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2013 metai 



Teisėkūros iniciatyvos siekiai ir 
problemos 

Teisėkūros 
iniciatyva 

• Paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti teikimo tobulinimas ir 
plėtros krypčių nustatymas 

Problema 

• Paramos būstui išsinuomoti 
šeimoms (asmenims) reikia laukti 
iki 30 metų 



Prioritetinės teisėkūros iniciatyvos 
tikslai 

1 

• maksimaliai išnaudoti turimą turtą ir galimai mažinti priverstinių 
iškeldinimų skaičių 

2 

• motyvuoti šeimas ir asmenis aktyviai dalyvauti apsirūpinimo būstu 
sistemoje 

3 
• skatinti nuomininkų nuosavybės įnašus į būstą 

4 

• skatinti nuomojamų būstų paklausą rinkoje bei viešojo ir privataus 
sektorių bendradarbiavimą ir pasinaudoti privataus kapitalo sukurtu turtu 

5 
• didinti gyventojų mobilumą ir pagerinti sąlygas jauniems asmenims 

įsitvirtinti darbo rinkoje 



Socialinio būsto nuoma 
(status quo) 



Valstybės parama  
(status quo) 



Savivaldybių būsto fondo panaudojimas 
(status quo) 

 
Iš viso išnuomota  
savivaldybių 
gyvenamųjų 
patalpų iki  
2002-12-31 

Iš jų nuomojama 
pagal socialinio 
būsto nuomos 
sąlygas 

Iš jų nuomojama 
netaikant socialinio 
būsto nuomos 
sąlygų  

Plotas (m2) 645701 113715 
(17,6%) 

531986 
(82,4%) 

Būstų skaičius 14887 2430 12514 



Teisės į paramą  būstui įsigyti ar 
išsinuomoti nustatymas 

III atranka (sąrašai pagal socialines grupes) 

Jaunos šeimos 
Daugiavaikės 

šeimos 
Našlaičiai Neįgalūs asmenys Bendrasis Sąlygoms pagerinti 

II atranka 

Laipsniškai pereiti prie visuotinai privalomo pajamų ir turto deklaravimo, numatyti, kad šeimos ir asmenys, norėdami gauti paramą 
būstui įsigyti ar išsinuomoti, turimą turtą ir gautas pajamas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalės 

deklaruoti kiekvienais metais.  

I atranka 

Teisėtai gyvenantys Lietuvos Respublikoje (asmenys, kurių  asmens duomenys apskaitomi Gyventojų registre)  



Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 
formos 

Esamos Siūlomos 



Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos 
mokesčių dalies kompensacijos nustatymas 

Ploto normatyvas 

14 m2 vienam asmeniui 
Bazinis dydis 

Apskaičiuojamas 
vadovaujantis Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos 
patvirtintu Valstybės ir 
savivaldybių gyvenamųjų 
patalpų nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarkos 
aprašu 

Koeficientai 

Koeficientai nustatomi 
atsižvelgiant į būsto 
nuomos kainas rinkoje ir 
valstybės biudžeto 
finansines galimybes. 
Šeimų ir asmenų, turinčių 
teisę į socialinį būstą, 
sąrašams koeficientai 
nustatomi atskirai 



Lėšų būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių 

dalies kompensacijoms teikti poreikis 

Lėšų poreikis 

(64,8 mln. Lt) 

3 asmenų šeimos 
grynosios 

pajamos teisei į 
paramą nustatyti 

(26400/2200 Lt)  

Galimybės skirti dalį 
grynųjų pajamų būsto 

nuomai 

(iki 20% – 5280/440 lt) 

Būsto nuomos 
rinkos kaina 

(9600/800 Lt) 



Nuomos ar išperkamosios nuomos 
mokesčių dalies kompensacijų teikimas 



Paramai skirtų lėšų naudojimas 

Valstybės nustatytos 
paramos lėšos  teisę į 

socialinį būstą turintiems 
asmenims ir šeimoms 

Savivaldybės socialinio 
būsto fondo plėtrai 

Nuomos ar išperkamosios 
nuomos mokesčių dalies 
kompensacijoms mokėti 



Savivaldybės būsto fondo panaudojimas 

Socialinio būsto 
nuoma 

• Savivaldybės būstas pirmumo teise naudojamas teisę į socialinį būstą asmenims 
(šeimoms) aprūpinti būstu 

• Dėl išaugusių pajamų ir turto, šeimoms ir asmenims, praradusiems teisę į socialinio 
būsto nuomą, pageidaujant, socialinio būsto nuomos sutartis gali būti pakeista į 
būsto nuomos sutartį rinkos sąlygomis 

Gyvenamųjų 
patalpų 

privatizacija 

• Pagal turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą privatizuojami: 

• savivaldybės būstai (gyvenamosios patalpos), kuriuos nuomojant netaikomos 
socialinio būsto nuomos sąlygos 

• valstybės būstai (gyvenamosios patalpos), kurie Vyriausybės nustatyta tvarka 
išbraukti iš tarnybinių būstų (gyvenamųjų patalpų) sąrašo 

• Už privatizuojamus butus planuojama per 10 metų gauti apie 856 mln. litų 



Alternatyva  
(socialinio būsto fondo plėtra) 

 Į sąrašus įrašyta 31584 asmenys (šeimos), laukiantys 
socialinio būsto nuomos 

 Šeimai reikia pastatyti vid. 50 kv. m.  bendrojo ploto 
būstą, iš viso reikia pastatyti 1 579,2 tūkst. kv. m.  

 Pagal „SISTELOS“ skaičiuojamąsias statybos kainas, 
gyvenamojo pastato 1 kv. m. kaina  – 2109 litai.  

 Iki 2020 m., aprūpinant visus laukiančius soc. būsto 
asmenis (šeimas), reikėtų investuoti 3,33 mlrd. litų 
(arba kasmet vidutiniškai po 475 mln. litų) 



Įgyvendinimo etapai 

1. Pirmaisiais įstatymo galiojimo metais: 

• patikslinamas teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti 
turinčių asmenų (šeimų) skaičius  

• savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų, kurias 
nuomojant netaikomos socialinio būsto nuomos sąlygos, 
privatizacija rinkos kainomis (įvertinant investicijas, 
pakeitusias būsto vertę) arba nuoma komercinėmis sąlygomis  

• už privatizaciją gautų ir valstybės biudžeto lėšų naudojimas 
socialinio būsto fondo plėtrai 

2. Antraisiais įstatymo galiojimo metais: 

• nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies 
kompensacijų teikimas 


