PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2011-04-21 Nr. 4D-2010/4-1305
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ištyrė X (toliau vadinama –pareiškėja) skundą
dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybe) pareigūnų veiksmų (neveikimo),
sprendžiant socialinių būstų nuomos klausimus. Pareiškėja skunde nurodė, kad:
1.1. 2007 metais Žagarės seniūnijoje, ... kaime iš J. L. nusipirko gyvenamąjį namą su ūkiniais
pastatais. Jos teigimu, praėjus kažkuriam laikui buvusi sodybos savininkė J. L. pareikalavo, kad
pareiškėja iš sodybos išsikraustytų. Neturėdama kur apsistoti su dviem mažamečiais vaikais
pareiškėja kreipėsi į Savivaldybės Žagarės seniūnijos (toliau – Seniūnija) seniūnę Stasę Eidukienę
(toliau – Seniūnė), kuri pasiūlė jai apsigyventi bute, ..., ... kaime, Žagarės seniūnijoje (toliau –
Butas), per 10 kilometrų nuo miestelio; namas buvo kiauru stogu, be krosnies ir langų. Neturėdama
kitos išeities pareiškėja sutiko gyventi tokiame Bute;
1.2. Seniūnė „pasistengė J. L. padėti, t. y. sudarė komisiją, kuri jos paveldėtą namą pripažino
netinkamu gyventi“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). Pareiškėjos teigimu, tai buvo padaryta dėlto,
kad J. L. jau buvo suteiktas socialinis būstas;
Pareiškėja prašo Seimo kontrolieriaus paaiškinti, „ar teisingai pasielgė Seniūnijos darbuotojai,
skirdami butą J. L., kuri turėjo paveldėtą iš tėvo sodybą <...>. Ar teisingai pasielgė Seniūnė,
skirdama vaikams butą, neatsižvelgusi į tai, kad butas yra netvarkingas, be krosnių, langų ir kiauru
stogu. Kad lietui lyjant vaikai negali normaliai pabūti kambaryje, nes ant lovelių bėga vanduo“.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
2. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19
bei 20 straipsniais, 2011-02-11 raštu Nr. 4D-2010/4-1305/3D-284 kreipėsi į Savivaldybės
administracijos direktorių, prašydamas pateikti išsamius paaiškinimus, informaciją dėl pareiškėjos
skunde nurodytų aplinkybių (t. y. Buto suteikimo pareiškėjai dokumentus (pareiškėjos prašymą,
šeimos sudėties pažymą, informaciją, kada pareiškėjai buvo suteiktas Butas, Buto priėmimoperdavimo aktą), paaiškinimą, ar pareiškėja įrašyta į nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą sąrašą, asmenų Savivaldybėje įrašyta į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą,
sąrašus, kiek asmenų pagal sąrašus 2010 metais gavo socialinius būstus, Seniūnės išsamų
paaiškinimą dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių, Seniūnės pareigybės aprašymą,
Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus nuostatus bei Savivaldybės patvirtintą Socialinio būsto
suteikimo asmenims tvarką. Be to – informaciją, ar J. L. buvo pateikusi prašymą dėl socialinio
būsto nuomos, ar jai buvo suteiktas socialinis būstas, jei taip – kada, paaiškinimą, ar J. L. suteikiant
socialinį būstą jos paveldėtas namas, esantis ... kaime, buvo įskaičiuotas į asmens (šeimos) to
laikotarpio metines pajamas, Savivaldybės komisijos aktą, kuriame būtų nurodyta, kad J. L.
paveldėtas namas pripažintas netinkamu gyventi ir kt.
3. Atsižvelgiant į pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes (pažymos 1 punktas), išskirtinos
šios skundo dalys:
3.1. dėl socialinio būsto pareiškėjai nuomos klausimų;
3.2. dėl socialinio būsto J. L. skyrimo.
Tyrimas bus atliekamas ir tyrimo išvados pateikiamos kiekvienos iš šių skundo dalių atskirai.
Dėl socialinio būsto pareiškėjai nuomos klausimų
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Skundo dalies tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Iš Savivaldybės 2011-03-16 raštu Nr. (11.7)R-91 bei pareiškėjos kartu su skundu pateiktos
informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta, kad:
4.1. Seniūnės 2011-03-10 rašte Nr. S-71-(1.5) pateiktais duomenimis:
4.1.1. pirmą kartą pareiškėjai socialinis būstas (... kaime, 1 km nuo Žagarės) buvo skirtas
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-07 įsakymu Nr. A-204. „Būste reikėjo atlikti
remontą ir tada X sutiko savo jėgomis tai padaryti. Tačiau būsto ji neremontavo, o vėliau jo
atsisakiusi, grįžo gyventi pas motiną. Savivaldybei už būsto nuomą liko skolinga 93,48 litus“;
4.1.2. kai pareiškėja 2009 metais vėl kreipėsi į Savivaldybę dėl socialinio būsto skyrimo,
„Tuo metu buvo laisvas tik vienas butas ... kaimo daugiabutyje“ (Butas). „Apie tai informavus X ji
panoro būstą pamatyti“. Apžiūrėti būsto važiavo Seniūnė kartu su Sonata Būziene, dirbančia su
socialinės rizikos šeimomis (Seniūnės 2011-03-10 raštas Nr. S-71-(1.5)). „Kartu su Būziene
aiškinome X, kad butas negyvenamas 2 metai (išvykus paskutiniam ten gyvenusiam asmeniui pusė
metų buvo jo ieškoma, vėliau teismo sprendimu nutraukta socialinio būsto nuomos sutartis). Butas
buvo apleistas, reikėjo remonto. Gyvenančiųjų daugiabučiame name tarpe buvo išgeriančių asmenų.
Visa tai X buvo pasakyta ir pasiūlyta palaukti, gal atsiras butas kitame kaime. Tą patį jai paaiškino
ir socialinio darbo organizatorė Romalda Bražienė, tačiau X sutiko su esamomis sąlygomis,
pažadėjo pati pasidaryti remontą“;
4.2. pareiškėja pateikė Savivaldybei 2009-03-13 prašymą dėl Savivaldybės socialinio būsto
išnuomojimo (registracijos Nr. (11.7)R-75), nurodydama, kad prašo išnuomoti būtent Butą, kad
pareiškėja yra Seniūnijos jaunų asmenų (šeimų) turinčių teisę į socialinį būstą sąraše Nr. 2 (nuo
2008-06-19).
Pareiškėja kartu su prašymu Savivaldybei pateikė dokumentus, tarp kurių ir Asmens (šeimos)
pajamų ir turto deklaracija teisei į valstybės paramą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą nustatyti
(nenurodyta šio dokumento data ir registracijos Savivaldybėje numeris) bei Seniūnijos Buities
tyrimo aktas Nr. 8 (nenurodyta akto sudarymo data).
4.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-01 įsakymu Nr. A-317, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams
modernizuoti įstatymo 11 straipsniu, Savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T-50
patvirtinto Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), 14 punktu ir
atsižvelgus į Savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos (toliau – Komisija) nutarimą
(2009-03-26 protokolo Nr. BT1-3 2.1 punktas), buvo priimtas sprendimas išnuomoti pareiškėjos X
trijų asmenų šeimai (ji ir du vaikai) 45,34 kv. m naudingo ploto dviejų kambarių Butą.
4.4. Butas perduotas pareiškėjai pagal Savivaldybės 2009-04-06 gyvenamųjų patalpų
perdavimo ir priėmimo aktą (neregistruotas), kuriame aprašyta Buto būklė: Durys, langai – reikia
keisti, grindys ir lubos – reikia perdažyti, sienos – „reikia špakliuoti, tapetuoti“, stogas – reikia
tvarkyti, keisti, sistemos: elektra, apšildymas, ventiliacija – „reikia keisti instaliaciją, pamūryti
krosnį“.
4.5. Socialinio būsto nuomos sutartis buvo sudaryta 2009-04-07 (Nr. B54-21) (Savivaldybės
pareigūnų duomenys, nurodyti pareiškėjos 2009-03-13 prašyme dėl socialinio būsto išnuomojimo),
tačiau ji Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta.
4.6. Kaip teigia Seniūnė (2011-03-10 raštas Nr. S-71-(1.5):
1) „Vėliau ne kartą teko lankytis šiame būste, kuriame X su sugyventiniu G. N. Labai gražiai
tvarkėsi. <...> išgriovė ir perstatė krosnį, naujai išklijavo tapetais visus kambarius. Esant galimybei,
žadėjome pakeisti duris. Tuo metu kitų X pageidavimų nebuvo. Šiuo metu X skolinga už būsto
nuomą 133,28 litų (mėnesio nuomos mokestis – 9,52 Lt)“;
2) „Apie X namo pirkimą iš J. L. duomenų Seniūnija neturi, nes tai buvo jų privati sutartis.
Vėliau tarp jų kilusius ginčus sprendė policijos pareigūnai“ (atliko tyrimą pagal pareiškėjos skundą
Generalinei prokuratūrai);
4.7. pareiškėja X yra įrašyta į Seniūnijos nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą,
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sąrašą nuo 2010-03-25, eilės numeris – 2 (2009-08-08 gimė trečias vaikas).
4.8. Savivaldybės pareigūnų teigimu, Savivaldybės gyventojai įrašomi į asmenų ir šeimų,
turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą sąrašus (toliau – sąrašus) vadovaujantis Aprašu.
Į sąrašus 2011-01-01 įrašyti 337 asmenys ir šeimos, iš jų: jaunų šeimų – 93; šeimų,
auginančių tris ir daugiau vaikų – 33; našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų – 17; neįgaliųjų
asmenų ir šeimų – 52; bendrąjį – 133; socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą – 9. Per 2010 metus pagal sąrašus laikantis eiliškumo socialiniai būstai išnuomoti 33
asmenims ir šeimoms.
Išimties tvarka socialinis būstas buvo išnuomotas 3 šeimoms, iš jų: „neįrašytai į sąrašus ir
netekusiai būsto dėl gaisro“; „komisijos siūlymu keturis vaikus, iš jų du su negalia, auginančiai
vienai mamai“; „komisijos siūlymu daugiavaikei šeimai, neturinčiai nuolatinės gyvenamosios
vietos“;
Skundo dalies tyrimui reikšmingi įstatymai ir kiti teisės aktai
5. Lietuvos Respublikos įstatymai:
5.1. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatyme nustatyta, kad „Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis
eiliškumo pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytus
atvejus. <...> Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su savivaldybės socialinio būsto nuomininkais
sudaroma vadovaujantis Civiliniu kodeksu. <...>“ (11 straipsnio 3 dalis).
5.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų
yra savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma (6
straipsnio 15 dalis);
5.3. Civiliniame kodekse nustatyta, kad:
1) 1.63 straipsnio 6 dalis – „Dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių
suderinta valia“;
2) 6.492 straipsnis – „1. Nuomotojas privalo savo lėšomis daryti išnuomoto daikto kapitalinį
remontą, jeigu ko kita nenumato įstatymai arba sutartis
2. Jeigu nuomotojas šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos nevykdo, nuomininkas teismo
leidimu įgyja teisę atlikti kapitalinį remontą ir išieškoti remonto kainą iš nuomotojo ar įskaityti tą
kainą į nuomos mokestį arba nutraukti sutartį ir išieškoti dėl sutarties nevykdymo atsiradusius
nuostolius. Šiais atvejais nuomininkas privalo pateikti nuomotojui kapitalinio remonto darbų sąmatą
ir sąskaitą. <...>“;
3) 6.493 straipsnis – „1. Nuomininkas privalo laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti
daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį jo remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai
arba sutartis.
2. Nuomininkas, sužinojęs apie išsinuomoto daikto sužalojimus ar kitus rimtus trūkumus,
kuriems pašalinti reikalingas neatidėliotinas kapitalinis remontas, privalo nedelsdamas apie tai
pranešti nuomotojui.
3. Jeigu nuomotojas, gavęs nuomininko pranešimą, daikto trūkumų nepašalina, nuomininkas
turi teisę pradėti būtinus daikto remonto darbus ir be teismo leidimo, kai tai būtina daiktui išsaugoti,
apie tai pranešti nuomotojui ir vėliau pateikti atliktų darbų vertę patvirtinančius dokumentus bei
pakeistas daikto dalis. Prireikus nuomininkas būtiną daikto remontą gali atlikti nuomos mokesčio
sąskaita“;
5.4. Statybos įstatymo 2 straipsnyje nustatyta:
1) 20 dalis – „Statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti
statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio,
pločio, aukščio ir pan.)“;
2) 21 dalis – „Statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis
remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai
neremontuojant“.
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5.5. Dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta:
1) 2 straipsnis – „Šis Įstatymas reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, <...>
veiklos dokumentų valdymą ir naudojimą, <...>“;
2) 10 straipsnis – „1. Valstybės ar savivaldybės institucijos, <...> veiklos dokumentai turi būti
efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo
sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, naikinimo. <...>;
2. <...> savivaldybės institucijos, <...> vadovas privalo:
1) nustatyti institucijos, <...> veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus;
2) paskirti už veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą
atsakingus asmenis ir nustatyti jų įgaliojimus. <...>“;
3) 11 straipsnis – „2. Valstybės ar savivaldybių institucijų, <...> vykdant teisės norminių aktų
nustatytus įgaliojimus ir veiklą sudaryti ir gauti dokumentai turi būti užregistruoti dokumentų
registruose, susisteminti pagal institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentacijos planą, sutvarkyti ir
įtraukti į apskaitą“.
6. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 patvirtintose Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse
nustatyta, kad „Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą: tvarkomieji, siunčiamieji, kiti
įstaigoje parengti dokumentai – jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną, gauti – jų gavimo dieną. Kol
dokumentas neužregistruotas, jokios tolimesnės procedūros negali būti atliekamos“ (11 punktas);
7. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T-50 patvirtinto
Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos apraše (2010-06-03 sprendimo Nr. T-112 redakcija)
nustatyta:
1) 14 punktas – „Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašai
sudaromi pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Joniškio ir Žagarės miestus, seniūnijas) ir
prašymo gavimo Socialinės paramos skyriuje datą“;
2) 18 punktas – „Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu, laikantis eiliškumo pagal šio tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus sąrašus,
prieš tai apsvarsčius <...> savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijoje <...>“;
3) 30 punktas – „Socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama ar nepratęsiama šiais atvejais:
<...>; 30.4. kai socialinio būsto nuomininkas ne mažiau kaip 3 mėnesius nemoka nuomos mokesčio
ar mokesčių už komunalines paslaugas; <...>“.
8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika:
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir
taikant įstatymus ir kitus teisės aktus (į Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtuose
sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus
atsižvelgia teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius
įstatymus ir kitus teisės aktus).
„Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Priešingu
atveju, viešojo administravimo paslaugų vartotojui gali kilti neaiškumų, kaip ir kokiu būdu jis
(paslaugų vartotojas) turi elgtis, siekdamas gauti kokybišką viešąją paslaugą. <...>“ (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556 –
476/2009).
Išvados
8. Išanalizavus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 4 punktas) bei atsižvelgus į
pažymos 5-8 punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, konstatuotina, kad:
8.1. Savivaldybė pareiškėjos pageidavimu sudarė Buto, kurio perdavimo-priėmimo akte
aprašyta Buto būklė ir nurodyti atliktini Buto remonto darbai (pažymos 4.4 punktas), nuomos
sutartį, t. y. sutartis sudaryta dviejų šalių (Savivaldybės ir pareiškėjos) suderinta valia;
8.2. Buto nuomos sutartyje galėjo ir turėjo būti susitarta dėl Civilinio kodekso 6.492 bei 6.493
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straipsnių nuostatų įgyvendinimo, t. y. kas privalo savo lėšomis daryti išnuomoto Buto kapitalinį ir
einamąjį remontą;
8.3. Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta pareiškėjai išnuomoto Buto nuomos sutartis
(pažymos 4.5 punktas), todėl vertinant Savivaldybės pareigūnų veiksmus (neveikimą) dėl Buto
remonto klausimų sprendimo, taikytinos pirmiau nurodytos Civilinio kodekso nuostatos, taigi,
Savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka turi atlikti Buto kapitalinį remontą, o pareiškėja – jo
einamąjį remontą;
8.4. Savivaldybės pareigūnų veiksmai turėjo būti aiškūs, nedviprasmiški, kad pareiškėjai
nekiltų neaiškumų, kaip ir kokiu būdu ji turi elgtis, siekdama naudotis kokybiška socialinio būsto
nuomos paslauga, todėl tikslinga siūlyti Savivaldybei ir pareiškėjai, teisės aktų nustatyta tvarka
susitarti dėl konkrečių būtinų Buto remonto darbų apimties, jų pobūdžio (kapitalinio ar einamojo
remonto darbai), atlikimo tvarkos ir lėšų panaudojimo.
9. Atsižvelgus į pažymos 4.2 ir 4.4 punktuose nurodytas aplinkybes, kad Savivaldybės
sudaromi dokumentai ne retai nėra nustatyta tvarka registruojami Savivaldybėje ar Seniūnijoje,
tačiau šiais dokumentais remiamasi priimant Savivaldybės sprendimus, konstatuotina, kad
Savivaldybėje netinkamai tvarkomi dokumentai, nesilaikoma dokumentų efektyvaus valdymo
reikalavimų.
10. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas (pažymos 8 ir 9 punktai), konstatuotina, kad ši
pareiškėjos skundo dalis pagal pažymos 8.2-8.4 bei 9 punktuose pateiktas išvadas pripažintina
pagrįsta.
11. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad sprendžiant Buto remonto klausimus,
tikslinga atsižvelgti į tai, kad pareiškėja galimai skolinga daugiau nei už 3 mėnesių Buto nuomą
(pažymos 4.6 punktas), taigi, pagal Aprašo 30.4 punkto nuostatas (pažymos 7 punkto 3 papunktis)
pareiškėjos Buto nuomos sutartis galėtų būti nutraukta, tačiau šiuo atveju, siūlytina įvertinti
pareiškėjos atliktų Buto remonto darbų pobūdį (pažymos 4.6 punkto 1 papunktis) ir, esant
galimybei, sutarties šalių sutarimu skolos klausimą spręsti įstatymų nustatyta tvarka (pavyzdžiui,
kaip tai numatyta Civilinio kodekso 6.493 straipsnio 3 dalyje, pažymos 5.3 punkto 2 papunktis).
Dėl socialinio būsto J. L. skyrimo.
Skundo dalies tyrimui reikšmingos aplinkybės
12. Iš Savivaldybės 2011-03-16 raštu Nr. (11.7)R-91 pateiktos informacijos, paaiškinimų bei
dokumentų nustatyta, kad:
12.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-11 įsakymu Nr. A-42 buvo nuspręsta
išnuomoti J. L. šeimai (3 asmenų) socialinį būstą, esantį ..., ...., Žagarės sen. (toliau – Būstas).
Baigiantis Būsto nuomos sutarties terminui, 2010-01-21 buvo gautas J. L. prašymas dėl 2007-01-23
Būsto nuomos sutarties Nr. B4-2 atnaujinimo (registracijos Nr. (11.7)R-15).
J. L. pateikus Savivaldybei Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją teisei į valstybės
paramą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą
nustatyti, Savivaldybė nustatė, kad J. L. „turi nuosavybės teise įsigijusi gyvenamąjį namą“.
Prašymas buvo svarstytas Komisijos 2010-02-12 posėdyje ir nutarta prašymo svarstymą
atidėti, nes J. L. nebeturi teisės į Savivaldybės socialinį būstą (Nekilnojamojo turto registro 201002-10 pažymos socialinei paramai gauti duomenimis Pastatas – Gyvenamasis namas (bendras
plotas: 45.11 kv. m, statybos pabaigos metai: 1941) su pagalbiniais pastatais ir kitais statiniais
nuosavybės teise priklauso J. L. pagal 2006-12-29 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 2-7532).
12.2. Apie tai buvo raštu informuota J. L., kuri 2010-03-23 Savivaldybei pateikė prašymą dėl
komisijos sudarymo (registracijos Nr. (11.7)R-71), nurodydama, kad „kviestis ekspertų neturiu lėšų
ir per mėnesį laiko neturėsiu kur išsikelti“.
Savivaldybės administracijos direktorius šį J. L. prašymą nukreipė vykdyti („Įvertinti būsto
būklę“) Vietinio ūkio ir turto skyriaus vedėjui D. Vyšniauskui ir Statybos skyriaus vedėjui S.
Putnai, tačiau Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. L. prašymą 2010-03-25
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nukreipė vykdyti („Įvertinti būsto būklę“) Seniūnei.
Savivaldybė komisijos dėl J. L. nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo būklės
įvertinimo nesudarė.
12.3. Komisijos 2010-04-20 posėdyje buvo nutarta J. L. prašymą dėl socialinio būsto nuomos
sutarties atnaujinimo patenkinti ir sudaryti su ja Būsto nuomos sutartį trejiems metams, atsižvelgus į
Seniūnės 2010-03-25 raštą Nr. S-74-(1.5) ir fotonuotraukas apie J. L. nuosavybės teise turimo namo
būklę („namas labai senas, medinis, beveik avarinės būklės. Langai išardyti, durys išpuvusios,
stogas kiauras. Name gyventi neatlikus kapitalinio remonto negalima), į Seniūnės 2010-03-24 raštą
Nr. S-75-(1.5) („J. L. būstą prižiūri, nuomos mokestį moka laiku“) bei į dokumentus dėl Būsto
nuomos būklės (2010-03-24 Buities tyrimo aktą Nr. 9 ir 2010-03-25 Gyvenamojo būsto apžiūros
aktą).
12.4. Savivaldybės pareigūnų teigimu, į J. L. metines pajamas ir turtą buvo įskaityta ir
gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais vertė (2010-01-20 Savivaldybei pateikta pareiškėjos
Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija teisei į valstybės paramą pagal Lietuvos Respublikos
valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą nustatyti, nenurodytas šio dokumento
registracijos Savivaldybėje numeris), tačiau jos šeimos pajamos ir turtas „neviršijo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytų dydžių“ (Seimo kontrolierius pagal jam pateiktų dokumentų
duomenis patikrino J. L. šeimos 2009 metų pajamų dydį ir turto vertę).
Skundo dalies tyrimui reikšmingi įstatymai ir kiti teisės aktai
13. Lietuvos Respublikos įstatymai:
13.1. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatyme nustatyta, kad:
1) 2 straipsnis 1 dalis – „Būstas (gyvenamosios patalpos) – vienbutis gyvenamasis namas, jo
dalis, butas ar kitos gyvenamosios patalpos, tinkamos asmeniui arba šeimai gyventi“;
2) 2 straipsnis 9 dalis – „Tinkamas būstas – būstas, kuris tinka gyventi vienam asmeniui ar
šeimai ir atitinka statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus
<...>;
3) 4 straipsnis – „1. Valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms ir asmenims, <…>,
jeigu jų <…> deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių)
prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių
didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, ir jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šios
šeimos ir asmenys Lietuvos Respublikos teritorijoje: 1) neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise
<…>“;
4) 11 straipsnis – „3. <...> Šeimai ir asmeniui nuosavybės teise įgijus būstą, socialinio būsto
nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka;
13.2. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti principai, kuriais savo veikloje
vadovaujasi visi viešojo administravimo subjektai: įstatymo viršenybės (subjektų įgaliojimai atlikti
viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus); nepiktnaudžiavimo valdžia (draudžiama atlikti viešojo
administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų įgaliojimų arba priimti
administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta,
tikslų) ir kt.;
13.3. Dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta: (pažymos 5.5 punktas).
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai:
14.1. 2003-05-28 nutarimu Nr. 670 (redakcija galiojanti sprendimo dėl Būsto nuomos J. L.
metu) patvirtintame Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės
paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos
aprašo 2.1 punkte nustatyta, kad „Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama
savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės (kalendorinių metų)
pajamos ir turtas, apskaičiuoti vadovaujantis Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto
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apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti
ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašu, patvirtintu šiuo nutarimu, prieš <…> prieš savivaldybės
socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių: <...>
2.1.2. <...>, trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos –
22000 litų ir turtas – 39000 litų“;
14.2. 1998-03-17 nutarimu Nr. 312 patvirtintame Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės
atskaitomybės tvarką apraše (galiojančiame nuo 2009-12-06) nustatyta:
1) 2 punktas – „Gyvenamųjų patalpų apskaitos tikslas – įtraukti į apskaitą gyvenamuosius
namus (jų dalis), butus ir kituose pastatuose įrengtas gyvenamąsias patalpas (toliau vadinama gyvenamosios patalpos) nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos“;
3) 7 punktas – „Duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas gyvenamąsias
patalpas pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatus tvarko valstybės įmonė Registrų centras“.
4) neteko galios 8-12 punktai, kuriuose buvo nustatyta, kad „8. Iš gyvenamųjų patalpų
apskaitos išbraukiamos gyvenamosios patalpos, esančios avariniuose gyvenamuosiuose namuose ar
kituose pastatuose, neatitinkančiuose jiems nustatytų sanitarinių ir techninių reikalavimų, ir
pripažintos netinkamomis gyventi. <...>“, „9. Gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi klausimus
sprendžia savivaldybės tarybos sudaryta nuolat veikianti komisija iš savivaldybės, apskrities
viršininko administracijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų. <...>. Komisija, pripažinusi
gyvenamąsias patalpas netinkamomis gyventi, surašo aktą, kurį pateikia savivaldybių taryboms
tvirtinti“, „10. Gyvenamosios patalpos pripažįstamos netinkamomis gyventi, jeigu: 10.1. jų būklė
yra avarinė (pastato ar jo dalies avarinė būklė nustatoma pagal <...> statybos techninį reglamentą
“Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka“, STR 1.12.01:1996 <..>; 10.2. neatitinka sanitarinių ir
techninių reikalavimų (esant nors vienam iš šių požymių): neturi natūralaus tiesioginio apšvietimo,
gyvenamojoje patalpoje nėra stacionarinių šildymo įrenginių, gyvenamosios patalpos yra aplinką
teršiančių objektų sanitarinės apsaugos zonoje, kurioje teršalai viršija leistinas normas“, „12.
Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į <...> komisijos pateiktas išvadas, priima sprendimą. <...>“.
15. Joniškio rajono savivaldybės teisės aktai:
15.1. Tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T-50 patvirtinto Savivaldybės socialinio būsto
nuomos tvarkos aprašo (2010-06-03 sprendimo Nr. T-112 redakcija) 30 punkte nustatyta, kad
„Socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama ar nepratęsiama šiais atvejais:
30.1. asmeniui (šeimai) nuosavybės teise įsigijus būstą;
30.2. asmens (šeimos) metinėms pajamoms ir turtui viršijus didžiausius dydžius, nustatytus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės <...>“;
15.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-08-28 įsakymu Nr. A-759 patvirtintame
Žagarės seniūno pareigybės aprašyme nustatyta, kad:
1) seniūnas turi „išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
valstybės tarnybą, darbo santykius, administracines nuobaudas, darbuotojų saugą ir sveikatą,
viešuosius pirkimus, atliekų tvarkymą, informacijos gavimą bei teikimą ir priskirtų funkcijų
vykdymą“(6.2 punktas);
2) seniūnas „išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius
dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais (7.3
punktas);
16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika:
„Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai,
kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti
konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra
negalimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-11-19 nutartis administracinėje byloje
Nr. A14-1052/2007)“.
Išvados
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17. Išanalizavus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 12 punktas) ir pažymos 1315 punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad:
17.1. vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymu socialinio būsto nuoma J. L. galėjo būti pratęsta, jeigu:
1) jos deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už 2009 metus buvo mažesni už pajamas ir
turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė – J. L. šeimos pajamos ir turtas neviršija
Vyriausybės nustatytų dydžių; pažymos 12.4 ir 14.1 punktai);
2) ir jeigu šios šeima Lietuvos Respublikos teritorijoje neturi ar neturėjo būsto nuosavybės
teise – J. L. nuosavybės teise turi gyvenamąjį namą Seniūnijoje.
17.2. Savivaldybė pratęsdama Būsto nuomos sutartį su J. L., kuri nuosavybės teise turi
gyvenamąjį namą, vadovavosi tuo, kad šis namas, Seniūnės nuomone (2010-03-25 raštas; pažymos
12.3 punktas), yra netinkamas gyventi (t. y., šis namas nebuvo laikomas priežastimi, dėl kurios
pagal Aprašą socialinio būsto nuomos sutartis neatnaujinama; pažymos 14.1 punkto 2 papunktis);
17.3. pagal Seniūno pareigybės 2008 metais patvirtintame aprašyme Seniūnui keliamus
gebėjimų reikalavimus ir suteiktus įgaliojimus Seniūnas neturi turi išmanyti statybos, priešgaisrinės
saugos, higienos reikalavimus nustatančius įstatymus ir kitus teisės aktus, jis išduoda gyventojams
faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus tik tais atvejais, kai teisės aktuose nėra nustatyta, kad tai
būti patvirtinta kitais dokumentais (Seniūnui nėra suteikti įgaliojimai teikti išvadas dėl gyvenamųjų
patalpų tinkamumo gyventi, iki 2009-12-06 gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi klausimus
pagal pažymos 14.2 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus turėjo teisę spręsti savivaldybės
tarybos sudaryta nuolat veikianti komisija, surašydama aktą, teikiamą tvirtinti savivaldybės tarybai);
17.4. Savivaldybės pareigūnai Komisijai 2010-04-20 nepateikė Valstybės paramos būstui
įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo reikalavimus
atitinkančio Buto faktinę būklę patvirtinančio dokumento, t. y., kad Butas atitinka statybos bei
specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus.
18. Atsižvelgus į pažymos 12.4 punkte nurodytas aplinkybes, kad Savivaldybei 2010-01-20
pateikta pareiškėjos Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija teisei į valstybės paramą pagal
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą nustatyti nėra
nustatyta tvarka registruota Savivaldybėje, darytina išvada, analogiška pažymos 9 punkte pateiktai
išvada.
19. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas (pažymos 17 ir 18 punktai), Viešojo
administravimo principus (pažymos 12.2 punktas) bei teismų praktiką (pažymos 16 punktas),
konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai, spręsdami socialinio būsto nuomos J. L. pratęsimo
klausimą, vadovaudamiesi Seniūnės, nustatyta tvarka neįgaliotos spręsti J. L. nuosavybės teise
priklausančio gyvenamojo namo tinkamumo gyventi klausimų, nuomone, galimai viršijo savo
įgaliojimus (pažymos 12.3 punktas), nesilaikė Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) bei Viešojo administravimo įstatymu ir
Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo reikalavimų, taigi ši pareiškėjos skundo dalis
pripažintina pagrįsta.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
1 punktu Seimo kontrolierius nusprendžia pareiškėjos X skundo dėl Joniškio rajono savivaldybės
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) dalį dėl socialinio būsto pareiškėjai nuomos
klausimų pripažinti pagrįsta.
21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
1 punktu Seimo kontrolierius nusprendžia pareiškėjos X skundo dėl Joniškio rajono savivaldybės
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) dalį dėl socialinio būsto J. L. skyrimo pripažinti
pagrįsta.
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IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
17 punktu, Seimo kontrolierius Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui
rekomenduoja:
22.1. atsižvelgti į pažymos 8.4 punkte pateiktą išvadą bei siūlymus dėl pareiškėjai X
išnuomoto Savivaldybės socialinio būsto remonto bei informuoti apie šiais klausimais priimtus
sprendimus;
22.2. atsižvelgti į pažymos 19 punkte pateiktą išvadą dėl socialinio būsto nuomos J. L. šeimai
ir šį klausimą spręsti įstatymų nustatyta tvarka (apie priimtus sprendimus informuoti Seimo
kontrolierių);
22.3. imtis priemonių, kad tiek Savivaldybėje, tiek Seniūnijoje dokumentai būtų tvarkomi ir
valdomi teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašyčiau iki 2011-06-01 informuoti apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.

Seimo kontrolierius
Antanina Miliauskienė, 2665143

Augustinas Normantas

