POVEIKIO VERTINIMO
PAŽYMOS PAVYZDYS
NUMATOMO PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI TEISINIO REGULIAVIMO
PRIORITETINIŲ TEISĖKŪROS INICIATYVŲ POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA
Prioritetinės
teisėkūros iniciatyvos
pavadinimas

PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO PROJEKTAS

Vertinimą atlikusi
institucija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Problema

Valstybės parama mažas pajamas turintiems asmenims
(šeimoms) būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama nuomojant socialinį
būstą ir teikiant lengvatinius būsto kreditus. 2012 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą turinčių
asmenų (šeimų) sąrašuose užregistruoti 31 584 asmenys (šeimos).
Socialinio būsto fondo plėtra netenkina poreikio, nes mažas pajamas
turintiems asmenims (šeimoms) galimybė išsinuomoti savivaldybės
socialinį būstą gali būti suteikta tik 20–30-ties metų laikotarpiu nuo
prašymo pateikimo datos išnuomoti socialinį būstą (realios paramos
laukimo trukmė 20–30 metų). Neužtikrinamas pakankamai efektyvus ir
veiksmingas mažas pajamas turinčių asmenų (šeimų) teisės į būstą
įgyvendinimas. Neturinčių būsto ir negaunančių paramos asmenų (šeimų)
skaičius nuo 2008 m. kiekvienais metais didėja beveik 3 procentais.
Asmenys (šeimos), pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, turtą
ir pajamas nustatyta tvarka deklaruoja pateikdami prašymą išsinuomoti
būstą, o įrašytųjų į sąrašus deklaracijos patikslinamos tik prieš
išnuomojant jiems būstą, todėl sąrašuose gali būti asmenų, kurie
negyvena Lietuvos Respublikoje arba jų turimas turtas ir pajamos sudaro
jiems galimybę savarankiškai spręsti apsirūpinimo būstu klausimus. Kaip
pasikeičia asmens (šeimos) materialinė padėtis nuo įrašymo į sąrašus iki
socialinio būsto nuomos, nedeklaruojant turto ir pajamų nustatyti nėra
galimybės, todėl identifikuoti problemos masto neįmanoma.
Nuostata, kad asmenys (šeimos) praranda teisę į valstybės
paramą, jeigu jų deklaruojamas turtas ir pajamos per metus daugiau kaip
5 proc. viršija Vyriausybės nustatytus dydžius, neatitinka realių sąlygų,
kurioms esant asmuo būtų pajėgus pats apsirūpinti būstu. Tokios sąlygos
didina priverstinių iškeldinimų skaičių ir mažina gyventojų motyvaciją
dirbti bei turėti didesnes darbines pajamas, nes dėl šios priežasties jie
prarastų teisę į socialinį būstą. Nedidelis pajamų ir turto pasikeitimas dar
neleidžia nustatyti, kad asmenys (šeimos) jau yra pajėgūs patys
apsirūpinti būstu. Tad būtų neteisinga iš asmens (šeimos), turinčio teisę į
socialinį būstą, nežymiai pasikeitus jo turtinei padėčiai, staiga atimti tokią
galimybę ir mažinti jo motyvaciją siekti gauti didesnes pajamas, vadinasi
ir mokėti mažesnius mokesčius valstybei. Atkreiptinas dėmesys, kad
kiekvienais metais vidutiniškai socialinį būstą dėl pajamų pokyčio ne
savo noru privalo palikti apie 700 asmenų (šeimų).
Savivaldybės gyvenamosios patalpos, kurios apskaitomos kaip
socialinis būstas, tačiau išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., pagal tuo
metu galiojusius teisės aktus yra nuomojamos neribotam laikui. Netaikant
socialinio būsto nuomos sąlygų nuomojami 14 887 butai, kurie sudaro
645 701 m2 savivaldybių socialinio būsto fondo.
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Tikslas

Užtikrinti tinkamą mažas pajamas turinčių asmenų (šeimų) teisės
į būstą įgyvendinimą ir paramos prieinamumą.
Problemas, susijusias su teisės į paramą būstui įsigyti ar
išsinuomoti nustatymu ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų panaudojimu,
aprūpinant būstu mažas pajamas turinčius asmenis (šeimas), spręsti
tobulinant šių nuostatų reglamentavimą:
1. Dėl teisės į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatymo.
Siekiant, kad paramą gautų tik tie asmenys (šeimos), kurių pajamos ir
turtas yra mažesni už Vyriausybės nustatytus dydžius, būtina laipsniškai
pereiti prie visuotinai privalomo pajamų ir turto deklaravimo ir numatyti,
kad asmenys (šeimos), norėdami gauti paramą būstui įsigyti ar
išsinuomoti, turimą turtą ir gautas pajamas Gyventojų turto deklaravimo
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583) nustatyta tvarka
privalėtų deklaruoti kiekvienais metais. Nuolatinis asmenų (šeimų) turto
ir pajamų deklaracijų už kiekvienus metus pateikimas ir teisės į paramą
būstui įsigyti ar išsinuomoti kasmetinis patikslinimas sudarys sąlygas
tiksliau nustatyti paramos gavėjus ir racionaliau planuoti bei panaudoti
paramai skirtas lėšas.
2. Dėl paramos teikimo nutraukimo (sustabdymo). Numatyti,
kad paramos teikimas stabdomas ir nutraukiama socialinio būsto nuomos
sutartis arba asmenys (šeimos) išbraukiami iš laukiančiųjų socialinio
būsto nuomos sąrašų tik tais atvejais, kai jų už kalendorinius metus
deklaruotas turimas turtas ir gaunamos pajamos daugiau nei 20 proc.
viršija Vyriausybės nustatytus dydžius.
3. Dėl priverstinių iškeldinimų mažinimo. Numatyti, kad dėl
išaugusių pajamų ir turto asmenims (šeimoms), praradusiems teisę į
socialinio būsto nuomą, pageidaujant, socialinio būsto nuomos sutartis
savivaldybės tarybos sprendimu gali būti pakeista į būsto nuomos sutartį
komercinėmis sąlygomis. Gautas lėšas naudoti tik socialinio būsto fondo
plėtrai.
4. Dėl socialinio būsto fondo panaudojimo. Nustatyti, kad
savivaldybės (valstybės) gyvenamąsias patalpas, kurias nuomojant
netaikomos socialinio būsto nuomos sąlygos, šių patalpų nuomininkams
leisti privatizuoti (įvertinant investicijas, pakeitusias būsto vertę) rinkos
sąlygomis, išperkant ne per ilgesnį negu 10 metų laikotarpį. Gautas lėšas
naudoti tik socialinio būsto fondo plėtrai.
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinio reguliavimo
tobulinimo priemonės vykdomos neatsižvelgiant į pasirinktą
apsirūpinimo būstu sprendimo alternatyvą.
Status quo ir alternatyvos

2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 31 584 asmenys (šeimos),
turintys teisę į socialinį būstą ir įrašyti į savivaldybėse sudaromus sąrašus,
pageidavo išsinuomoti socialinį būstą. Socialiniai būstai 2012 m.
išnuomoti 1 086 asmenims (šeimoms). Poreikio tenkinimas – 3,6 proc.
2012 m. 60 asmenų (šeimų) gavo valstybės remiamus būsto kreditus ir
jiems suteikta 594,2 tūkst. litų subsidijų. Poreikio tenkinimas – 100 proc.
Įstatyme reglamentuotos paramos formos neužtikrina realios paramos
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teisę į socialinį būstą turintiems asmenims (šeimoms), nes socialinio
būsto nuomos reikia laukti iki 30 metų, o lengvatinius kreditus, pagal
Lietuvos banko nustatytas atsakingo skolinimosi taisykles, gauna ne visi
teisę į paramą turintys asmenys. Valstybės skiriamos lėšos sudaro
galimybę socialinio būsto fondą kiekvienais metais papildyti vidutiniškai
200 būstų, nors teisę į socialinį būstą turinčiųjų skaičius (pagal Lietuvos
statistikos departamento duomenis) vidutiniškai didėja apie 1600 asmenų
(šeimų) kasmet. Pažymėtina, kad nuo 2008 m. iki 2012 m. teisę į socialinį
būstą ar jo sąlygų pagerinimą turinčių asmenų (šeimų) sąrašas padidėjo
beveik 25 procentais.
Asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą ir įrašyti į
savivaldybėse sudaromus sąrašus, pageidaujantys išsinuomoti socialinį
būstą, turtą ir pajamas nustatyta tvarka deklaruoja pateikdami prašymą
išsinuomoti būstą, o įrašytų į sąrašus deklaracijos patikslinamos tik prieš
išnuomojant jiems būstą, todėl sąrašuose gali būti asmenų, kurie
negyvena Lietuvos Respublikoje arba jų turimas turtas ir pajamos sudaro
jiems galimybę savarankiškai spręsti apsirūpinimo būstu klausimus.
Socialinio būsto nuomininkai turimą turtą ir gautas pajamas deklaruoja
kas treji metai. Tokios nuostatos nesudaro realios galimybės nustatyti,
kaip kito nuomininko turto ir pajamų lygis per pastaruosius trejus metus
ir ar jis jau pirmaisiais būsto nuomos metais pagal turimą turtą ir
gaunamas pajamas neprarado teisės į socialinį būstą. Turto ir pajamų
vertinimas kas treji metai sudaro prielaidas būstą nuosavybės teise
įsigijusiam asmeniui tęsti savivaldybės socialinio būsto nuomą, kartu
mažina teisėtus socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų lūkesčius.
Nuostata, kad asmenys (šeimos) praranda teisę į valstybės paramą, jeigu
jų deklaruojamas turtas ir pajamos per metus daugiau kaip 5 proc. viršija
Vyriausybės nustatytus dydžius, neatitinka realių sąlygų, kurioms esant
asmuo būtų pajėgus pats apsirūpinti būstu. Pagal Vyriausybės nustatytus
pajamų dydžius realios asmens pajamos per mėnesį negali padidėti
daugiau kaip 55 litais. Tokios sąlygos didina priverstinių iškeldinimų
skaičių ir mažina gyventojų motyvaciją dirbti bei turėti didesnes darbines
pajamas.
Savivaldybės gyvenamosios patalpos, kurios apskaitomos kaip
socialinis būstas, tačiau išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., pagal tuo
metu galiojusius teisės aktus yra nuomojamos neribotam laikui. Pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 dalį (Žin.,
2000, Nr. 74-2262), imperatyvių teisės normų pasikeitimas po sutarties
sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms, todėl savivaldybės neturi
realių galimybių šių patalpų nuomoti asmenims (šeimoms) pagal
socialinio būsto nuomos sąlygas, nes su šių patalpų nuomininkais
sudarytos neterminuotos nuomos sutartys. Galiojantis teisinis
reglamentavimas nesudaro galimybių panaudoti turimo turto pagal
tiesioginę jo paskirtį ir mažina teisėtus mažas pajamas turinčių asmenų
(šeimų) lūkesčius išsinuomoti socialinį būstą. Pagal Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai savivaldybių administracijų pateiktus 2012 m.
duomenis, 14 887 butai, kurie sudaro 645 701 m2 savivaldybių socialinio
būsto fondo, yra nuomojami vadovaujantis Gyventojų apsirūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis įstatymo (Žin., 1992, Nr. 14-378, redakcija,
galiojusi iki 2002 m. gruodžio 31 d.) nustatytais kriterijais, iš jų 12 514
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butų (531 986 m2) nuomojami asmenims (šeimoms), kurie neturi teisės
nuomoti socialinį būstą.
Užtikrinti paramos aprūpinant būstu prieinamumą ir tinkamas
gyvenimo sąlygas visiems, neturintiems pakankamai lėšų, galima vykdant
socialinio būsto fondo plėtrą valstybės arba skolintomis lėšomis bei
nuomojant privataus sektoriaus sukurtą nekilnojamąjį turtą (būstus) ir
teikiant paramą asmenims (šeimoms), nuomojantiems šį turtą.
Alternatyva Nr. 1
Socialinio būsto nuoma. Ši alternatyva iš esmės atitinka šiuo
metu taikomą paramos formą, tačiau vertinama siekiant įgyvendinti ES
kovos su benamyste strategiją. Siekiant išspręsti mažas pajamas turinčių
asmenų (šeimų) apsirūpinimo būstu (benamystės) problemą, socialinio
būsto fondo plėtrai gali būti naudojami valstybės (savivaldybių) biudžetų
asignavimai arba skolintos lėšos. Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma
statant (rekonstruojant) arba įsigyjant naujus būstus. Tokiu būdu siekiama
užtikrinti, kad visi asmenys (šeimos), šiuo metu laukiantys socialinio
būsto nuomos, iki 2020 m. būtų aprūpinti socialiniu būstu.
Alternatyva Nr. 2
Parama asmenims (šeimoms), nuomojantiems būstą rinkoje,
būtų teikiama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijos forma. Asmenims (šeimoms), kurie dėl socialinės
padėties ar atskirties negali nuomotis būsto rinkoje, parama teikiama
nuomojant socialinį būstą.
Siekiant išspręsti mažas pajamas turinčių asmenų (šeimų)
apsirūpinimo būstu problemą, nustatyti, kad šeimos ir asmenys, turintys
teisę į socialinį būstą ir rinkos sąlygomis nuomojantys būstą iš fizinių ar
juridinių asmenų, įgyja teisę į nuomos ar išperkamosios nuomos
mokesčių dalies kompensaciją. Nuomodami būstą rinkoje išperkamosios
būsto nuomos (būsto nuoma su išsipirkimo teise) sąlygomis asmenys
(šeimos) gautų tokio paties dydžio kompensacijas kaip ir nuomojantis be
išsipirkimo teisės, t. y. kompensacijų teikimo sąlygos nepriklauso nuo
sudarytos sutarties rūšies. Tokiu būdu atsakomybė ir rizika už būsto
išsipirkimą tenka paramos gavėjui, tačiau paramos teikėjas šiuo atveju
remdamas nuomą (kompensuodamas dalį rinkoje nuomojamo būsto
nuomos mokesčio) kartu iš dalies remia ir būsto išsipirkimą. Tokiu būdu
asmenys (šeimos), pasinaudoję galimybe gauti kompensacijas, galės
realizuoti savo teisę į tinkamą būstą, o sumažėjęs socialinio būsto fondo
plėtros poreikis savivaldybėse sudarys galimybes apsirūpinti būstu tiems,
kurie dėl socialinės padėties ir atskirties negalės nuomotis būsto rinkos
sąlygomis. Socialinio būsto fondo plėtrai būtų naudojamos privatizavimo
lėšos, gautos parduodant savivaldybės (valstybės) gyvenamąsias patalpas,
kurios negali būti nuomojamos socialinio būsto nuomos sąlygomis, ir ES
struktūrinės paramos fondo lėšos.
Dėl lėšų stokos nustačius nuomos ar išperkamosios nuomos
mokesčių dalies kompensacijų dydį, mažesnį negu 50 proc. rinkos kainos,
asmenys (šeimos) privalėtų likusią dalį, kuri išperkamosios nuomos
atveju būtų dar didesnė, padengti savo lėšomis. Kadangi į šią paramą gali
pretenduoti tik asmenys (šeimos), kurių turtas ir pajamos yra mažesni už
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Vyriausybės nustatytus dydžius, jų galimybės apmokėti likusią nuomos
dalį yra ribotos, todėl asmenų (šeimų) galimybės ir jų skaičius tiesiogiai
priklauso nuo paramos dydžio. Įvertinus paramos poreikio dydį ir
ministerijos šiam tikslui disponuojamas lėšas, tikslinga būtų parinkti
bandomąsias savivaldybes, kuriose būtų taikoma nauja paramos forma,
arba kompensacijas mokėti tik tam tikroms socialinėms grupėms. Tačiau
tokiu atveju būtų pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje
pripažinti principai, nes šios Chartijos 51 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad jos nuostatos taikomos valstybėms narėms, kai šios įgyvendina
Sąjungos teisę. Nustatydamos nacionalinės teisės aktuose apibrėžtas
socialinio saugumo, socialinės pagalbos ir socialinės apsaugos priemones
valstybės narės privalo laikytis Chartijos 34 straipsnyje numatytų teisių ir
principų. Chartijos 34 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog „siekdama įveikti
socialinę atskirtį ir skurdą, Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę į socialinę
paramą ir paramą aprūpinant būstu, kad pagal Sąjungos teisės ir
nacionalinių teisės aktų nustatytas taisykles bei praktiką būtų užtikrintos
tinkamos gyvenimo sąlygos visiems, neturintiems pakankamai lėšų“. Dėl
šių priežasčių šie nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies
kompensacijų teikimo sąlygų variantai nesvarstytini.
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Status quo

Poveikis paramos
teikimo būstui įsigyti
ar išsinuomoti sričiai

Lieka galioti Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatyme nustatytos valstybės paramos formos, finansavimo šaltiniai ir lėšų
dydžiai. Mažas pajamas turinčių asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus, daugės,
todėl ilgės laikotarpis, per kurį asmenys (šeimos) galėtų gauti realią paramą
būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Alternatyva Nr. 1
Įgyvendinant alternatyvoje pasiūlytas priemones nenumatoma iš
esmės nauja teisinių santykių sritis, tačiau siekiama sumažinti benamystės
trukmės laikotarpį ir sudaryti sąlygas asmenims (šeimoms) išsinuomoti
socialinį būstą.
Remdami pasiūlą (būsto statytoją), per trumpą laiką apsirūpinimo
būstu problemos neišspręstume ir siekiamo rezultato nepavyktų pasiekti, iš
esmės liktų tos pačios socialinio būsto nuomos laukiančiųjų eilės, tačiau
ateityje, skatinant privataus sektoriaus investicijas, galima būtų pasiekti,
kad socialinio būsto nuomos reikėtų laukti apie 5–10 metų. Socialinio būsto
fondo plėtra būtų vykdoma valstybės (savivaldybių) arba skolintomis
(privataus sektoriaus) lėšomis.
Per trumpą laikotarpį, įvertinus socialinio būsto fondo plėtros
poreikio mastus, aprūpinti visus laukiančius socialinio būsto nuomos
asmenis (šeimas) nepavyktų dėl ribotų finansinių galimybių.
Per ilgesnį laikotarpį, mažėjant socialinių būstų nuomos
poreikiui, savivaldybėse gali atsirasti nenaudojamų ir nereikalingų būstų,
kurių išlaikymas mažintų savivaldybių finansines galimybes tinkamai
prižiūrėti ir atnaujinti socialinio būsto fondą.
Alternatyva Nr. 2
Įgyvendinant alternatyvoje pasiūlytas priemones, nenustatoma
nauja teisinių santykių sritis, tačiau siekiama maksimaliai padidinti paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti prieinamumą ir įteisinti naują paramos formą,
kartu mažinant būsto suteikimo laukimo laikotarpį.
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas padidins
galimybes asmenims (šeimoms) apsirūpinti būstu ir sudarys galimybę
išsinuomoti poreikius ir galimybes atitinkantį būstą. Pagal apklausos
duomenis, apie 30 proc. laukiančiųjų socialinio būsto nuomos asmenų
(šeimų), gaudami nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies
kompensacijas (remiama paklausa), būstą pageidautų išsinuomoti rinkoje.
Tikėtina, kad pageidaujančių nuomoti rinkoje būstą asmenų (šeimų)
skaičius padidės iki 70–80 proc. (šiuo metu pagal apklausos duomenis
Klaipėdos mieste tokių asmenų (šeimų) yra 71,2 proc.) Nuomininkai,
įvertinę savo finansines galimybes bei teikiamą paramą, galės patys spręsti,
kokiomis sąlygomis (nuomos ar išperkamosios nuomos) ir kokį būstą
nuomotis rinkoje. Išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensavimas
skatins nuomininkų nuosavybės įnašą į būstą ir sudarys sąlygas valstybei
padedant jį įsigyti. Nuomos ar išperkamosios nuomos sutartys
registruojamos viešame registre. Savivaldybei skirtos lėšos, nepanaudotos
nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti,
bus naudojamos savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Lėšos
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skiriamos tai paramos formai, kurią pasirinko asmuo (šeima), tokiu būdu
užtikrinamas paramos prieinamumas. Sumažėjęs socialinio būsto poreikis
būtų tenkinamas panaudojant privatizavimo lėšas, gautas parduodant
savivaldybės (valstybės) gyvenamąsias patalpas, kurios nuomojamos
netaikant socialinio būsto nuomos sąlygų, už rinkos vertę. Gautos lėšos (per
10 metų būtų gauta apie 856 mln. litų) būtų naudojamos savivaldybių
socialinio būsto fondo plėtrai ir už jas būtų galima įsigyti apie 12 tūkst.
butų.
Per trumpą laikotarpį atsiradusi galimybė gauti nuomos ar
išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijas gali padidinti
pretenduojančiųjų skaičių, nes tikėtina, kad ne visi asmenys (šeimos),
turintys teisę į paramą, yra užsiregistravę sąrašuose. Taip pat kurį laiką gali
trūkti rinkoje nuomojamų būstų, todėl padidės nuomos kainos.
Per ilgesnį laikotarpį nuomojamų būstų pasiūla ir paklausa turėtų
susibalansuoti ir legalizuotis būstų nuomos rinka. Tačiau, augant
nekilnojamojo turto kainoms, atitinkamai didės būsto nuomos ir
išperkamosios nuomos kainos. Statistiniai duomenys parodė, kad augantis
pragyvenimo lygis ir gyventojų pajamų didėjimas tiesioginės įtakos
laukiančių socialinio būsto nuomos skaičiui neturėjo: 2006 m. tokių asmenų
(šeimų) buvo 16 314, o 2008 m. jau 23 761. Tai reiškia, kad nors ir didėjo
gyventojų pajamos, tačiau šis padidėjimas nesudarė galimybių
savarankiškai (be pagalbos) apsirūpinti būstu ir nesumažino eilių, arba
pretendentai į socialinio būsto nuomą gyvena iš socialinių pašalpų ir yra
nesuinteresuoti integruotis į darbo rinką. Tikėtina, kad suteikta galimybė
gauti nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalį paskatins asmenis
integruotis į darbo rinką, nes reikės nuomos mokesčio dalį padengti savo
lėšomis arba ilgai laukti socialinio būsto nuomos. Todėl paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti poreikis ir jo kitimas tiesiogiai siejamas ne tik su
namų ūkio nario disponuojamomis pajamomis, bet ir su nedarbo lygio bei
užimtumo kokybės gerėjimo planuojamais rodikliais. Taikant aktyvios
darbo rinkos politikos priemones, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos strateginiame plane nustatyta 15–74 metų asmenų nedarbo
lygį (Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2012 m. 13,3 proc.) 2015
metais sumažinti iki 9,8 proc. Vadovaujantis darbo užmokesčio, nedarbo
lygio ir užimtumo kokybės gerėjimo planuojamais rodikliais, asmenų
(šeimų), susiduriančių su apsirūpinimu būstu problemomis, iki 2015 m.
turėtų sumažėti apie 3–4 procentus, lyginant su 2012 m. Be to, galimybė
asmeniui (šeimai) gauti nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies
kompensaciją bet kurioje savivaldybėje užtikrins mobilumą ir galimybę
pasirinkti gyvenamąją vietą pagal įsidarbinimo galimybes.
Ši apsirūpinimo būstu problemos sprendimo alternatyva atitinka
pasiūlyto Įstatymo projekto nuostatas ir iš esmės užtikrina veiksmingą
teisės į būstą įgyvendinimą.
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Poveikis
valstybės finansams

Status quo

Paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti finansuoti 2012 m.
panaudota 20,1 mln. litų lėšų, iš jų:
- paramai būstui įsigyti ar rekonstruoti (lengvatiniams būsto
kreditams) – 7,1 mln. litų;
- savivaldybių socialinio būsto fondo plėtrai –13,0 mln. litų.
Privatizuojant savivaldybių gyvenamąsias patalpas, 2012 m. gauta 3,7
mln. litų.
Alternatyva Nr. 1
Plėtojant socialinio būsto fondą ir nuomojant socialinį būstą,
įvertinus visus šiuo metu įrašytų į socialinio būsto nuomos eilę asmenų
(šeimų) poreikius, iki 2020 m. reikėtų investuoti apie 3,33 mlrd. litų.
Privatizuojant rinkos sąlygomis savivaldybės gyvenamąsias
patalpas, kurios nenaudojamos kaip socialinis būstas, per 10 metų būtų
gauta apie 856 mln. litų. Gautos lėšos būtų naudojamos socialinio būsto
fondo plėtrai ir sumažintų bendrą papildomų lėšų poreikį iki 2,474 mlrd.
litų.
Siekiant sudaryti galimybę iki 2020 m. aprūpinti visus šiuo metu
įrašytus į socialinio būsto nuomos eilę asmenis (šeimas) būstu, kasmet
reikėtų investuoti 475,7 mln. litų, iš jų 353,4 mln. litų iš valstybės
biudžeto.
Darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms lėšų nereikės.
Siekiant per trumpą laikotarpį sumažinti socialinio būsto fondo
plėtros kaštus, šiam tikslui gali būti naudojamos tokios priemonės kaip
sumažinta socialinio būsto statybai skirtos žemės mokesčių ir plėtros
kaina, paskolų, skirtų socialinio būsto statybai, palūkanų subsidijos,
lengvatinės valstybės paskolos ir pan. Išskirtinių sąlygų sudarymas
išbalansuotų konkurencinę aplinką ir per ilgesnį laikotarpį neigiamai
veiktų valstybės ir savivaldybių biudžetus (mažėtų įplaukos).
Augant statybų ir nekilnojamojo turto kainoms, alternatyvoje
paskaičiuotų socialinio būsto fondo plėtrai reikalingų lėšų gali neužtekti,
nes skaičiavimai paremti 2013 m. kovo mėn. statinių statybos
skaičiuojamosiomis kainomis.
Lėšų alternatyvai įgyvendinti poreikis 336,7 mln. litų viršija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šiai sričiai finansuoti patvirtintus
metinius asignavimus, todėl projektui įgyvendinti reikia papildomų
biudžeto lėšų.
Alternatyva Nr. 2
Skaičiuojama, kad nuomininkai realiai gali skirti būsto nuomai ar
išperkamajai nuomai iki 20 proc. grynųjų pajamų. Trijų asmenų šeimos,
pagal Vyriausybės nustatytus dydžius, remiamos grynosios pajamos
sudaro 26 400 litų per metus arba 2200 litų per mėnesį. Trijų asmenų
šeima per mėnesį būsto nuomai galėtų skirti iki 440 litų. Vilniuje būsto
nuoma trijų asmenų šeimai kainuotų apie 800 litų per mėnesį, tai reiškia,
kad Valstybės kompensuojama dalis turėtų sudaryti ne mažiau kaip
50 proc. rinkos kainos. Jeigu bus laikomasi šių sąlygų, nuomos ar
išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti,
kompensuojant iki 50 proc. rinkos nuomos kainos, kasmet reikėtų apie
64,8 mln. litų. Socialinio būsto fondo plėtrai skiriamas valstybės lėšas
16,7 mln. litų panaudojant nuomos mokesčių kompensacijoms mokėti
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papildomai iš valstybės biudžeto reikėtų 48,1 mln. litų. Dalis šių lėšų (iki
4 proc.) būtų skiriama savivaldybėms paramai administruoti (darbo
užmokesčiui ir kitoms išlaidoms). Pažymėtina, kad legaliai nuomojant
gyvenamąsias patalpas, t. y. mokant pajamų mokesčius arba perkant
verslo liudijimus, apie 19,0 mln. litų grįžtų į valstybės biudžetą.
Privatizuojant rinkos sąlygomis savivaldybės gyvenamąsias
patalpas, kurios nenaudojamos kaip socialinis būstas, per 10 metų būtų
gauta apie 856 mln. litų. Gautos lėšos būtų naudojamos savivaldybių
socialinio būsto fondo plėtrai ir už jas galima būtų įsigyti apie 12 tūkst.
butų.
Pažymėtina, kad augant statybų ir nekilnojamojo turto kainoms,
reikėtų didinti kompensuojamąją dalį arba augant gyventojų realiosioms
pajamoms šis kainų augimas būtų padengiamas nuomininkų sąskaita.
Didėjant asmens (šeimos) išlaidoms minimaliems poreikiams tenkinti,
mažėja jų galimybės skirti dalį grynųjų pajamų būsto nuomai ir, jeigu
nedidės arba nepakankamai didės realiosios gyventojų pajamos, nebus
galimybių nuomininkų sąskaita padengti nuomos kainų augimo.
Alternatyvoje paskaičiuotų lėšų kompensacijoms teikti gali neužtekti, nes
skaičiavimai paremti 2013 m. kovo mėn. statinių statybos
skaičiuojamosiomis kainomis, kurios turi tiesioginę įtaką nuomos
kainoms rinkoje.
Lėšų alternatyvai įgyvendinti poreikis 48,1 mln. litų viršija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šiai sričiai finansuoti patvirtintus
metinius asignavimus, todėl projektui įgyvendinti reikia papildomų
biudžeto lėšų.
Poveikis
administracinei
naštai

Status quo

Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas,
socialinio būsto nuoma yra savarankiška (įstatymų nustatyta (priskirta)
savivaldybės funkcija. Todėl, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymu (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002,
Nr. 116-5188), valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą
asmenims (šeimoms) administruoja savivaldybės.
Alternatyva Nr.1
Įgyvendinant šią alternatyvą, papildomas poveikis piliečių ir kitų
asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracinei
naštai nenumatomas.
Alternatyva Nr. 2
Projekte reglamentuotos naujos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti teikimo formos – nuomos ar išperkamosios nuomos
mokesčių dalies kompensacijos – valstybės teikiama funkcija
perduodamos
savivaldybėms,
todėl
kompensacijų
mokėjimo
administravimas
padidins
savivaldybių
administracinę
naštą.
Savivaldybių vykdomosioms institucijoms papildomai reikėtų
administruoti apie 22 tūkst. sutarčių dėl būsto nuomos ar išperkamosios
nuomos mokesčių dalies kompensacijų teikimo. Analogišką kiekį (apie
22 tūkst.) deklaracijų, pateiktų pagal Gyventojų turto deklaravimo
įstatymą, turėtų priimti ir patikrinti Valstybinė mokesčių inspekcija. Taip
pat apie 30 tūkst. asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą, pagal
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Gyventojų turto deklaravimo įstatymą teiktų deklaracijas Valstybinei
mokesčių inspekcijai.
Įgyvendinant alternatyvą nenumatomi papildomi informaciniai
įsipareigojimai valstybės ir savivaldybių institucijoms, tačiau keičiamas
jų pateikimo ir vertinimo periodiškumas (buvo kas treji metai, numatoma
kiekvienais metais). Taip pat kiekvienų metų duomenis, reikalingus
teisei į valstybės paramą būstui išsinuomoti nustatyti (patikslinti),
privalės nustatytoms institucijoms pateikti ir asmenys (šeimos).
Deklaracijoms priimti ir savivaldybėms duomenims perduoti
VMI galėtų naudoti elektronines ryšio ir informacijos perdavimo
sistemas.
Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas žymiai
sumažintų savivaldybių institucijų administracinę naštą ir nebūtų
apmokestinamos. Nustatyta prievolė deklaruoti turtą ir pajamas pagal
Gyventojų turto deklaravimo įstatymą padidintų VMI administracinę
naštą, tačiau siūloma neįtvirtinti atskirų deklaracijų ir jų vertinimo
kiekvienai paramos formai, pavedant tai atlikti įvairioms institucijoms.
Turto ir pajamų deklaracijų administravimo decentralizacijai reikėtų
gerokai didesnių finansinių, materialinių ir darbinių resursų ir tai
nesudarytų galimybės deklaracijose pateiktus duomenis apie asmens
(šeimos) turtą ir pajamas naudoti teisei į įvairias paramos formas
nustatyti. Pažymėtina, kad turto ir pajamų deklaracijų administravimo
decentralizacija išskaidytų atsakomybę už deklaracijose pateikiamų
duomenų teisingumą, net eliminuotų galimybes juos patikrinti, nes tam
duomenys gaunami iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei trečiųjų
šalių. Trečiosios šalys (bankai, bendrovės ir pan.) duomenis privalo teikti
tik VMI. VMI už duomenų nepateikimą arba pateiktus neteisingus
duomenis gali taikyti administracinės prievartos priemones.
Siūloma laipsniškai pereiti prie vieningo, visuotinai privalomo
pajamų ir turto deklaravimo ir užtikrinti Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintą „vieno langelio“ principą.
Poveikis ekonomikai

Status quo

Valstybės per metus skiriamos 16,7 mln. litų lėšos savivaldybių
socialinio būsto fondo plėtrai poveikio šalies ekonominėms, verslo ir
konkurencijos sąlygoms neturės.
Alternatyva Nr. 1
Poveikis šalies statybų verslui priklausys nuo valstybės biudžeto
asignavimų socialinio būsto fondo plėtrai (poreikis – apie 475,7 mln. litų
per metus). Už privatizuotus butus gautos lėšos (per 10 metų apie
856 mln. litų) būtų naudojamos tik socialinio būsto fondo plėtrai. Per
ilgesnį laikotarpį naujų būstų statyba skatintų statybų verslą, o tai leistų
sukurti naujų darbo vietų ir mažintų bedarbystę, kartu ir paramos gavėjų
skaičių.
Alternatyva Nr. 2
Nuomos mokesčio dalies kompensacijos padidins nuomojamų
būstų paklausą (poreikis – apie 31 tūkst. būstų) ir taip paskatins verslo
atstovus statyti daugiau būstų nuomai. Esant nepakankamai pasiūlai,
pirmaisiais metais gali išaugti butų nuomos kainos.
Vadovaujantis rinkos dėsningumais, per ilgesnį laikotarpį būstų
pasiūla turėtų beveik atitikti paklausą, todėl išperkamosios nuomos
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mokesčio dalies kompensacijos padidins (paklausą) būstų (ir naujų)
poreikį ir paskatins jų statybą.
Už privatizuotus butus gautos lėšos (per 10 metų apie 856 mln.
litų) bus naudojamos tik socialinio būsto fondo plėtrai, tai skatins statybų
verslą, mažins bedarbystę ir paramos gavėjų skaičių.
Kiti poveikio vertinimo
aspektai
Socialinei aplinkai

Status quo

2-oji alternatyva

Ir toliau didės mažas
pajamas turinčių ir
laukiančių socialinio
būsto nuomos
asmenų (šeimų)
skaičius

Teigiamas.
Nuomos ar
išperkamosios nuomos
mokesčių dalies
(likusią dalį apmoka
asmuo) kompensacijos
skatins asmenis
įsitvirtinti darbo
rinkoje. Socialinio
būsto fondo plėtra
sukurs naujų darbo
vietų ir mažins
aprūpinimo būstu
poreikį, gerins būsto
kokybės rodiklius.
Didina socialinę
įtrauktį. Teikiama
parama mažina
benamystę ir socialinę
atskirtį.
Nenumatomas

Teigiamas.
Socialinio būsto fondo
plėtra sukurs naujų
darbo vietų ir mažins
aprūpinimo būstu
poreikį, gerins būsto
kokybės rodiklius.
Teikiama parama
mažina benamystę ir
socialinę atskirtį.

Nenumatomas
Numatoma
savivaldybių
socialinio būsto fondo
plėtra
Nenumatomas

Nenumatomas
Numatoma
savivaldybių socialinio
būsto fondo plėtra

Nenumatomas

Nenumatomas

Viešojo valdymo sistemai
(viešajam administravimui)
Aplinkai
Regionų plėtrai

Nėra

Teisinei sistemai

Nenumatoma, nes
neįtvirtinami nauji
visuomeniniai
santykiai
Nėra

Kriminogeninei situacijai
Alternatyvų
palyginimas

Nėra
Nėra

Kitos alternatyvos

Nenumatomas

Nenumatomas

Status quo

Iš socialinio būsto fondo plėtrai skirtų lėšų (16,7 mln. litų) butais
aprūpinama apie 200 mažas pajamas turinčių asmenų (šeimų). Naujai
įsigytų būstų, kartu su atsilaisvinančiais, poreikis socialinio būsto nuomai
tenkinamas beveik 3 procentais.
Įgyvendinant 1-ąją alternatyvą ir kasmet iš valstybės biudžeto
skiriant arba skolinant apie 353,4 mln. litų būtų pastatyta (įsigyta) apie
3600 būstų. Tokiu būdu asmenis (šeimas), šiuo metu laukiančius
socialinio būsto nuomos, iki 2020 m. galima būtų aprūpinti būstu.
Įgyvendinant 2-ąją alternatyvą ir kasmet iš valstybės biudžeto
skiriant apie 64,8 mln. litų nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių
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dalies kompensacijoms (kompensuojama 14 kv. m asmeniui) (apie
50 proc. rinkos nuomos kainos) mokėti, šeimoms (asmenims) sudaroma
galimybė būstą nuomotis rinkoje. Apie 19,0 mln. litų grįžtų į valstybės
biudžetą mokant pajamų mokesčius arba įsigyjant verslo liudijimus.
Apklausos duomenys parodė, kad šiuo metu būstą rinkoje
nuomoti ir būsto nuomai galėtų skirti 1/5 dalį (asmuo apie 146 litus per
mėnesį) grynųjų asmens arba šeimos pajamų apie 30 proc. sąrašuose
esančių asmenų (šeimų), likusi dalis asmenų (šeimų) dėl nuosavų lėšų
stokos ir toliau lauktų socialinio būsto nuomos. Kaip parodė apklausa
Klaipėdos mieste, rinkoje nuomojančių asmenų (šeimų) skaičius galėtų
išaugti iki 70–80 proc.
Asmenims (šeimoms), kurie dėl socialinės padėties ar atskirties
negalės rinkoje išsinuomoti būsto, parama bus teikiama nuomojant
socialinį būstą.
Socialinio būsto fondo plėtrai bus naudojamos
savivaldybių (valstybės) gyvenamųjų patalpų, kurios negali būti
naudojamos kaip socialinis būstas, privatizavimo lėšos. Tokiu būdu
planuojama socialinio būsto fondą kiekvienais metais papildyti apie 1200
būstų.
Siūloma alternatyva
ir jos įgyvendinimo
būdai

2-oji apsirūpinimo būstu problemos sprendimo alternatyva
atitinka pasiūlyto Įstatymo projekto nuostatas ir iš esmės užtikrina
veiksmingą teisės į būstą įgyvendinimą. Įstatymo projekto nuostatos,
susijusios su nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies
kompensacijomis, būtų pradėtos įgyvendinti tik nuo 2015 m. sausio 1 d.,
t. y. po to, kai pagal priimto įstatymo nuostatas bus patikslintas teisę į
paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti turinčių asmenų (šeimų) skaičius.
Nustatant nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies
kompensacijų dydžius asmenims (šeimoms), būtina įvertinti, kad asmuo
(šeima) būsto nuomai gali skirti ne daugiau kaip 1/5 dalį (asmuo apie 146
litus per mėnesį) grynųjų pajamų. Asmenims (šeimoms), kurie dėl tam
tikrų priežasčių (grįžę iš įkalinimo vietų ir pan.) negali rinkoje
išsinuomoti būsto ir gauti kompensacijos, savivaldybės nuomotų socialinį
būstą. Socialinio būsto fondo plėtra pagal siūlomą alternatyvą būtų
vykdoma iš privatizavimo ir nepanaudotų savivaldybei skirtų nuomos ar
išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti skirtų
lėšų. Biudžeto lėšos būtų skiriamos tai paramos formai, kurią pasirinko
asmuo (šeima) ir tokiu būdu būtų užtikrinamas paramos prieinamumas.
Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, kurias nuomojant netaikomos
socialinio būsto nuomos sąlygos, šių patalpų nuomininkams numatoma
leisti privatizuoti (įvertinant investicijas, pakeitusias būsto vertę) arba
nuomoti komercinėmis sąlygomis.

Kita svarbi
informacija

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo projektas buvo paskelbtas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos interneto svetainėje. Visuomenės atstovai pasiūlė
įteisinti galimybę socialinį būstą privatizuoti lengvatinėmis
sąlygomis (1998 m. kainomis) ir įvertinti investicijas į būstą. Į šį
pasiūlymą atsižvelgta iš dalies, t. y. numatyta sudaryti sąlygas
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daugiau kaip 5 metus nuomojamas gyvenamąsias patalpas
privatizuoti rinkos sąlygomis, įvertinus būsto vertę pakeitusias
nuomininko investicijas. Siūloma leisti privatizuoti tik tuos butus,
kuriuos nuomojant netaikomos socialinio būsto nuomos sąlygos.
Taip pat dėl įstatymo projekte numatomų paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti teikimo formų ir keičiamo teisės į paramą
nustatymo buvo konsultuojamasi su Lietuvos savivaldybių
asociacijos ir savivaldybių specialistais. Numatomiems esminiams
pakeitimams asociacija ir savivaldybių specialistai pritarė.
Atliktas laukiančių socialinio būsto nuomos asmenų
(šeimų) dėl būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies
kompensacijų teikimo ir būsto nuomos rinkoje galimybių nuomonės
tyrimas. Apklausta 2233 asmenys (šeimos), t. y. 7 proc. į sąrašus
įrašytų, teisę į paramą turinčių asmenų (šeimų):
1) pateikta po 12 (ir daugiau) anketų iš kiekvieno sąrašo
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių ir po 6 (ir daugiau) kitose
savivaldybėse. Siekiant objektyvumo, respondentai parinkti lygiomis
dalimis iš sąrašų pradžios, vidurio ir galo;
2) respondentų grynosios pajamos, tenkančios vienam
šeimos nariui: mažesnės negu 350 litų per mėnesį – 25,2 %; nuo
350–700 litų per mėnesį – 36,2 % ir daugiau kaip 700 litų per
mėnesį – 38,6 %;
3) 52,4 % respondentų amžius iki 35 metų, iš jų: 38 %
nuomoja būstą, 37 % gyvena pas tėvus ir 25 % – bendrabučiuose
arba nenurodo pagrindinės gyvenamosios vietos.
Taigi 29,8 % respondentų pasirinktų kompensacijas už
būsto nuomą rinkoje ir nuomai apmokėti asmuo galėtų skirti iki 20
% grynųjų pajamų, t. y. iki 146 litų per mėnesį, iš jų:
1) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių savivaldybėse –
38,3 %, Klaipėdoje – 71,2 %;
2) kitose savivaldybėse – 28,3 %;
3) esančių sąrašų pradžioje – 22 %.
Nustatyta, kad 39,2 % visų apklaustų respondentų gyvena
rinkoje nuomojamame būste, iš jų būsto nuomos kompensaciją
pasirinktų 38,1 %.
Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą
Vardas ir pavardė
Pareigos
Institucija (padalinys)
Telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas

Aloyzas Stapulionis
Paramos būstui skyriaus vedėjas
SADM Socialinės aprėpties departamentas
Tel. 8526 64241, el. p. aloyzas.stapulionis@socmin.lt

__________________
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