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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Seimo kontrolierius gavo X (arba toliau – pareiškėja) skundą dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės pareigūnų veiksmų, sprendžiant socialinio būsto suteikimo klausimą.  

Pareiškėja skunde rašo: „(...) esu našlaitė, vieniša motina. Viena auginu sūnų Y, gimusį 2004 

metais. 

Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad 2006 metais pateikė Klaipėdos miesto savivaldybei 

prašymą įrašyti ją į eilę socialiniam būstui gauti. Pareiškėjos teigimu, „kadangi iki 2011 metų nebuvo 

pasiūlyta jokia gyvenamoji patalpa“, todėl ji tų pačių metų rugsėjo mėnesį kreipėsi į miesto merą, kuris 

„pažadėjo padėti.“ Po šio kreipimosi buvo pasiūlyta apsigyventi dviejų kambarių bute, kurio viename iš 

kambarių jau gyveno vyriškos lyties asmuo. 

 Pareiškėjai nesutikus, Klaipėdos miesto savivaldybė pasiūlė kambarį bendrabutyje, tačiau 

pasiūlyta gyvenamoji patalpa buvo visai kitame miesto gale, toli nuo sūnaus lankomos mokyklos. Abi 

siūlomos patalpos, pareiškėjos teigimu, buvo 11–14 kv. m ploto. 

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

2. Tirdamas X skundą, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę 

prašydamas pateikti paaiškinimą dėl skunde aprašytų aplinkybių bei informuoti, kada X buvo įrašyta į 

eilę socialiniam būstui gauti; kokie prioritetai, teikiant pirmumo teisę buvusių našlaičių ar be tėvų 

globos likusių asmenų sąrašui, buvo patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu (prašyta pateikti 

statistiką: kiek butų suteikta buvusiems našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims per 2010 ir 

2011 metus); nurodyti, kiek kartų nuo 2006 metų pareiškėjai buvo pasiūlytos gyvenamosios patalpos, 

kokia galimybė šiuo metu išspręsti skunde nurodytą gyvenamosios vietos klausimą. 

  

Tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

3. Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės pateiktos 

informacijos bei dokumentų nustatyta: 

3.1. X 2006-09-13 pateikė prašymą būti įrašyta į eilę socialiniam būstui gauti. Prašyme nurodė, 

kad yra našlaitė. 

Klaipėdos miesto savivaldybės (arba toliau – Savivaldybė) pareigūnų teigimu, pateiktų 

dokumentų pagrindu ji buvo įrašyta į Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašą. 

3.2. Pareiškėja 2011-08-29 raštu kreipėsi į Savivaldybę, prašydama įrašyti ją į sąrašą būstui, 

kuris nėra priskirtas socialinio būsto fondui. 

3.3. Socialinio būsto skyriaus vedėja Danguolė Netikšienė 2011-09-20 raštu Nr. (26.5)-BŪS6-

820 pareiškėją informavo, kad ji yra įtraukta į sąrašą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į nepriskirtų 

socialinio būsto fondui gyvenamųjų patalpų nuomą, 51 eilės numeriu. 

Socialinio būsto skyriaus vedėja D. Netikšienė 2011-10-07 raštu Nr. (26.5)-BŪS6-877 

pareiškėjai pranešė, kad Savivaldybė siūlo jai vienerių metų laikotarpiui nuomoti gyvenamajame name 

esantį 21,05 kv. m bendrojo ploto kambarį, ..., Klaipėdoje.  

Pareiškėja 2011-10-10 raštu Savivaldybei pranešė, jog šio buto atsisako, nes vaikas mokosi 

„Pajūrio“ mokykloje, o siūlomas butas yra kitame miesto gale. 
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3.4. Savivaldybės pareigūnų teigimu, atsižvelgiant į pareiškėjos rašte nurodytas pasiūlyto 

laikino būsto atsisakymo priežastis, jai buvo sudarytos sąlygos apžiūrėti tuo metu buvusius tuščius 

Savivaldybei priklausančius kambarius iš dalies privatizuotose butuose: ... (1 kambarys; 17,09 kv. m 

ploto, 26,75 kv. m bendrojo ploto) ir ... (1 kambarys; 17,09 kv. m gyvenamojo ploto; 26,75 kv. m 

bendrojo ploto). Pasiūlyti kambariai yra suremontuoti, geros būklės, netoli pareiškėjos nurodytos 

sūnaus Y lankomos mokymosi įstaigos. Tačiau X jie taip pat netiko. Pirmasis kambarys netiko dėl to, 

kad per mažo ploto, o antrasis – dėl to, kad kitame kambaryje gyvenantis buto bendraturtis yra vienišas 

vyras. Apie tai Socialinio būsto skyriaus darbuotojams ji pranešė žodžiu. 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 

 

4. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnyje nustatyta, kad „šeimos ir asmenys, turintys 

teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą pagal šio Įstatymo 8 straipsnį, pateikę 

rašytinį prašymą, registruojami savivaldybės vykdomojoje institucijoje pagal asmens (šeimos atveju – 

vieno iš sutuoktinių) įstatymų nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios 

vietos neturi, – pagal savivaldybę, kurioje gyvena.“ 

Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota: „šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai 

sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą. Sudaromi šie 

sąrašai: 

1) jaunų šeimų; 

2) šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių); 

3) buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų. Į šį sąrašą įrašomi buvę našlaičiai ir be 

tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, kurie pasibaigus jų globos ar laivės atėmimo terminui yra ne 

vyresni kaip 35 metų; 

4) neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys. Į šį sąrašą įrašomi asmenys, 

kuriems  Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis 

neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš 

dalies darbingais (netekusiais 60 – 70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos 

amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė {... }; 

5) bendrasis. Į šį sąrašą įrašomos visos šeimos ir asmenys, nepatenkantys į 1, 2, 3 ir 4 punktuose 

nurodytus sąrašus; 

6) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. 

Pagal įstatymo 11 straipsnio 6 dalį, „savivaldybės gyvenamosios patalpos tarybos nustatyta 

tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, 

netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir nuo kitų žmogaus valios nepriklausančių 

aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, 

šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu metu gimsta trys ar 

daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims.“ 

 

Savivaldybės teisės aktai 

 

5. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2010-07-02 sprendimu Nr. T2-171 patvirtino 

Gyvenamųjų patalpų, nepriskirtų socialinio būsto fondui, nuomos tvarkos aprašą (toliau – aprašas). 

Jame reglamentuojama patalpų, nepriskirtų savivaldybės gyvenamosioms patalpoms su bendro 

naudojimo patalpomis, esančiomis bendrabučio tipo gyvenamuosiuose namuose, iš dalies 

privatizuotose butuose, kurių bendraturčiai nepageidauja arba neturi galimybės jų privatizuoti. 

 Pagal Aprašo 4 punktą – „teisę teikti prašymus dėl įrašymo į nepriskirtų Savivaldybės 

socialinio būsto fondui gyvenamųjų patalpų nuomai sąrašus turi labiausiai socialiai pažeidžiamos 
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visuomenės grupės: sulaukę 18 metų, bendrojo lavinimo, kitas formaliojo švietimo įstaigas baigę ir 

nebetekę valstybės globos našlaičiai bei vaikai, likę be tėvų globos, vienos vaikus auginančios motinos, 

vieniši neįgalūs asmenys, vieniši pensininkai.“  

 

 Išvados 

 

6. Išanalizavus tyrimo metu surinktą medžiagą bei pareigūnų paaiškinimus, konstatuotina, kad: 

 

6.1. X yra įrašyta į eilę socialiniam būstui gauti 106-uoju numeriu. 

6.2. Siekdama išspręsti pareiškėjos laikino apgyvendinimo problemą, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija, atsižvelgusi į pareiškėjos prašymus bei vadovaudamasi teisės aktų 

nustatyta tvarka (pažymos 5 punktas), teikė jai siūlymus dėl laikino būsto nuomos. X su pateiktais 

siūlymais nesutiko. 

6.3. Seimo kontrolierius neturi galimybės įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės pareigūnų 

veiksmus ir nustatyti, ar jie siūlė tinkamus pareiškėjai nuomotis kambarius. Teisės išnuomoti 

pareiškėjai socialinį būstą išimties, t. y. ne eilės, tvarka įstatymas nenumato. 

Tačiau Seimo kontrolierius atkreipia Klaipėdos miesto savivaldybės pareigūnų dėmesį į tai, kad 

pareiškėja viena augina mažametį sūnų, todėl esant galimybei siūlytina dar kartą apsvarstyti klausimą 

dėl laikino būsto jos šeimai suteikimo. 

 Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, X skundas atmestinas. 

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsniu, Seimo 

kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų atmesti. 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 14 punktu, 

Seimo kontrolierius rekomenduoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorei Juditai 

Simonavičiūtei teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai apsvarstyti galimybes suteikti X šeimai laikiną 

būstą. 

 Prašyčiau apie rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2012-06-04. 

 

 

Seimo kontrolierius       

 Augustinas Normantas 

 

Antanina Miliauskienė, 8 706  65143 

 


