinti būstai.
10. Iš Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašų išbraukiami vadovaujantis Įstatymo 25
straipsnyje išvardintais atvejais parduoti būstai.
III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS
11. Savivaldybės būstai, nepriskirti socialinio būsto fondui, nuomojami:
11.1. Savivaldybės tarybos sprendimais, sudarant terminuotas nuomos sutartis, šiais atvejais:
11.1.1. vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, asmens ar šeimos prašymu, įvertinus
socialinio būsto poreikį ir siekiant suteikti asmeniui ar šeimai laiko susirasti kitą būstą rinkoje jeigu
asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruoto turto vertė ar
pajamos, viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius kaip numatyta Įstatymo 20
straipsnio 7 dalyje;
11.1.2. asmenims ar šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka
negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos;
11.1.3. asmenims ar šeimoms, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo santykiais
ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;
11.1.4. kitais tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu bei efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės
principais;
11.1.5. asmenims ir šeimoms, per pastaruosius vienus metus netekusiems vienintelio
Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių
vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, išnuomojamas
būstas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir sudaroma terminuota (ne ilgiau kaip penkeriems
metams) nuomos sutartis. Likus mėnesiui iki nuomos sutarties pabaigos, nuomininkas privalo
Savivaldybės administracijai pranešti apie nutraukiamą socialinio būsto nuomos sutartį arba
pateikti prašymą pratęsti nuomos sutartį, pridėdamas dokumentus, įrodančius, kad
nuomininkas gaisro, potvynio, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių
aplinkybių padarinius likvidavo, tačiau nuosavybės teise priklausantis būstas nėra tinkamas
gyventi ar nuosavybė buvo sunaikinta – tokiu atveju sutartis pratęsiama naujam, penkerių
metų laikotarpiui. Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, sutartis gali būti tęsiama
iki asmuo neteks teisės į socialinio būsto nuomą;

11.1.6. kitais Civiliniame kodekse numatytais atvejais, kai gyvenamosios patalpos
perduotos savivaldybei nuosavybės teise Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka;
11.1.7. asmenims ir šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems savivaldybės
gyvenamąsias patalpas, kai galiojančios sutartys keičiamos į socialinio būsto nuomos sutartis,
kaip numatyta Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje;
11.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės būstai su bendrojo
naudojimo patalpų dalimi asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į socialinio būsto nuomą sąrašą (toliau – Sąrašas), laikinai, iki bus išnuomotas socialinis būstas
apgyvendinti.
12. Asmenys ir šeimos, kuriems Savivaldybės būstas išnuomotas Aprašo 11.1.1 papunktyje
nurodytu atveju, sumažėjus asmens ar šeimos turtui (įskaitant gautas pajamas) gali teikti prašymą
rinkos kainomis nuomojamą Savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis.
13. Jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) baigiantis Aprašo
11.1.1 papunktyje nurodytu atveju sudarytos sutarties terminui viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje
nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, Savivaldybės administracija per vieną mėnesį nuo
pajamų ir turto deklaracijos įvertinimo, informuoja asmenis ir šeimas apie pareigą išsikelti iš patalpų.
Asmenims ar šeimoms per tris mėnesius geranoriškai patalpų neatlaisvinus, Savivaldybės
administracija inicijuoja iškeldinimą iš Savivaldybės būsto teismo tvarka.
IV SKYRIUS
SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS
14. Socialiniai būstai nuomojami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:
14.1. asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą;
14.2. neįrašytiems į Sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos
Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto ir jeigu su jais per 6 mėnesius iki
kreipimosi dėl paramos būstui išsinuomoti dienos nebuvo nutraukta socialinio būsto nuomos
sutartis dėl jos sąlygų pažeidimo Įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 5–7 punktuose nurodytais
atvejais:
14.2.1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų,
potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju į
Savivaldybę asmuo ar šeima Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip
per vienerius metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;
14.2.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
14.2.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių
specialiųjų poreikių lygis;
14.2.4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta
nuolatinė globa (rūpyba);
14.2.5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
14.2.6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis
ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa
(rūpyba);
14.2.7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam
(kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
14.2.8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa
(rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
14.2.9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų
darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės
pensijos amžių;

14.2.10. likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio
gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti
paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos.
15. Socialinis būstas 14.1. papunktyje nurodytiems asmenims ir šeimoms siūlomas
išsinuomoti laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo šiuose sąrašuose laikotarpį ir atsižvelgiant į
Įstatymo 15 straipsnio nuostatas dėl naudingojo ploto ir asmenų skaičių šeimoje ir pagrįstus
pageidavimus.
16. Socialinis būstas 14.2. papunktyje nurodytiems asmenims ir šeimoms, kurių Lietuvos
Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus
deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neturi viršyti Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų
dydžių (sudegusio ar kitaip Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais prarasto būsto vertė
nevertinama), siūlomas išsinuomoti be eilės, sudarant terminuotas sutartis.
17. Socialiniai būstai, pritaikyti neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų, siūlomi nuomoti nesilaikant eiliškumo:
17.1. socialinio būsto nuomininkams, turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų
pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų;
17.2. asmenims ar šeimoms, kurių nariai, turi judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų,
priskirtiems Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytai grupei, praleidžiant kitokio pobūdžio
negalią turinčius asmenis ir šeimas, priskirtus Įstatyme 16 straipsnyje 1 dalies 1, 2, 3 ir 5, 6 punktuose
nurodytoms grupėms, jiems atsisakius – laikantis eiliškumo.
18. Socialinio būsto nuoma likusiems be tėvų globos asmenims, kurie įrašyti į Sąrašą sulaukus
16 ar daugiau metų, siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Įstatymo 9
straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.
19. Pasiūlymas nuomoti socialinį būstą (toliau – Pasiūlymas) siunčiamas pareiškėjo prašyme
suteikti paramą būstui išsinuomoti nurodytu adresu. Pasiūlymus rengia Infrastruktūros ir turto
skyriaus darbuotojas.
20. Asmenys, kuriems išsiųstas Pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per 10
kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie sutikimą arba nesutikimą
išsinuomoti siūlomą būstą. Antras Pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių
(sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta ilgalaikė liga, nelaimingas atsitikimas, šeimos narių ar artimų
giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė) pasiūlyme nurodytais terminais
raštu neišreiškusiems sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, siunčiamas ne
anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pirmo pasiūlymo išsiuntimo dienos.
21. Jei į Sąrašą įrašytas asmuo ar šeima, rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių
priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį
būstą, arba asmenys ir šeimos, kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du
kartus raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą, atitinkantį jų
prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas,
ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu, jie išbraukiami iš Sąrašo.
22. Asmenims ar šeimoms, pateikusiems sutikimą išsinuomoti būstą, prašymą sudaryti
socialinio būsto nuomos sutartį ir teisę į socialinio būsto nuomą patvirtinančius dokumentus,
socialinis būstas išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į
sprendimo išnuomoti būstą priėmimo metu esamą faktinį šeimos narių skaičių.
23. Terminuota socialinio būsto nuomos sutartis gali būti pratęsiama nuomininkams pateikus
motyvuotą prašymą, jeigu jų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta
tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Įstatymo 11
straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių.
24. Socialinis būstas Savivaldybės tarybos sprendimu nuomojamas kitais Įstatyme
neįvardytais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais teisės aktais, visuomeninės naudos, efektyvumo,
racionalumo ir viešosios teisės principais.

25. Informacija apie Aprašo 11.1 ir 14.2. papunktyje nurodytais atvejais išnuomotus
savivaldybės ir socialinius būstus per 10 darbo dienų nuo nuomos sutarties sudarymo skelbiama
Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant būsto adresą ir nuomos sutarties sudarymo datą. Šią
informaciją rengia Infrastruktūros ir turto skyriaus darbuotojas.
V SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES
SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
26. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutarčių formas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Socialinio būsto nuomos sutarties
pavyzdine forma, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
27. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutartys sudaromos, keičiamos ir
nutraukiamos vadovaujantis Įstatymo 20 straipsniu, Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu ar Savivaldybės tarybos sprendimu, jas pasirašo įgaliotas asmuo.
28. Savivaldybės administracijos direktorius Ne rečiau kaip kartą per metus organizuojamas
nuomojamo išnuomoto socialinio būsto būklės, duomenų apie mokesčių už komunalines
paslaugas mokėjimo, ar būstas naudojamas pagal paskirtį, ar laikomasi kitų jo nuomos ir
sutartiesyje nustatytų sąlygų patikrinimas. Patikrinimą atlikti Savivaldybės administracijos
direktorius įgalioja seniūnijų ir administracijos darbuotojus, kurie surašo patikrinimo aktus.
Patikrinimo akte apibūdinama išnuomoto būsto būklė, duomenys apie mokesčių už
komunalines paslaugas mokėjimą, ar būstas naudojamas pagal paskirtį, ar laikomasi kitų jo
nuomos sutartyje nustatytų sąlygų, jo formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
Patikrinimo metu surinktais duomenimis naudojasi savivaldybės administracija planuodama
blogos techninės būklės gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir lauko inžinerinių tinklų bei
gyvenamųjų namų, kuriuose yra savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrųjų konstrukcijų,
bendrojo naudojimo patalpų ir bendrosios inžinerinės įrangos dalies remonto darbus,
organizuodama galimą nuomos sutarčių nutraukimą ir iškeldinimą bei socialinių paslaugų
teikimą.
29. Pasibaigus Sutarčiai ar nutraukus sutartį, Nuomininkas ir jo šeimos nariai
iškeldinami Civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Tokiu
atveju Savivaldybė organizuoja socialinių paslaugų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka.
VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ BEI
INŽINERINIŲ STATINIŲ PARDAVIMAS
30. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai bei
inžineriniai statiniai Savivaldybės tarybos sprendimu parduodamai už rinkos vertę, apskaičiuotą
pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis
pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos
sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos
sąnaudų elementų kainomis, Įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.
31. Už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame
kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas,
Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti parduodami Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys
būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai bei jų dalys bei inžineriniai statiniai, išvardinti Įstatymo
25 straipsnio 2 dalyje.
32. Savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio
paskirties pastatų bei inžinerinių statinių vertės nustatymu, įskaitomos į būsto ir pagalbinio ūkio
paskirties pastatų pardavimo kainą.

33. Jeigu ketinama pirkti pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis, inžinerinius statinius,
kurių pardavimas numatytas Įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 3 punkte, Savivaldybės administracijos
direktorius privalo raštu apie tai pranešti gyvenamojo namo savininkams ir pasiūlyti juos įsigyti pagal
Įstatymą. Jeigu gyvenamojo namo savininkai per vieną mėnesį nuo pasiūlymo įsigyti pagalbinio ūkio
paskirties pastatus, jų dalis, inžinerinius statinius pateikimo dienos raštu nepareiškia pageidavimo
juos įsigyti pagal Įstatymą, jie gali būti parduodami pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymą.
34. Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą tvirtina
Savivaldybės taryba.
35. Asmuo, pageidaujantis įsigyti nuosavybėn nuomojamą Savivaldybės būstą
ir (ar) pagalbinio ūkio paskirties pastatą bei inžinerinius statinius (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybės
administracijos direktoriui pateikia:
35.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą;
35.2. dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu ir (ar) pagalbinio ūkio paskirties
pastatu bei inžinierinius statinius teisinį pagrindą;
35.3. pažymas apie atsiskaitymą už prašomo parduoti nekilnojamojo turto nuomą ir
komunalines paslaugas;
35.4. dokumentus įrodančius perkamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas,
nustatytas Civiliniame kodekse nustatyta tvarka;
35.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus turi teisę prašymo nagrinėjimo metu
paprašyti Pareiškėjo per nurodytą terminą pateikti papildomus dokumentus, jei mano, kad tai yra
būtina asmens teisei pirkti prašomą parduoti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą pagal Įstatymo 25
straipsnį tinkamai įvertinti.
35.6. Per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, Pareiškėjas sumoka Savivaldybės
administracijai 170 Eur pradinę įmoką už prašomą parduoti Savivaldybės turtą. Atsisakius pirkti
Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir nesudarius Savivaldybės turto pirkimo-pardavimo sutarties,
pradinis įnašas negrąžinamas ir naudojamas Vykdytojo išlaidoms, susijusioms su Savivaldybės turto
parengimu parduoti pagal Įstatymo 25 straipsnį.
36. Infrastruktūros ir turto skyrius:
36.1. išnagrinėja gautą prašymą ir organizuoja prašomo parduoti nekilnojamojo turto kainos
nustatymą;
36.2. apie prašomo parduoti nekilnojamojo turto apskaičiuotą pardavimo kainą informuoja
Pareiškėją;
36.3 Pareiškėjui sutikus mokėti nustatytą kainą, ruošia prašomo parduoti nekilnojamojo turto
įkainojimo aktą, kurio formą nustato Savivaldybės administracijos direktorius;
36.4. Pareiškėjui pasirašius prašomo parduoti nekilnojamojo turto įkainojimo aktą ruošia
Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl prašomo parduoti nekilnojamojo turto pardavimo ir
įkainojimo akto tvirtinimo ir teikia Savivaldybės tarybai jį svarstyti;
36.5. Savivaldybės tarybai sprendimu pritarus nekilnojamojo turto pardavimui ir patvirtinus jo
įkainojimo aktą, apie priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą informuoja Pareiškėją;
36.6. prireikus kreipiasi dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
teritorinio padalinio sutikimo parduoti nekilnojamąjį turtą ir dėl pastatų energinio naudingumo
įvertinimo užsakymo;
37. Prašymas gali būti netenkinamas, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
37.1. Pareiškėjas su prašymu pateikia ne visus nurodytus dokumentus ir (ar) per nustatytą
terminą nepateikia prašomų papildomų dokumentų;
37.2. prašomas parduoti turtas yra įtrauktas į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą;
37.3. teisme vyksta ginčas dėl prašomo parduoti nekilnojamojo turto;
37.4. Pareiškėjas (vienas ar kartu su šeimos nariais) turi įsiskolinimų už prašomo parduoti
nekilnojamojo turto nuomą.
37.5. Pareiškėjas nesumokėjo pradinės įmokos per Aprašo 35.6. punkte nustatytą terminą;

37.6. Pareiškėjas neatvyksta pasirašyti įkainojimo akto per kvietime pasirašyti įkainojimo aktą
nustatytą terminą;
37.7. Savivaldybės taryba priima neigiamą sprendimą dėl prašomo parduoti nekilnojamojo
turto pardavimo ir (ar) įkainojimo akto tvirtinimo;
37.8. Pareiškėjas raštu paprašo nutraukti prašymo nagrinėjimą;
38. Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bei inžinerinių statinių pirkimopardavimo sutartis sudaroma ne vėliau kaip per vienus metus nuo turto vertinimo įmonės (turto
vertintojų) parduodamo Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų vertinimo ataskaitos
pateikimo dienos.
39. Asmenys ir šeimos, įsigiję Savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, parama
būstui įsigyti ar išsinuomoti gali pasinaudoti tik praėjus 5 metams nuo Savivaldybės būsto ir
pagalbinio ūkio paskirties pastatų nuosavybės teisės perėjimo dienos, išskyrus asmenis ir šeimas,
netekusius nusipirkto Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų dėl gaisrų, potvynių,
stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Savivaldybės būsto fondo, Savivaldybės socialinio būsto fondo, kuris yra Savivaldybės
būsto fondo sąrašo dalis, bei Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų
sąrašai per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
41. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
______________________

