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Nr.

Kopija
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
TEIKIMAS DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į 2021 m. gegužės 18 d. tarpinstitucinis pasitarime
pateiktus pastebėjimus, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti patikslintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13
d. nutarimo Nr. 355 „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti patrauklesnį Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos (toliau – STT) rotuojamiems pareigūnams gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ar jų dalies
kompensavimo mechanizmą.
Atsižvelgiant į tai, kad kitos statutinės institucijos turi galimybę pareigūnus aprūpinti
tarnybiniais butais, mokėti didesnes kompensacijas už gyvenamųjų patalpų nuomą, padengti
vykimo į tarnybą (grįžimo iš jos) ir kitas išlaidas, taip pat į padidėjusias nekilnojamo turto nuomos
rinkos kainas, Nutarimo projektu siūloma STT rotuojamiems pareigūnams padidinti
kompensuojamą gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dydį priklausomai nuo to, kurioje
gyvenamojoje vietovėje nuomojamos gyvenamosios patalpos (Vilniaus miesto ir rajono
savivaldybėje vietoje 6 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) numatyti 11 BSI, Kauno arba
Klaipėdos miestų ar rajonų savivaldybėse – 9,6 BSI; Šiaulių arba Panevėžio miestų ar rajonų
savivaldybėse vietoj 5 BSI numatyti 7,3 BSI; kitose savivaldybėse vietoj 4 BSI numatyti 5,7 BSI), o
taip pat sudaryti teisines prielaidas atitinkamais atvejais sumažinti mokėtinos kompensacijos dydį
iki 50 procentų (vietoj 2 BSI).
Kartu Nutarimo projekte siūloma numatyti, kad maksimalus gyvenamosios patalpos
nuomos išlaidų dydis galėtų būti 15 proc. didinamas už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos
narį ir po 5 procentus už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau
kaip 40 procentų už visus šeimos narius.
Pabrėžtina, kad Nutarimo projekte siūlomais maksimaliais gyvenamosios patalpos nuomos
išlaidų dydžiais ir šių dydžių didinimo procentais už šeimos narius, siekiama užtikrinti, kad minimi
dydžiai atitiktų būsto nuomos rinkos kainas (www.ober-haus.lt, 2021 m. gegužės mėnesio
Nekilnojamojo turto rinkos analizė, 2021 m. gegužės mėn. duomenys (lentelė Nr.1)

duomenys pateikiami lentelėje Nr. 1 ir Nr. 2).
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Nr.

Miestas

2 kamb. būsto kainos,
Eur
(1-2 šeimos nariai)
nuo 290 iki 680

3 kamb. būsto kainos,
4 kamb. būsto kainos, Eur
Eur
(6-7 šeimos nariai)
(3-5 šeimos nariai)
nuo 370 iki 1100
nuo 470 iki 1600
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Nutarimo projekte numatytas siūlymas gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydį
padidinti 15 proc. už vieną šeimos narį yra grindžiamas tuo, kad išsinuomoti tinkamą būstą,
neviršijant nustatytų maksimalių nuomos išlaidų dydžių, taikomų pareigūnui, yra komplikuota dėl
ribotos jų pasiūlos. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto svetainės www.aruodas.lt 2021 m. birželio 19
d. duomenimis, Vilniuje iš siūlomų 554 2-jų kambarių butų, tik 123 yra didesni nei 34 m2 ir
nuomojami už mažesnę negu 440 Eur per mėn. kainą (pastarojo meto būstų nuomos tendencijos
rodo, kad rinkoje daugėja itin mažų nuomojamų butų, kurių plotas yra apie 20 m2 ar dar mažiau).
Todėl dviejų asmenų šeimai susirasti mažiausio tinkamo ploto (nuo 34 m2 būstą už kainą,
neviršijančią 440 Eur, yra labai sudėtinga. Pastebėtina, kad kituose miestuose tinkamo išsinuomoti
būsto už prieinamą kainą pasiūla dar mažesnė arba jos nėra. Padidinus Nutarimo projekte siūlomą
kompensuotiną būsto nuomos sumą 15 proc. už vieną šeimos narį būtų sudarytos platesnės ir
realesnės galimybės pareigūnams susirasti jų šeimų poreikius atitinkantį būstą už prieinamą kainą.
Nutarimo projekte numatytas siūlymas gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydį
padidinti po 5 proc. už kiekvieną kitą pareigūno šeimos narį yra grindžiamas tuo, kad pareigūno,
turinčio didesnę šeimą (pvz., susidedančią iš 3-jų ir daugiau šeimos narių), poreikių nebeatitiks 2-jų
kambarių butas (lentelė Nr.1 ir Nr. 2), jam reikės ieškoti daugiau kambarių turinčio būsto, kurio
nuomos kaina taip pat bus atitinkamai didesnė (lentelė Nr. 1). Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai, vyresni kaip
9 metų vaikai, skirtingų lyčių vyresni kaip 9 metų vaikai, neįgalūs ar sergantys sunkiomis lėtinėmis
ligomis asmenys turi turėti atskirus kambarius, kitu atveju gali būti viršijamas minimalus 14 m2
gyvenamojo ploto normatyvas vienam asmeniui. Tam, kad pareigūnas pagal siūlomą Nutarimo
projektą gautų maksimalią už šeimos narius mokamą 40 procentų gyvenamosios patalpos nuomos
išlaidų kompensaciją, pareigūno šeima turi būti 7 asmenų (pareigūnas ir 6 kartu su juo gyvenantys
šeimos nariai). Tokio dydžio šeimoms reikėtų ieškoti 4-ių ar net daugiau kambarių turinčių butų.
Atsižvelgiant į www.ober-haus.lt duomenis, Nutarimo projekte nustatytas maksimalus už kartu su
pareigūnu gyvenančius šeimos narius dydis (Vilniuje – 616 Eur, Kaune ir Klaipėdoje – 537,6 Eur,
Šiauliuose ir Panevėžyje – 408,8 Eur) iš esmės atitinka butų nuomos rinkos kainas.
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad analogiško turinio projektą (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d5f37c0d8b811eb866fe2e083228059?jfwid=19qe94x12n)
Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti pateikė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministerija.
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Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr.
XIV-72.
Nutarimo projektu nesiūloma perkelti ar įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Priėmus Nutarimo projektą, jo įgyvendinimui kitų teisės aktų priimti nereikės.
Nutarimo projekto įgyvendinimas papildomų valstybės biudžeto asignavimų nepareikalaus.
Nutarimo projektą parengė STT Teisės skyriaus viršininkas Mantas Žemaitis, tel. 8 706 62
754, el. p. mantas.zemaitis@stt.lt, STT Teisės skyriaus vyresnioji specialistė Roberta Iškauskaitė
tel. 8 706 62 738, el. p. roberta.iskauskaite@stt.lt, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Baudžiamosios justicijos grupės vadovė Simona Mesonienė, tel. (8 5) 266 2873, el. p.
simona.mesoniene@tm.lt ir šios grupės vyresnysis patarėjas Marius Rakštelis, tel. (8 5) 266 2874,
el. p. marius.rakstelis@tm.lt).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
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