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1.

SANTRAUKA

Kalvarijos savivaldybei priklausančių socialinių būstų veiklos auditas atliktas pagal
Kalvarijos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos planą. Audituojamas
laikotarpis – 2016 m. pabaiga ir 2017 m. duomenys.
Lietuvoje parama būstui teikiama nuomojant savivaldybių socialinį būstą, mokant būsto
nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas, kuriomis naudojantis
neprarandama teisė į socialinio būsto nuomą. Pagrindiniai rodikliai paramai gauti – asmens,
šeimos pajamos ir turtas, neviršijantys valstybės remiamų dydžių. Asmenys, daugiau kaip 25 proc.
viršiję nustatytas ribas, netenka socialinio būsto ir kompensacijų. Teikiant šią paramą neišskirtos
gyventojų grupės, kurios neturi lėšų pragyvenimui ir negali jų gauti savo pastangomis. Bendroje
eilėje socialinio būsto nuomos laukia visi mažas pajamas gaunantys asmenys: jaunos šeimos,
neįgalieji, likę be tėvų globos asmenys, šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, kiti darbingi
asmenys. Visi socialinio būsto eilėse laukiantys asmenys tikisi jį gauti, tačiau, savivaldybėse šio
būsto trūkstant, asmenims jo nuomos tenka laukti 15 ir daugiau metų.
Vadovaujantis 2016-2018 metų Kalvarijos savivaldybės strateginiu veiklos planu
Kalvarijos savivaldybė orientuota į savivaldybės gyventojų poreikių tenkinimą. Svarbiausi veiklos
prioritetai – sumanios, socialiai saugios, sveikos ir pažangios pilietinės visuomenės kūrimas bei
modernios savivaldybės infrastruktūros ir patrauklios aplinkos plėtra. Kalvarijos savivaldybės
2011-2017 metų strateginiame plėtros plane numatytas uždavinys – atnaujinti savivaldybės
pastatus, plėtoti komunalinį ir energetinį ūkį. Priemonės šiam uždaviniui įgyvendinti:
modernizuoti ir plėtoti socialinio būsto fondą bei atlikti savivaldybės valdomo turto
inventorizaciją. Atsakinga institucija – Ūkio ir urbanistikos skyrius.
Vienas iš atliekamo veiklos audito tikslų – nustatyti savivaldybės vykdomosios
institucijos, kuri pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 str. yra atsakinga už
paramos būstui išsinuomoti teikimą, veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams. Šiuo atveju buvo
siekiama nustatyti, ar savivaldybės administracijos specialistai, atsakingi už valstybės paramos
organizavimą aprūpinant asmenis ir šeimas gyvenamosiomis patalpomis (tame tarpe ir socialiniu
būstu), laikosi LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.
Kalvarijos savivaldybės administracijoje už turto valdymą, naudojimą ir disponavimą atsakingas
Ūkio ir urbanistikos skyrius.
1.1. Išvados
Vykdoma socialinio būsto fondo plėtra nėra pakankama ir asmenų (šeimų), laukiančių
socialinio būsto savivaldybės eilėse siekia 81 asmuo (šeimos). Yra asmenų (šeimų) nuo 2003 m.
Nustatyti atvejai, kai socialinio būsto nuomininkai vieni ar su šeimomis yra išvykę
gyventi į kitą valstybę arba būste negyvena dėl kitų priežasčių, o jų nuomojamas socialinis būstas
yra tuščias arba jame gyvena kiti asmenys. Ūkio ir urbanistikos skyriaus specialistai tokius
socialinius būstus turėtų tikrinti dažniau, rinkti visą prieinamą informaciją, o jai pasitvirtinus,
nutraukti nuomos sutartis su šiais asmenimis, vadovaujantis LR Paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymo 20 str. 5 dalimi (pagal Socialinio būsto nuomos sutarties 18.2.1. punktą
sutartis nutraukiama LR Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje
numatytais atvejais). Visi asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui išsinuomoti, privalo
deklaruoti gyvenamąją vietą. Laukiančiųjų būsto savivaldybėje asmenų ir šeimų skaičius yra
didelis, socialinio būsto fondo plėtra vyksta labai vangiai, nutraukiant sutartis su asmenimis, kurie
realiai nesinaudoja socialiniais būstais, būtų patenkinti poreikiai kitų asmenų, gyvenančių
savivaldybėje, taip prisidedant prie oresnio ir patogesnio jų gyvenimo sąlygų sukūrimo.
Po nuomos sutarties sudarymo neformuojamos nuomininkų dokumentų bylos. Tokiu
būdu nėra galimybės kontroliuoti jų ir nuomotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Būtų
tikslinga ir toliau vesti nuomininkų dokumentų bylas po nuomos sutarties sudarymo papildant
naujais dokumentais, užklausomis, gauta informacija ir neperduoti jų į archyvą iki sutartinių
santykių pabaigos.

2017 metų pradžioje daugiau kaip 50 procentų nuomininkų yra pradelsę mokėjimus, o
dalies skolininkų skolos viršija trijų mėnesių jų nuomos mokesčių sumą. Surinktos lėšos galėtų
būti panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai, taip siekiant keliamo tikslo – padidinti socialinio
būsto prieinamumą mažas pajamas gaunantiems asmenims ir šeimoms. Savivaldybės
administracijos specialistai turi imtis aktyvesnių veiksmų, išieškant nuomininkų pradelstas sumas.
Yra atvejų, kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų (Kalvarijos savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-74 patvirtinto socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 14
p., Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-18 įsakymo Nr. D-203 ,,Dėl Kalvarijos
savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo
bei išbraukimo iš sąrašo socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 8 p. ir 3 priedo).
Nustatyta, kad 2016-10-07 sudarytoje socialinio būsto nuomos sutartyje Nr. SRG-308 su
Rasa Brazauskaite yra neatitikimų dėl būsto ploto ir adreso.
Kalvarijos savivaldybės internetiniame puslapyje suinteresuotiems asmenims yra
skelbiama informacija apie teikiamas administracines paslaugas. Viena paslauga – šeimų ir
asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai, kita paslauga – socialinio būsto nuoma
šeimoms ir asmenims, įrašytiems į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar
jo sąlygų pagerinimą, sąrašus. Pateikta labai glausta informacija, nurodomi teisės aktai,
reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą. Pateikta ne visa būtina ir reikalinga informacija.
Ji neatnaujinta (paskutinis atnaujinimas 2012 ir 2015 metais). Nurodyti teisės aktai yra netekę
galios ar nurodyta neaktuali redakcija.
Kai kurie Kalvarijos savivaldybėje priimti teisės aktai prieštarauja įstatymui (Tarybos
2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-74 patvirtinto Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio
būsto nuomos tvarkos aprašo 16 punktas, 20.4 punktas, Savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gegužės mėn. 18 d. įsakymu Nr. D-203 patvirtinto Kalvarijos savivaldybės šeimų ir
asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo bei išbraukimo iš
sąrašo socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo 6.2. punktas,
Tarybos 2009-05-21 sprendimu Nr. T-45-8 patvirtintas Kalvarijos savivaldybės socialinio būsto
fondo sudarymo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiuo metu negaliojančiu LR valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namas modernizuoti įstatymu – išsamiau
aprašyta „Socialinio būsto fondo administravimas“).
1.2. Rekomendacijos
Savivaldybės administracijos direktoriui:
Numatyti ir įgyvendinti priemones, kurios užtikrintų veiksmingą socialinio būsto
naudojimo kontrolę.
Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės
mėn. 18 d. įsakymu Nr. D-203 patvirtinto Kalvarijos savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į
socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo bei išbraukimo iš sąrašo socialiniam būstui
išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo 2 punktu, asmenų (šeimų) prašymų ir kitų
dokumentų suformuotos bylos Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos
skyriuje saugomos ir naujai pateiktais dokumentais papildomos iki paramos suteikimo arba iki
asmens (šeimos) išbraukimo iš sąrašų. Suteikus paramą arba išbraukus iš sąrašų, bylos
perduodamos į archyvą ir toliau naujais dokumentais nepapildomos. Rekomenduojama šias bylas
formuoti ir po sutarties išnuomoti būstą sudarymo, kad būtų aišku, kokius tolimesnius veiksmus
atlieka Ūkio ir urbanistikos skyriaus specialistai, ar jie kontroliuoja nuomininkų sutartinių
įsipareigojimų vykdymą, kokiais terminais tai atlieka, kiek, kada ir kokių skundų gaunama iš
nuomininkų, kaip sprendžiami gauti skundai, kam ir kada buvo siunčiami raginimai sumokėti
įsiskolinimus už būstus, įspėjimai dėl nuomos sutarties nutraukimo, pažeidus socialinio būsto
nuomos sutarties nuostatas. Neformuojant asmenų (šeimų) dokumentų bylų po sutarties sudarymo,
nėra galimybės patikrinti ar Ūkio ir urbanistikos skyrius tikrina nuomojamų socialinių būstų
būklę, ar socialinis būstas naudojamas pagal paskirtį, ar laikomasi nuomos sutarties. Apie tai

skyriaus specialistai nepateikė jokių dokumentų ir informacijos. Audito metu nepavyko nustatyti,
ar Ūkio ir urbanistikos skyriaus specialistai kontroliuoja nuomininkų sutartinių įsipareigojimų
vykdymą.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti 1 priede „Rekomendacijų
įgyvendinimo planas“.

2.

ĮŽANGA

Asmens teisė į būstą – tai viena iš pagrindinių socialinių ir ekonominių žmogaus teisių.
Atsižvelgiant į susidariusią padėtį nekilnojamojo turto rinkoje, mažas pajamas gaunantys asmenys
ar šeimos dažnai negali įsigyti ar nuomotis rinkoje siūlomų gyvenamųjų patalpų.
2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nauja
redakcija nustatė valstybės paramos, teikiamos fiziniams asmenims (šeimoms), formas, sąlygas ir
tvarką, taip pat savivaldybių socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką. Minėtame įstatyme
socialinis būstas apibrėžiamas, kaip nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos
mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas
pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti.
Nors socialinio būsto plėtrai kasmet skiriami vis didesni valstybės biudžeto asignavimai,
tačiau asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, skaičius vis didėja.
Poreikis padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą atsispindi 2015 m. balandžio 9 d.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-192 patvirtintame Savivaldybių
socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 m. veiksmų plane, kurio pagrindinis tikslas yra padidinti
savivaldybių socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir
šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.
Didėjantis piliečių susidomėjimas socialinio būsto problemomis, socialinio būsto skyrimo
tvarka, paskatino kontrolės ir audito tarnybą pasidomėti socialinio būsto administravimu ir
vykdoma socialinio būsto nuomininkų kontrole, siekiant nustatyti reikšmingiausias socialinio
būsto naudojimo problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus.
3.

AUDITO APIMTIS IR PROCESAS

Audito objektas – socialinio būsto naudojimas ir administravimas.
Audituojamas subjektas – Kalvarijos savivaldybės administracija.
Audito tikslas – įvertinti savivaldybės socialinio būsto nuomininkų pareigas,
nuomininkų skolas, nustatyti socialinio būsto naudojimo problemas ir įvertinti, ar socialinio būsto
suteikimo ir jo naudojimo mechanizmas yra pakankamas ir ar atitinka teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
Audito vertinimo kriterijais pasirinkta:
- teisinio reglamentavimo pakankamumas;
- administravimo praktika kontroliuojant socialinio būsto naudojimą;
- socialinio būsto nuomininkų įsiskolinimai.
Audito metu duomenys buvo renkami nagrinėjant Lietuvos Respublikos teisės aktus,
nagrinėjant Kalvarijos savivaldybės dokumentus – tarybos sprendimus, administracijos
direktoriaus įsakymus, raštus ir kitus dokumentus, susijusius su socialinio būsto naudojimu ir
socialinio būsto nuomininkų kontrole, vertinant informaciją, surinktą per pokalbius su
savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus, buhalterinės apskaitos skyriaus
darbuotojais, analizuojant atsakymus į klausimynus.
Audito įrodymams pagrįsti patikrinome 52 socialinio būsto (iš 123) nuomininkų
gyvenimo sąlygas.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi
prielaidos, kad specialistams pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai, o
dokumentų kopijos atitinka originalus.

Audito aplinka. Už savivaldybės socialinio būsto strategijos įgyvendinimą, socialinio
būsto nuomos suteikimą asmenims (šeimoms), turintiems teisę į jį, už būsto naudojimo kontrolę
atsakinga savivaldybės administracija. Kalvarijos savivaldybė įgyvendina LR Vietos savivaldos
įstatymu priskirtas funkcijas, kurių viena – savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo
remontas, socialinio būsto nuoma. Socialinio būsto fondo plėtra finansuojama iš valstybės
biudžeto, savivaldybės biudžeto, būsto pardavimo ir kitų teisėtai gautų lėšų. Šios lėšos
naudojamos vadovaujantis LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, savivaldybės
tarybos patvirtinta socialinio būsto fondo plėtros programa arba kitais savivaldybės strateginio
planavimo dokumentais, kuriuose numatyta socialinio būsto fondo plėtra. Už paramą būstui įsigyti
ar išsinuomoti atsakingos institucijos yra savivaldybės taryba ir Kalvarijos savivaldybės
administracija. Savivaldybės taryba nustato socialinio būsto nuomos tvarką, tvirtina socialinio
būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą, priima sprendimą dėl socialinio būsto nuomos
mokesčio dydžio ir jo keitimo. Savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą išnuomoti
socialinį būstą, nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui išsinuomoti, tvarko asmenų
ir šeimų sąrašus, rengia ir teikia informaciją asmenims apie paramos būstui išsinuomoti teikimą,
ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos informuoja paramą socialiniam
būstui išsinuomoti gaunančius asmenis ir šeimas apie prievolę deklaruoti turtą, kreipiasi į VMI dėl
informacijos apie asmens ar jo šeimos pateiktas deklaracijas ir deklaruotą turtą (įskaitant gautas
pajamas). Pagal 2011-2017 metų Kalvarijos savivaldybės strateginį plėtros planą už socialinio
būsto modernizavimą ir socialinio būsto fondo plėtrą atsakingas ūkio ir urbanistikos skyrius.
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys socialinio būsto plėtrą ir naudojimą:
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, kuris nustato
valstybės paramos, teikiamos fiziniams asmenims (šeimoms), turintiems nuolatinę gyvenamąją
vietą Lietuvos Respublikoje, ir savivaldybių socialinio būsto sąlygas ir tvarką, taip pat
savivaldybių socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką.
LR Vyriausybės 2001-04-25 nutarimas Nr. 472 ,,Dėl savivaldybės būsto, socialinio
būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“.
LR Vyriausybės 2015-02-18 nutarimas Nr. 177 „Dėl socialinio būsto nuomos
sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“.
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-74, kuriuo
patvirtintas Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas.
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. T-55-8 „Dėl
Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“, kuriuo
nustatoma būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka.
Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-72, kuriuo patvirtinti
Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžiai.
Tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-123 patvirtinti socialinio būsto
sąrašai (atnaujinti 2017-02-28 sprendimu Nr. T-22).
4.

AUDITO REZULTATAI

4.1. Socialinio būsto nuomos sąlygos ir tvarka
Asmuo (šeima) turintis teisę į socialinio būsto nuomą ir norėdamas ja pasinaudoti, privalo
įsirašyti į savivaldybės sudaromas socialinio būsto nuomos eiles. LR Paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymo 9 str. apibrėžta, kad teisę į socialinį būstą turi asmenys, jeigu atitinka
reikalavimus:
1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų
gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos
Respublikos gyventojų registrą;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas
pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas
pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise
būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto
kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės
(bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar
šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių
metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-18 įsakymas Nr. D-203
,,Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų
pagerinimą, registravimo bei išbraukimo iš sąrašo socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms
pagerinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtina asmenų (šeimų) įrašymo į socialinio būsto
nuomos sąrašus ir šio būsto nuomos tvarką. Vadovaujantis šia tvarka, asmenis (šeimas),
pateikusius rašytinius prašymus ir teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą
patvirtinančius dokumentus, užregistruoja Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą
apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, dokumentų registre. Pagal prašymo užregistravimo datą
ir laiką yra sudaromi šie atskiri sąrašai: 1) jaunų šeimų; 2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų
(įvaikių); 3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų; 4) neįgaliųjų ir asmenų, sergančių lėtinių
ligų sunkiomis formomis bei šeimų, kuriose yra tokių asmenų; 5) bendrasis; 6) socialinio būsto
nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.
2017 m. sausio 1d. asmenų (šeimų) skaičius sąrašuose
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sąrašo pavadinimas
Jaunų šeimų
Šeimų, auginančių tris ar daugiau
vaikų
Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų
Neįgaliųjų
asmenų
ir šeimų,
kuriose yra neįgalūs asmenys
Bendrasis
Socialinio
būsto
nuomininkų,
turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą
Iš viso:

Asmenų (šeimų)
skaičius sąrašuose
37

Procentai nuo
bendro
skaičiaus
42,5

6

6,9

0

0

9
23

10,3
26,5

12

13,8

87

100

Laisvas socialinis būstas asmenims nuomojamas laikantis eiliškumo pagal nurodytus
sąrašus. Pasiūlymas šeimai ar asmeniui nuomotis socialinį būstą pateikiamas raštu (siunčiamas
pranešimas registruotu laišku). Su asmeniu, išsinuomavusiu savivaldybės socialinį būstą,
sudaroma socialinio būsto nuomos sutartis (pavyzdinė forma patvirtinta LRV 2015-02-18
nutarimu Nr. 177), taip pat sutartys su paslaugų tiekėjais.
Asmuo, išsinuomojęs savivaldybės socialinį būstą, socialinio būsto nuomos sutarties
nustatyta tvarka, privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Audito metu nustatyta, kad duomenis apie
turtą ir pajamas asmenys (šeimos), nuomojantys socialinį būstą, teikia laiku.
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-8 „Dėl
Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“

nustatoma būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka. Pagal šios tvarkos 4
punktą socialinio būsto nuomos mokestis perskaičiuojamas kartą per metus, skaičiuojant nuo
socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo. Vadovaujantis minėtu sprendimu, priimtas Tarybos
2015 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-72, kuriuo patvirtinti Kalvarijos savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos mokesčio dydžiai.
4.2. Socialinio būsto fondo administravimas
Pagal 2017 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu Nr. T-22 patvirtintą sąrašą, savivaldybės
būsto fondą sudaro 64 gyvenamosios patalpos (butai), 124 socialiniai būstai. Pagal 2017 metų
sąrašą nustatytas 1 socialinis būstas, kuriam nuomos sutartis nesudaryta (butas Beržų g. 19-2
Aistiškių k.). Lyginant šį sąrašą su anksčiau galiojusiu sąrašu, patvirtintu 2015-10-29 sprendimu
Nr. T-123, naujai yra įtraukti 5 socialiniai būstai (Aušros g. 21-104 Kalvarija, Vytauto g. 31-1
Kalvarija, Vytauto g. 89-5 Kalvarija, Vytauto g. 54-3 Kalvarija, Vytauto g. 54-2 Kalvarija). 2016
metų Kalvarijos savivaldybės biudžete buvo numatyta 2,3 tūkst. Eur socialinio būsto įsigijimui,
13,5 tūkst. Eur remontui, 0,4 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui. 2016
metais jokių patalpų savivaldybė neįsigijo. Būstų remontui panaudota 10 tūkst. Eur. Lėšos būsto
nuomos mokesčių dalies kompensavimui nepanaudotos.
Tikrinant socialinius būstus nustatyti atvejai, kai socialiniam būstui yra reikalingas
kapitalinis remontas: neįmanoma šildyti patalpų dėl subyrėjusios krosnies, būtina keisti langus ir
duris. Didžiausia problema, su kuria susiduria asmenys ir šeimos gyvenantys socialiniuose
būstuose – būstuose nėra vandentiekio, neįrengti tualetai, nėra kanalizacijos. Vandenį asmenys
atsineša iš šachtinių šulinių, atskirais atvejais esančių kituose kiemuose. Buitinės nuotekos
pilamos pačių gyventojų kiemuose įrengtose duobėse. Dėl to yra teršiama aplinka, tokios duobės
pavojų kelia kitų asmenų saugumui. Pagal socialinio būsto nuomos sutarties 7.4. punktą
nuomotojas, t.y. Kalvarijos savivaldybės administracija, įsipareigoja savo lėšomis daryti socialinio
būsto kapitalinį remontą.
Audito metu buvo apsilankyta ir patikrinta 52 socialiniai būstai (arba 42,3 proc. visų soc.
būstų). Patikrinimo metu nustatyti neatitikimai:
1)
Su tikslu įsitikinti, ar būtent tas socialinio būsto nuomininkas gyvena sutartyje
nurodytu adresu, patikrinome gyventojus pagal gyvenamąją vietą. Iš patikrintų būstų nustatyta 17
atvejų, kai bute gyvena arba kiti asmenys, arba butas yra ilgą laiką tuščias ir nuomininkas jame
negyvena. Duomenys apie tai matomi sekančioje lentelėje:
Eil.
Nr.
1.

Nuomininko vardas,
pavardė
Vita Dzidolikienė

Socialinio būsto adresas

Situacijos apibūdinimas

Valerija Kuuzik

Dariaus ir Girėno g. 41-10
Kalvarija
Laisvės g. 44-1 Kalvarija

3.

Nijolė Botyrienė

Vytauto g. 31-2 Kalvarija

4.

Ingrida Žiemelienė

Vytauto g. 54-1 Kalvarija

5.

Jolita Sakalauskaitė

Vytauto g. 54-2 Kalvarija

6.

Lina Kravčenkienė

Vytauto g. 89-9 Kalvarija

7.

Jolanta Dilijonaitė

Vytauto g. 93-5 Kalvarija

8.

Rita Dikal

Gėlių g. 49-I-6 Kalvarija

9.

Liuda Boiko

Gėlių g. 49-II-1 Kalvarija

10.

Elena Juodsnukytė

Gėlių g. 49-II-2 Kalvarija

11.

Jonas Simanavičius

Gėlių g. 49-II-5 Kalvarija

Būste gyvena kiti asmenys (nuomininkės duktė su
šeima). 2017-03-31 datai skolos nėra.
Kaimynų teigimu, būste nuomininkė negyvena, jis
tuščias. Skolos nėra.
Nuomininkė būste negyvena, jis tuščias. 2017-03-31
datai skolos nėra.
Kaimynų teigimu, būste nuomininkė negyvena. Jis
tuščias. 2017-03-31 datai skolos nėra.
Būste gyvena kiti asmenys. 2017-03-31 datai skolos
nėra.
Būste gyvena kiti asmenys. 2017-03-31 skolos likutis
24,54 Eur.
Kaimynų teigimu išvykusi į kitą valstybę, būstas
tuščias. Skolos nėra.
Kaimynų teigimu, nuomininkė išvykusi į kitą valstybę,
būstas tuščias. 2017-03-31 datai skola 251,20 Eur.
Kaimynų teigimu, nuomininkė išvykusi į kitą valstybę,
būstas tuščias. 2017-03-31 datai skola 96,63 Eur.
Kaimynų teigimu, nuomininkė išvykusi į kitą valstybę,
būstas tuščias. 2017-03-31 datai skola 97,23 Eur.
Kaimynų teigimu, nuomin inkas išvykęs į kitą valstybę,

2.

12.

Edas Kravčenko

Gėlių g. 49-II-6 Kalvarija

13.

Neringa Bautrėnienė

14.

Rasa Selichova

Raudeniškių k. Ežero g. 542 Kalvarijos sav.
Vilniaus g. 31-3 Kalvarija

15.

Vaida Dainauskaitė

Vilniaus g. 31-4 Kalvarija

16.

Lina Sendaitė

Laisvės g. 34-8 Kalvarija

17.

Alvaidas Vasiliauskas

Vytauto g. 54-3 Kalvarija

būste rastas kitas asmuo. 2017-03-31 skola 19,29 Eur.
Kaimynų teigimu, nuomininkas gyvena kitur, būstas
tuščias. 2017-03-31 datai skola 19,25 Eur.
Nuomininkė išvykusi į kitą valstybę, būste rasti kiti
asmenys. 2017-03-31 skolos nėra.
Kaimynų teigimu, nuomininkė būste seniai negyvena,
būstas tuščias. 2017-03-31 datai skola 147,53 Eur.
Kaimynų teigimu, nuomininkė būste negyvena, būstas
tuščias. 2017-03-31 datai skola 48,90 Eur.
Kaimynų teigimu, nuomininkė būste negyvena, būstas
tuščias. 2017-03-31 datai skolos nėra.
Kaimynų teigimu, nuomininkas būste negyvena, būstas
tuščias. 2017-03-31 datai skolos nėra.

Ūkio ir urbanistikos skyrius nurodė, jog jiems yra žinoma, kad yra nuomojamų socialinių
būstų, kuriuose gyvena ne nuomininkai. Tačiau rašytinių dokumentų, atspindinčių jų atliktus
veiksmus nepateikė. Esant tokiai situacijai nėra galimybės tvirtinti, jog Ūkio ir urbanistikos
skyriaus specialistai užtikrina socialinių būstų nuomos sutarčių tinkamą vykdymą.
2)
Kai kuriais atvejais nesilaikoma Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio
30 d. sprendimu Nr. T-74 patvirtinto socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 14 p. nustatyto 10
dienų termino, per kurį asmuo (šeima), kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti savivaldybės
būstą, privalo nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie pageidavimą ar atsisakymą
išsinuomoti siūlomą būstą (2016-03-02 Ramutei Simanavičienei siųstame kvietime nurodoma
atvykti iki 2016-03-29, t.y. po 27 dienų).
3)
Patikrinus Atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštį 2017 m. kovo 31 dienai
nustatyta, kad nuomininkai už viso būsto nuomą Kalvarijos savivaldybės administracijai skolingi
6 396 Eur. Mūsų vertinimu tai yra reikšminga negauta pajamų suma, kuri galėtų būti panaudota
socialinio būsto modernizacijai ir plėtrai, siekiant didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms
gyventojų grupėms. Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie nuomininkų skolas savivaldybės
administracijai, viršijančias 3 mėnesių nuomos mokesčio sumą (Eur):
Eil.
Nr.

Nuomininko vardas,
pavardė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algimantas Jonas Minevičius
Valdimaras Kaškauskas
Remigijus Tijūnaitis
Saulius Mudričenko
Jonas Simanavičius
Donatas Žiugžda
Lina Šumanienė

8.
9.
10.
11.
12.

Liuda Boiko
Laima Bujauskienė
Birutė Kravčenkienė
Rita Dikal
Daiva Talandienė

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
23.
24.

Reda Boikienė
Miglutė Mazeliauskienė
Rasa Kvasnauskienė
Daiva Dovydaitienė
Elena Juodsnukytė
Žydrūnė Lediajavienė
Vaida Dainauskaitė
Ingrida Vasikonytė
Nina Lisovskienė
S. Kravčenkaitė-Krunkauskienė
Daiva Petrulevičiūtė
Jūratė Uogintaitė
Laimutė Puniškytė

25.

Rūta Pranckevičiūtė

Socialinio būsto adresas
Vilniaus g. 53-7 Kalvarija
Vilniaus g. 37-2 Kalvarija
Suvalkų g. 23-19 Kalvarija
Vilniaus g. 53-5 Kalvarija
Gėlių g. 49-II-5 Kalvarija
Verpėjų g. 3-410 Jungėnai
Beržų g. 19-2 Aistiškių k.
Kalvarijos sav.
Gėlių g. 49-II-1 Kalvarija
Gėlių g. 49-II-7 Kalvarija
Vilniaus g. 33-4 Kalvarija
Gėlių g. 49-I-6 Kalvarija
Punsko g. 24 Senosios
Radiškės k. Kalvarijos sav.
Laisvės g. 44-2 Kalvarija
Aušros g. 21-507 Kalvarija
Suvalkų g. 23-2 Kalvarija
Suvalkų g. 11-3 Kalvarija
Gėlių g. 49-II-2 Kalvarija
Suvalkų g. 9-36 Kalvarija
Vilniaus g. 31-4 Kalvarija
Gėlių g. 49-I-3 Kalvarija
Suvalkų g. 11-8 Kalvarija
Suvalkų g. 11-7 Kalvarija
Suvalkų g. 25-25 Kalvarija
Vilniaus g. 33-5 Kalvarija
Dariaus ir Girėno g. 27-6
Kalvarija
Verpėjų g. 3-202 Jungėnai

Skolos likutis
2016-01-01

Skolos likutis
2016-12-31

Skolos likutis
2017-03-31

101,12
34,27
98,73
25,38
100,81
81,01
151,44

64,88
65,43
101,06
60,66
109,23
74,73
162,60

39,82
55,72
55,17
69,48
28,96
88,16
165,39

58,35
17,81
77,46
171,76
513,81

96,63
56,33
105,94
251,20
120,20

106,20
8,96
85,56
271,06
138,22

59,97
-2,63
237,43
46,84
58,71
11,46
19,56
64,75
27,81
35,92
75,01
66,31
18,11

110,10
41,17
316,95
49,32
97,23
45,25
48,90
137,59
62,13
61,12
135,01
102,75
46,79

126,81
52,12
336,83
65,76
106,86
14,70
58,68
155,80
12,21
61,12
150,01
41,86
53,96

13,64

68,20

81,84

26.
27.
28.
29.
30.

Rasa Kravčenkienė
Neringa Vasiliauskaitė
Rasa Selichova
Vilma Skroblaitė
Kęstutis Slavickas

Suvalkų g. 9-34 Kalvarija
Laisvės g. 42-8 Kalvarija
Vilniaus g. 31-3 Kalvarija
Aušros g. 21-509 Kalvarija
Liepų g. 14-1 Akmenynų k.
Kalvarijos sav.

Iš viso:

111,60
31,17
95,81
22,44
174,44

2600,30

205,56
67,65
147,53
67,32
191,32

3270,78

229,05
76,77
160,46
78,54
195,54

3171,62

2016 m. Ūkio ir urbanistikos skyrius kreipėsi raštu Nr. IS2-64 (13.36-08) į Teisės ir
personalo skyrių dėl informacijos apie socialinio būsto skolininkus pateikimo ir nurodė 6
skolininkus. Dėl jų buvo kreiptasi į teismą, skolos priteistos, dalis skolininkų moka dalimis. 2017
m. kol kas informacija apie skolininkus Teisės ir personalo skyriui neperduota. Pažymėtina, kad
pagal Socialinio būsto nuomos sutarties 21 punktą jeigu nuomininkas laiku nesumoka nuomos
mokesčio, jis privalo savivaldybei mokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal
Socialinio būsto nuomos sutarties 18.2.2. punktą sutartis nutraukiama jeigu nuomininko
įsiskolinimas už socialinio būsto nuomą ir (ar) mokestį už šiluminę ir (ar) elektros energiją, dujas,
geriamąjį ir (ar) karštą vandenį ar komunalines paslaugas viršija trijų mėnesių nuomos mokesčio
sumą. Analizuojant turimus dokumentus nustatyta, jog šis sutarties punktas nevykdomas.
4)
Nevisas socialinis būstas, priklausantis Kalvarijos savivaldybei, yra registruotas
Nekilnojamojo turto registre. Dėl šios priežasties nėra galimybės nustatyti, ar visas socialinis
būstas teisingai apskaitomas ir įtrauktas į Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintą socialinio
būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.
5)
Kalvarijos savivaldybės tarybos priimti teisės aktai prieštarauja įstatymui:
5.1)
Vadovaujantis Tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-74
patvirtinto Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 16 punktu,
jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas daugiau kaip 20 procentų viršija Paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti įstatymo 11 str. 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar
šeimos prašymu savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti rinkos kainomis. Tuo
tarpu LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 str. 6 dalyje analogiška norma
reglamentuoja, kad toks sprendimas gali būti priimtas, jeigu asmens ar šeimos deklaruoto turto
vertė įskaitant gautas pajamas viršija 25 procentus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus
metinius pajamų ir turto dydžius.
5.2)
Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
gegužės mėn. 18 d. įsakymu Nr. D-203 patvirtinto Kalvarijos savivaldybės šeimų ir asmenų,
turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo bei išbraukimo iš sąrašo
socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo 6.2. punktu šeimos ir
asmenys iš sąrašų išbraukiami, kai jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip
20 procentų viršija LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 str. 2 dalyje nustatytus
metinius pajamų ir turto dydžius. Tačiau pagal LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
20 str. 5 d. 2 p. ir asmenys ir šeimos iš sąrašų išbraukiami kai turtas ir gautos pajamos viršija
daugiau kaip 25 procentus nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius.
5.3)
2015 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-74
20.4. punkte nurodoma, sutartį nutraukiant vienašališkai, sutartį nutraukianti šalis praneša apie
sutarties nutraukimą kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Pasirašytose socialinio būsto
nuomos sutartyse nurodomas vieno mėnesio terminas. Pavyzdinė sutarčių forma nedraudžia
nurodyti 1 mėn. termino, tačiau šis terminas, mūsų nuomone, turi sutapti su Tarybos priimamais
sprendimais.
5.4)
Tarybos 2009-05-21 sprendimu Nr. T-45-8 patvirtintas Kalvarijos
savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiuo metu
negaliojančiu LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams
modernizuoti įstatymu, todėl aprašas neatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų.
6)
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-18 įsakymo Nr. D-203 ,,Dėl
Kalvarijos savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą,
registravimo bei išbraukimo iš sąrašo socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 p. ir 3 priedas numato, kad informaciją apie asmens deklaracijas

administracija gali gauti tik turėdama asmens sutikimą. Atsitiktinai pasirinkus ir patikrinus
socialinio būsto nuomininkų bylas nustatyta, jog ne iš visų asmenų yra gauti sutikimai gauti
asmens (šeimos) duomenis. Nėra Vilmos Skroblaitės, Violetos Ažukienės, Neringos
Vasiliauskaitės sutikimų.
7)
2016-10-07 sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis Nr. SRG-308 su Rasa
Brazauskaite dėl būsto adresu Suvalkų g. 23-14 Kalvarija, kurio bendrasis ir naudingasis plotas
sutartyje nurodytas 56,26 kv.m. Tačiau 2015 m. birželio 30 d. Tarybos sprendime Nr. T-72 ir
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-04 įsakyme Nr. D-509-(2.12-01)
“Dėl socialinio būsto nuomos Rasai Brazauskaitei” yra nurodytas to paties būsto plotas 61,77
kv.m. Be to, 2016-10-07 socialinio būsto perdavimo-priėmimo akte Nr.5 nurodytas būsto plotas
56,26 kv.m ir neteisingas adresas (Vytauto g. 54-3, Kalvarija).
8)
Savivaldybės administracija apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti asmenims ir
šeimoms teikia, skelbdama informaciją internetiniame tinklalapyje www.kalvarija.lt. Pateikta
informacija glausta, aiški ir konkreti. Paskutinį kartą informacija buvo atnaujinta 2012-10-19
(administracinė paslauga – socialinio būsto nuoma įrašytiems į sąrašus) ir 2015-10-08
(administracinė paslauga – šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai).
Asmenims ir šeimoms teikiama informacija turi būti peržiūrėta ir atnaujinta, nurodyti galiojantys
savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.

Savivaldybės kontrolierius

Tomas Lužanskis

Vyr. specialistė

Eglė Markevičiūtė

Veiklos audito ataskaitos kopijos 1 egz. pateiktas:
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui
Kalvarijos savivaldybės merui
Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui

PRIEDAI
Veiklos audito ataskaitos
„Socialinio būsto naudojimo ir
administravimo vertinimas“ 1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

1.

2.
3.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija
Numatyti ir įgyvendinti priemones, Kalvarijos
kurios užtikrintų veiksmingą
savivaldybės
socialinio būsto naudojimo kontrolę administracija

Imtis teisinių priemonių išieškoti
nuomininkų skolas savivaldybės
administracijai
Patikslinti ir inicijuoti pakeisti
Savivaldybės teisės aktus taip, kad
jie neprieštarautų įstatymams

Kalvarijos
savivaldybės
administracija
Kalvarijos
savivaldybės
administracija

Veiksmas/
priemonės/
komentarai *

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

1. Soc. būstų nuomininkų bylas Nuolat
formuoti po sutarties išnuomoti
būstą sudarymo.
2. Išnagrinėti visus atvejus, kai
nuomojamame soc. būste gyvena 2017-12-31
ne nuomininkai ir priimti dėl
kiekvieno iš jų sprendimą.
Rengti pretenzijas patalpų
Nuolat, kas
nuomininkams dėl skolų
ketvirtį
nesumokėjimo.
1. Tarybos 2015-06-30
sprendimu Nr. T-74 patvirtinto 2017-12-31
Kalvarijos savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos tvarkos
aprašo pakeitimas.
2. Tarybos 2009-05-21
sprendimu Nr. T-45-8 patvirtinto 2017-12-31
Kalvarijos savivaldybės
socialinio būsto fondo sudarymo
tvarkos aprašo pakeitimas.

4.

Informaciją apie asmens
Kalvarijos
deklaracijas rinkti tik turint asmens savivaldybės
sutikimą.
administracija

5.

Pataisyti duomenis socialinio būsto Kalvarijos
nuomos sutartyje taip, kad jie
savivaldybės
sutaptų su direktoriaus įsakymu ir administracija
perdavimo-priėmimo aktu.

3. Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015-05-18 įsakymu Nr. D-203 2017-12-31
patvirtinto Kalvarijos sav. šeimų
ir asmenų, turinčių teisę į
socialinį būstą ar jo sąlygų
pagerinimą, registravimo bei
išbraukimo iš sąrašo socialiniam
būstui išsinuomoti ar jo
sąlygoms pagerinti tvarkos
aprašo pakeitimas.
Paimti asmenų (Vilma
Skroblaitė, Violeta Ažukienė,
2017-08-31
Neringa Vasiliauskaitė)
sutikimus gauti asmens (šeimos)
duomenis.
Patikrinti ir pakeisti duomenis
dokumentuose: 2016-10-07
sutartyje Nr. SRG-308 su Rasa 2017-08-31
Brazauskaite, Direktoriaus 201610-04 įsakyme Nr. D-509-(2.1201) ir 2016-10-07 socialinio
būsto perdavimo-priėmimo akte
Nr.5.

6.

Pateikti aktualią ir galiojančią
informaciją interneto svetainėje
www.kalvarija.lt.

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

Peržiūrėti ir atnaujinti
Savivaldybės administracijos
informaciją apie paramą būstui 2017-08-31
įsigyti ar išsinuomoti asmenims
(šeimoms), įkelti galiojančius
Savivaldybės tarybos
sprendimus, administracijos
direktoriaus įsakymus ir kitus
teisės aktus.
* Priemonės ir terminai suderinti su Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriumi

Apie priimtus sprendimus įgyvendinant rekomendacijas, informuoti Kontrolės ir audito tarnybą
po kiekvieno nurodyto termino.

