PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. TS-164
(Visagino savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS-211
redakcija)
VISAGINO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
taikomas nuomojant Visagino savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančias
gyvenamosios paskirties patalpas bei pastatus (jų dalis) Savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į
savivaldybės būstą arba socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas).
2. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytas sąvokų
reikšmes.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDAS, JO SUDARYMAS IR NAUDOJIMAS
3. Savivaldybės būsto fondą sudaro:
3.1. Savivaldybės socialiniai būstai – Visagino savivaldybės socialinio būsto, kaip
savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše įrašyti būstai;
3.2. Savivaldybės būstai:
3.2.1. Savivaldybės būstai, nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis;
3.2.2. Savivaldybės būstai su bendro naudojimo patalpomis, esantys pastatuose, kurie
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre yra užregistruoti kaip bendrabučiai ir (ar) jų
pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) (toliau –
Savivaldybės būstas bendrabučio pastate).
4. Laisvas (neišnuomotas) ir techniškai tvarkingas Savivaldybės būstas:
4.1. atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, siūlomas išsinuomoti asmenims ir šeimoms, kurie
turi teisę į socialinį būstą ir yra įrašyti į sąrašus;
4.2. pagal poreikį Savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondą ir
naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms aprūpinti būstu.
Punkto pakeitimai:
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41. Savivaldybės tarybos sprendimu išnuomotas Savivaldybės būstas gali būti įrašomas į
Socialinio būsto fondą ir naudojamas šį būstą nuomojančiam asmeniui ar šeimai (nuomininkui
sutinkant), asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše atėjus eilei aprūpinti
Socialiniu būstu.
Papildyta punktu:
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5. Savivaldybės būstas, nuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis teisę į socialinio
būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms, negali būti parduodamas ar kitaip perleidžiamas kitų
asmenų nuosavybėn.
6. Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant
būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų
dalis, butus, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatyme nustatyta tvarka perimant valstybės reikmėms nereikalingą laisvą būstą.
7. Klausimus, susijusius su savivaldybės ir socialinio būsto nuoma, nagrinėja ir išvadas ir
(ar) siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui teikia Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta Visagino savivaldybės gyventojų pateiktiems dokumentams
socialiniam ir savivaldybės būstui gauti nagrinėti ir pasiūlymams (išvadoms) pateikti komisija (toliau
– Komisija).

III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS TVARKA
8. Aprašo 3.2.1 papunktyje nurodyti Savivaldybės būstai nuomojami:
8.1. Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju – jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio
(nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus
daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto
dydžius;
8.2. asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka
negali būti iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos;
8.3. savivaldybės tarybos sprendimu asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos
įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;
8.4. savivaldybės tarybos sprendimu kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.
9. Aprašo 8.1 papunktyje nurodytu atveju socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama ir
asmenys ir šeimos išsikelia iš nuomojamo būsto arba gali teikti raštišką prašymą leisti nuomoti jų
nuomojamą būstą kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis.
10. Aprašo 8.2 papunktyje nurodytu atveju Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Savivaldybės būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms, kai juos reikia iškeldinti iš
nuomojamų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų, laikantis šių nuostatų:
10.1. asmenims ir šeimoms, kurie išsikelia iš gyvenamųjų patalpų, jei jose negalima gyventi
dėl stichinių ar kitų nelaimių sukeltų padarinių (gaisro, audros, potvynio, teroro akto ar kt.) ar statinio
avarijos (jos grėsmės) ir jei gyvenamoji patalpa išlieka – tol, kol gyvenamosios patalpos bus
suremontuotos;
10.2. prireikus kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti Savivaldybės gyvenamąsias patalpas,
kurių remontuoti negalima neiškėlus gyventojų (nuomininkų), ir jei po remonto, rekonstrukcijos ar
perplanavimo gyvenamoji patalpa išlieka – tol, kol gyvenamosios patalpos bus suremontuotos,
rekonstruotos ar pertvarkytos;
10.3. neišlikus Savivaldybės būstui po rekonstrukcijos, perplanavimo ar tapus netinkamu
naudoti, nuomininkui išnuomojamas kitas būstas.
11. Aprašo 8.3 papunktyje nurodytu atveju sudaromos terminuotos sutartys – laikotarpiui, kol
asmuo su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susijęs darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais.
12. Aprašo 3.2.2 papunktyje nurodytas Savivaldybės būstas bendrabučio pastate,
vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuomojamas 1–3 metų
laikotarpiui, atsižvelgiant į Komisijos pateiktas išvadas ar rekomendacijas.

13. Nuomininkas turi teisę prašyti pratęsti nuomojamo Savivaldybės būsto nuomos sutartį.
Toks prašymas gali būti patenkinamas tik pateikus pažymą, kad nuomininkas neturi skolų už
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena, nuomą, komunalines ir kitas paslaugas arba kad
sudarė su paslaugų teikėjais skolų grąžinimo sutartis.
14. Pasibaigus Savivaldybės būsto nuomos sutarčiai ir nesant pagrindo jos pratęsti arba ją
nutraukus prieš terminą, nuomininkai ir jų šeimos nariai, atsisakę gera valia išsikelti iš nuomoto būsto,
iškeldinami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos
gyvenamosios patalpos.
15. Aprašo 8 punkte nustatytais atvejais nuomojamo būsto sąrašas (gyvenamųjų patalpų
adresas, nuomos sutarties sudarymo data, nuomininko inicialai) viešai skelbiamas Savivaldybės
interneto svetainėje (www.visaginas.lt) ir atnaujinamas vieną kartą per ketvirtį.
16. Nuomininkas turi teisę prašyti, kad nuomotojas suteiktų jam mažesnio ploto būstą vietoj
turimo didesnio. Toks prašymas gali būti patenkinamas atsiradus tinkamam laisvam Savivaldybės
būstui ir tik pateikus pažymą, kad nuomininkas neturi skolų už Savivaldybės gyvenamųjų patalpų,
kuriose gyvena, nuomą, komunalines ir kitas paslaugas arba kad sudarė su paslaugų teikėjais skolų
grąžinimo sutartis.
17. Savivaldybės būstas bendrabučio pastate, kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms
įgyvendinti – yra daugiau kaip per 1 mėnesį neišnuomotos, nėra pateikta asmenų prašymų nuomotis
šias patalpas, gali būti išnuomojamos viešo konkurso būdu Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą
dėl gyvenamųjų patalpų nuomos ir nustačius nuomos sąlygas: nuomos terminą, pradinį nuompinigių
dydį.
18. Aprašo 17 punkte aprašytu atveju gyvenamųjų patalpų:
18.1. pradinis nuompinigių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
mokesčio apskaičiavimo aktų formų patvirtinimo“;
18.2. nuomos konkursą organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta nuolatinė turto nuomos komisija;
18.3. nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Visagino
savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu
organizavimo tvarkos aprašu.
IV SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA
19. Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų
ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal Įstatymo 16
straipsnio 2 dalyje nurodytas Sąrašo grupes.
20. Sąrašas sudaromas pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir
laiką. Visų asmenų ir šeimų, norinčių išsinuomoti socialinį būstą, sąrašai tvirtinami Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų vasario 1 d. ir ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų Sąrašas (eilės Sąraše numeris, vardas ir pavardė, prašymo pateikimo data ir laikas) skelbiamas
Savivaldybės interneto svetainėje (www.visaginas.lt).
21. Socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą, siūlomas išsinuomoti
laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Sąraše laikotarpį, išskyrus laikotarpį, kai asmuo ar šeima gauna
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.
22. Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje sąrašams prioritetai netaikomi, išskyrus kai būstas
pritaikytas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems asmenims su negalia. Šis būstas
siūlomas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į neįgaliųjų asmenų sąrašą ir turintiems minėtą negalią,
praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis ir sveikus asmenis.

23. Siūlomo išsinuomoti socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui,
turi atitikti Įstatyme nustatytus reikalavimus. Socialinis būstas gali būti siūlomas bei nuomojamas
mažesnio ploto nei pagal nurodytus Įstatyme reikalavimus, jeigu to prašo eilėje laukiantis asmuo.
24. Jei savivaldybės socialinio būsto naudingasis plotas yra didesnis negu Įstatymo 15
straipsnyje nustatytas šio ploto normatyvas, tenkantis asmeniui ir šeimai, esančiam sąraše, laisvas
būstas siūlomas išsinuomoti kitam asmeniui ar šeimai, kurių eilės numeris yra paskesnis (pagal
prašymo pateikimo datą ir laiką), su sąlyga, kad laisvo siūlomo išsinuomoti būsto naudingasis plotas
atitinka šio asmens ar šeimos narių skaičiui tenkantį naudingojo ploto normatyvą.
25. Asmuo ir šeima per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio pasiūlymo pateikimo dienos
išsinuomoti Savivaldybės socialinį būstą privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie
savo apsisprendimą. Sutikę išsinuomoti pasiūlytą socialinį būstą, asmuo ar šeima per 14 kalendorinių
dienų pateikia Savivaldybės administracijai dokumentus, įrodančius teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų
pagerinimą.
26. Savivaldybės socialinio būsto rašytinis pasiūlymas tuo pat metu išsiunčiamas Sąraše
įrašytiems ne daugiau kaip penkiems asmenims ar šeimoms. Jei iš jų pasiūlytą būstą pageidauja
nuomotis keli, jis nuomojamas pirmiau sąraše įrašytam asmeniui ar šeimai.
27. Antras rašytinis pasiūlymas laiku neatvykusiems į Savivaldybės administraciją ir raštu
neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms
pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio siūlymo pateikimo dienos.
28. Asmenys ir šeimos, kuriems siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie iki rašytiniame
pasiūlyme nustatyto laiko be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į Savivaldybę dėl socialinio
būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą,
išbraukiami iš Sąrašo.
29. Jei asmuo ar šeima be svarbių priežasčių atsisako pasiūlymo išsinuomoti savivaldybės
socialinį būstą, tais pačiais metais siūlymas dėl nuomos jam neteikiamas.
30. Sprendimą išnuomoti Savivaldybės socialinį būstą, atsižvelgiant į Komisijos pateiktas
išvadas ar rekomendacijas, priima Savivaldybės administracijos direktorius.
31. Savivaldybės socialinio būsto nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių pilnamečių
šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą, gali:
31.1. prašyti, kad jam būtų išnuomotos mažesnio ploto laisvos gyvenamosios patalpos;
31.2. pateikęs savo ar kartu gyvenančio šeimos nario neįgalumo (judėjimo negalią
patvirtinantį) pažymėjimą, prašyti pakeisti jo nuomojamą socialinį būstą, esantį aukštesniame nei
pirmasis pastato aukštas, į kitą tokio paties ar mažesnio ploto socialinį būstą, esantį pirmajame pastato
aukšte;
31.3. nuomotojui sutikus, keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu socialinio būsto
nuomininku, pateikusiu kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai
išvykusius, rašytinį sutikimą.
32. Sprendimą keisti Savivaldybės socialinį būstą, atsižvelgiant į Komisijos pateiktas
rekomendacijas, priima Savivaldybės administracijos direktorius.
V SKYRIUS
SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, NEĮRAŠYTIEMS Į
ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠĄ
33. Savivaldybės būstas, vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, gali būti
išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis asmenims ar šeimoms, neįrašytiems į Sąrašą, kai
šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto,
šiais atvejais:
33.1. netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios
nepriklausančių aplinkybių;

33.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
33.3. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;
33.4. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
33.5. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis
ir kurios augina vaiką (vaikus);
33.6. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus);
33.7. šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas
sunkus neįgalumo lygis;
33.8. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų
darbingumo lygis.
34. Jei asmenys ir šeimos, turintys teisę pagal šio Aprašo 33 punktą į socialinio būsto
nuomą, ne dėl svarbių priežasčių atsisako nuomotis pasiūlytą Savivaldybės būstą, asmeniui ir
šeimai kitas būstas nebesiūlomas.
35. Pasibaigus socialinio būsto nuomos sutarčiai ir nesant pagrindo jos pratęsti arba ją
nutraukus prieš terminą, nuomininkai ir jų šeimos nariai, atsisakę gera valia išsikelti iš nuomoto buto,
iškeldinami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos
gyvenamosios patalpos.
36. Šio Aprašo 33 punkte nustatytais atvejais nuomojamo būsto sąrašas (gyvenamųjų
patalpų adresas, nuomos sutarties sudarymo data, nuomininko inicialai) viešai skelbiamas
Savivaldybės interneto svetainėje (www.visaginas.lt) ir atnaujinamas vieną kartą per ketvirtį.
VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS
37. Savivaldybės būsto nuomos sutartį (1 priedas) bei socialinio būsto nuomos sutartį (2
priedas) kartu su būsto nuomininkais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.
38. Savivaldybės būsto nuomininku sutartyje įrašomas asmuo, kurio vardu buvo pateiktas
prašymas. Socialinio būsto nuomininku sutartyje įrašomas asmuo, kurio vardu buvo pateiktas
prašymas ir įrašyta į Sąrašą. Kiti asmenys sutartyje įvardijami nuomininko šeimos nariais.
39. Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį asmuo privalo pasirašyti per 10
kalendorinių dienų nuo informavimo apie priimtą sprendimą dienos.
40. Jei nuomininkas ir jo šeimos nariai per 3 mėnesius nuo Savivaldybės būsto ar
Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo neapsigyvena išnuomotame būste ir
nemoka nuomos mokesčio ar mokesčių už komunalines paslaugas (įskaitant namo bendrojo
naudojimo objektų techninę priežiūrą ir remontą), praranda teisę jame apsigyventi ir nuomos sutartis
nutraukiama.
41. Socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Įstatymo 20 straipsniu ir šiuo Aprašu.
VII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO
NUSTATYMAS
42. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta
Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, nustato Socialinio būsto
nuomos mokesčio dydį arba jo apskaičiavimo tvarką.
43. Savivaldybės taryba Savivaldybės biudžeto sąskaita turi teisę:
43.1. sumažinti Socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio, jeigu asmens
(šeimos atveju – visų šeimos narių) už kalendorinius metus deklaruotos pajamos, tenkančios vienam

asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui), per mėnesį neviršija 1 valstybės remiamų pajamų
dydžio;
43.2. atleisti nuo dalies Savivaldybės ar Socialinio būsto nuomos mokesčio Savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka, jeigu asmuo (šeima) pagal raštišką susitarimą su Savivaldybės
administracija atlieka nuomojamų patalpų remonto darbus, kurie padidina nuomojamo būsto vertę.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-211, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28408

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
45.
Apraše neaptarti klausimai dėl Savivaldybės būsto ir Socialinio būsto nuomos
sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais bei
poįstatyminiais teisės aktais.
______________

