KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
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
2015 m. gegužės 18 d. Nr. D-203
Kalvarija
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., 29 str.
8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 str. 6 d. 3 p., 16 str.
10 d.:
1. T v i r t i n u 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 aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2011 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. D-71 „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“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė

Daiva Juodagalvienė

Jurgita Čerkauskienė

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. D- 203
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 APRAŠAS
1. Šeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą,
pateikę rašytinį prašymą (1 priedas) Kalvarijos savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos
direktoriui, registruojami Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriuje.
Prašyme turi būti nurodyta, į kokį šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą asmenys
pageidauja būti įrašyti. Kartu su prašymu pateikiami asmens ir šeimos teisę į socialinį būstą ar būsto
sąlygų pagerinimą patvirtinantys dokumentai:
1.1. Valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie asmens ir šeimos narių nuosavybės teise
turėtą ir turimą nekilnojamąjį turtą per paskutinius 5 metus.
1.2. Seniūnijos pažyma apie asmens ir šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu
pareiškėjo šeimos narys savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs kitos savivaldybės teritorijoje –
pažyma iš tos savivaldybės, kad nėra įrašytas į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus.
1.3. Seniūnijos, kurioje asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą, pažyma apie šeimos sudėtį.
Taip pat prireikus paso, santuokos (ištuokos, sutuoktinio mirimo) liudijimo, vaikų gimimo
liudijimų, įvaikinimo dokumentų kopijos.
1.4. Neįgalumo ar nedarbingumo lygį, našlaičio ar likusio be globos asmens statusą
patvirtinantis dokumentas.
1.5. Duomenys apie asmens ir šeimos grynąsias metines pajamas už vienerius metus.
1.6. Gydymo įstaigos pažyma (pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis).
1.7. Kiti dokumentai, patvirtinantys teisę į socialinį būstą.
2. Šeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą,
pateikę prašymą ir reikalingus dokumentus, registruojami Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės
paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, dokumentų registre (bylos indeksas – 13.13-08).
Suteikus registracijos numerį, kiekvieno asmens (šeimos) pateikti dokumentai susegami į atskirą
bylą. 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, jeigu pagal papildomai pateiktus dokumentus nustatoma, kad asmuo
(šeima) nebeturi teisės būti sąrašuose, iki jo išbraukimo iš sąrašų. Suteikus paramą arba išbraukus iš
sąrašų, bylos perduodamos į archyvą.
3. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal
prašymo užregistravimo Kalvarijos savivaldybės administracijoje datą ir laiką. Sudaromi šie atskiri
sąrašai: jaunų šeimų sąrašas, šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas, likusių be
tėvų globos asmenų ir jų šeimų sąrašas, neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose
yra tokių asmenų sąrašas, bendrasis sąrašas (į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos,
nepatenkantys į kitus išvardytus sąrašus), socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio
būsto sąlygų pagerinimą, sąrašas.

4. Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja
teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, šeimai ar asmeniui pageidaujant, gali būti perrašomi į atitinkamą kitą
sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus.
5. Asmenų, įrašytų į savivaldybės socialinio būsto sąrašus, duomenys registruojami
informacinėje sistemoje, kurią tvarko Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ar įstaiga. Sąrašai
tikslinami ir tvirtinami administracijos direktoriaus įsakymu.
6. Šeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą, iš sąrašų išbraukiami:
6.1. kai jie įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto 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, arba nuosavybės
(bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra
fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.
6.2. kai jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus
deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija Lietuvos Respublikos
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir
turto dydžius;
6.3. kai miršta į sąrašą įrašytas asmuo;
6.4. kai asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar
kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme (toliau – Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas);
6.5. kai asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas. Šiuo atveju asmuo ar šeima
perrašomi į asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą;
6.6. kai asmenys ir šeimos, kuriems įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį
būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į
savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis
siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti,
sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į
savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą
asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio
pasiūlymo pateikimo dienos;
6.7. kai jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;
6.8. kai asmuo pateikia rašytinį prašymą (2 priedas) savivaldybės vykdomajai institucijai
išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;
6.9. kai asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1
dienos), nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas
pajamas) deklaracijos.
7. Apie sprendimą išbraukti iš sąrašų socialiniam būstui išsinuomoti, išskyrus 6.3 punkte
numatytą atvejį, savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos
raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.
8. Kalvarijos savivaldybės administracija Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta
tvarka kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl
informacijos apie asmens (jo šeimos), įrašyto (įrašytos) į vieną iš Lietuvos Respublikos paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnyje nurodytų sąrašų, pateiktas turto (įskaitant
gautas pajamas) deklaracijas ir deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas). Informaciją apie
(ne)pateiktas turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas ir deklaruotą turtą (įskaitant gautas
pajamas) Kalvarijos savivaldybės administracija gali gauti tik turėdama asmens sutikimą (3
priedas).
9. Ginčai dėl išbraukimo iš sąrašų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________________

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
1 priedas
_____________________________________
(vardas, pavardė)

_____________________________________
(asmens kodas)

_____________________________________
(gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI
___________
(data)
Kalvarija
Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymu, pageidauju būti įrašytas (-ta) į Kalvarijos savivaldybės jaunų šeimų (pirmasis
sąrašas), šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) (antrasis sąrašas), likusių be tėvų globos
asmenų ir jų šeimų (trečiasis sąrašas), neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose
yra tokių asmenų (ketvirtasis sąrašas), bendrą sąrašą (penktasis sąrašas), socialinio būsto
nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą (šeštasis sąrašas).
(reikalingą pabraukti)
PRIDEDAMA.
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________

__________

_______________________________

( parašas)
_______________________

(vardas, pavardė)

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 priedas
_____________________________________
(vardas, pavardė)

_____________________________________
(asmens kodas)

_____________________________________
(gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

PRAŠYMAS
IŠBRAUKTI IŠ SĄRAŠO BŪSTUI IŠSINUOMOTI
___________
(data)
Kalvarija
Prašau išbraukti mane iš Kalvarijos savivaldybės jaunų šeimų (pirmasis sąrašas),
šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) (antrasis sąrašas), likusių be tėvų globos asmenų
ir jų šeimų (trečiasis sąrašas), neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų
(ketvirtasis sąrašas), bendro sąrašo (penktasis sąrašas), socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę
į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašo (šeštasis sąrašas)(reikalingą pabraukti), kadangi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(nurodyti priežastį(-is)

__________

_______________________________

( parašas)
(vardas, pavardė)
_______________________

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
3 priedas

_____________________________________
(vardas, pavardė)

_____________________________________
(asmens kodas)

_____________________________________
(gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

DĖL SUTIKIMO GAUTI ASMENS (ŠEIMOS) DUOMENIS
___________
(data)
Kalvarija

Susipažinau su Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
22 str. numatytomis prievolėmis ir sutinku, kad Kalvarijos savivaldybės administracija gautų
duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie mano (mano šeimos) turtą ir pajamas,
informaciją apie mano (mano šeimos) turimus indėlius bankuose ir kitose finansų įstaigose ir iš
bankų ir kitų finansų įstaigų gautas paskolas, taip pat informaciją iš gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenis tvarkančios įstaigos apie mano (mano šeimos) gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų pasikeitimus.

__________
( parašas)

_______________________________
(vardas, pavardė)

