PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-190
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ
IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio
paskirties, jų dalių (toliau – būstas, pagalbinio ūkio paskirties pastatas, jų dalys) pardavimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) taikomas parduodant būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis
pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 24 straipsnį.
2. Aprašas nustato prašymų pirkti būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis
priėmimo, būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo kainos nustatymo,
sprendimo dėl būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo priėmimo tvarką.
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II. PRAŠYMO PIRKTI BŪSTĄ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATĄ, JŲ
DALIS PRIĖMIMAS
4. Prašymas pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jų dalis pateikiamas raštu
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriui.
5. Prašyme turi būti nurodytas pageidaujamo pirkti būsto ir pagalbinio ūkio paskirties
pastato, jo dalies adresas ir kiti individualūs požymiai, naudojimosi būstu ir pagalbinio ūkio
paskirties pastatu, jo dalimi teisinis pagrindas (nuomos sutarties ar kitokiu pagrindu), informacija,
kurio (ar kurių) šeimos nario (-ų) vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, patvirtinimas,
kad prašymą teikiantis asmuo, atsisakęs pirkti pageidaujamą būstą ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatą, jų dalis pagal Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, atlygins Savivaldybės administracijos išlaidas,
nurodytas Aprašo 14.2 papunktyje.
6. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:
6.1. asmens (asmenų), kurio vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija;
6.2. dokumentai, patvirtinantys teisę pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą ar jų
dalis pagal Įstatymą;
6.3. šeimos sudėtį patvirtinantis dokumentas;
6.4. pažyma apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą savivaldybės būste;
6.5. notariškai patvirtintas nuomininko šeimos narių (nustojusių būti šeimos nariais, bet
toliau gyvenančių nuomojamoje patalpoje asmenų) susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo–
pardavimo sutartis.
7. Jeigu prašymą pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jų dalis teikia bendraturtis,
jis kartu su prašymu pateikia dokumentus, nurodytus 6.1, 6.2 papunkčiuose.
8. Jeigu prašymą teikia asmuo, turintis teisę jį pirkti pagal Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį ir
turintis teisę į 13 punkte nurodytą lengvatą, papildomai prideda dokumentus, patvirtinančius teisę į
lengvatą.
9. Jeigu asmuo pageidauja mažinti būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų dalių,
parduodamų pagal Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, vertę dėl nuomininko investuotų lėšų už atliktus
kapitalinio remonto darbus, su prašymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.
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10. Savivaldybės administracija, gavusi asmens (jei yra šeima – visų šeimos narių,
nustojusių būti šeimos nariais, bet toliau gyvenančių nuomojamoje patalpoje asmenų) rašytinį
sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir turinti galimybę tai padaryti, informaciją apie šeimos sudėtį ir
Šiaulių mieste deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati. Asmuo, nedavęs sutikimo tvarkyti asmens
duomenų, pažymas pateikia pats.
III. BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO
KAINOS NUSTATYMAS
11. Savivaldybės administracijos, organizuojančios ir vykdančios būstų pardavimą pagal
Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, užsakymu valstybės įmonė Registrų centras nustato jų nusidėvėjimą
(nustatant šią būklę, turi būti įvertintas namo (buto) kapitalinis remontas).
12. Būstų, parduodamų pagal Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, kaina nustatoma atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 443 „Dėl Savivaldybės
(valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos
gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos
apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ patvirtintos pavyzdinės metodikos nuostatas ir
vadovaujantis šiomis nuostatomis:
12.1. pastatytų iki 1992 m. gruodžio 31 d. kaina nustatoma vadovaujantis 1989 metų
gyvenamųjų namų statybos vidutinėmis kainomis:
(eurais už 1 kv. metrą bendro naudingojo ploto)
Vienbučiuose ir
Sienų konstrukcijos
Daugiabučiuose
Daugiabučiuose (nuo
dvibučiuose
(daugiau kaip 12
3 iki 12 butų)
namuose
butų) namuose
namuose
Mūriniai arba mišrių
0,7
0,75
0,92
sienų konstrukcijų
Stambiaplokščiai
0,61
0,8
1
Monolitiniai
0,72
0,74
0,92
Mediniai (skydiniai)
1,16
1,16
Mediniai (kitokie)
0,7
0,88
12.2. Aprašo 12.1 papunktyje nurodytos gyvenamųjų namų statybos kainos indeksuojamos –
padauginamos iš koeficiento 13,13 (valstybinio sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
padidėjimo indekso iki 1998 m. liepos 1 d.) ir infliacijos indekso (vartotojų kainų indekso) nuo
1998 m. liepos 1 d. iki pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo metų sausio 1 d., kuris
apskaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis;
12.3. pastatyti po 1992 m. gruodžio 31 d. įkainojami pagal faktinę jų statybos kainą
(išreikštą gyvenamojo namo bendro naudingo ploto 1 kv. metro statybos kaina eurais, padaugintą iš
koeficiento 0,2. Ši kaina indeksuojama – padauginama iš infliacijos indekso (vartotojų kainų
indekso) nuo 1998 m. liepos 1 d. iki pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo metų pradžios, kuris
apskaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis;
12.4. Aprašo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytomis kainomis įkainojamos gyvenamosios
patalpos, kai vienam šeimos nariui tenka ne daugiau kaip 20 kv. m plotas, šeimai – papildomai 15
kv. m bendro naudingojo ploto, taip pat gyvenamosios patalpos, kurių plotas – ne daugiau kaip 50
kv. m, kai jas nuomoja vienas asmuo, ir kurių plotas – ne daugiau kaip 60 kv. m, kai jas nuomoja du
asmenys;
12.5. jeigu būstų bendras naudingas plotas yra didesnis už nurodytą Aprašo 12.4 papunktyje,
viršplotis įkainojamas dviguba kaina;
12.6. įkainojant būstus, kurie pagal atskiras nuomos sutartis nuomojami keliems
nuomininkams, bendrojo naudojimo patalpų plotas paskirstomas proporcingai pagal nuomojamą
gyvenamųjų patalpų plotą;
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12.7. būsto kaina mažinama procentais, jeigu:
12.7.1. nėra vandentiekio – 4;
12.7.2. nėra kanalizacijos – 4;
12.7.3. nėra karšto vandens – 5;
12.7.4. nėra centrinio šildymo – 8;
12.7.5. nėra centralizuoto dujų tiekimo arba elektrinių viryklių – 6;
12.7.6. būstas įrengtas mansardoje – 8;
12.7.7. būstas įrengtas pusrūsyje – 10;
12.7.8. būsto patalpos yra žemesnės negu 2,5 metro – 2;
12.7.9. nepatogus būsto suplanavimas (yra nors vienas pereinamas kambarys, įėjimas į
virtuvę – per gyvenamąjį kambarį, vonia su tualetu įrengti kartu, nėra balkono, lodžijos, rūsyje –
sandėliuko) – 2;
12.7.10. būstas yra pirmame arba paskutiniame daugiaaukščio (4 ir daugiau aukštų) namo
aukšte – 1;
12.8. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2002 m. balandžio
11 d. sprendimu Nr. 412 „Dėl privatizuojamų (parduodamų) gyvenamųjų patalpų kainų“ ir Šiaulių
miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl privatizuojamų
(parduodamų) gyvenamųjų patalpų kainų“ nustatytuose mikrorajonuose, kvartaluose arba gatvėse
esančių savivaldybės būstų kaina padidinama arba sumažinama minėtuose sprendimuose nurodytais
procentais priklausomai nuo jų padėties miesto, rajono centro atžvilgiu, transporto ryšio su kitomis
miesto ar gyvenvietės dalimis, aplinkos triukšmo (didesnis nei leistinas maksimalus ir mažesnis nei
minimalus);
12.9. parduodami būstų priklausiniai – pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys –
įkainojami vadovaujantis valstybės įmonės Registrų centro duomenimis.
13. Parduodamų būstų kaina mažinama 50 procentų, jeigu pirkimo–pardavimo sutarties
sudarymo dieną:
13.1. asmuo, kuris nuomojasi savivaldybės būstą (jei yra šeima, – bent vienas šeimos
narys), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra pripažintas nedarbingu, arba yra
senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba
asmuo, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
13.2. asmuo, kurio vardu sudaryta savivaldybės būsto nuomos sutartis, yra našlaitis iki 35
metų arba jam nustatytas 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba asmuo, kurio vardu
sudaryta perkamo vieno kambario buto nuomos sutartis, yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir, kai
pareiškėjas yra šeima, šių asmenų šeimose nėra kitų dirbančių asmenų. Nedirbančiais laikomi vaikai
(įvaikiai) iki 18 metų ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų (įskaitytinai), besimokantys
bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal
nuolatinės formos studijų programas (studentai), asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis
neįgalumo lygis, ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kai jie nedirba ir negauna kitų pajamų,
išskyrus pensijas.
14. Kai savivaldybės būstas parduodami pagal Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį:
14.1. kaina apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias
nuomininko investicijas kapitaliniam remontui (jeigu nuomininkas pateikia nuomojamo objekto
vertės pagerinimą (ir pagerinimo mastą) įrodančius dokumentus);
14.2. Savivaldybės administracijos išlaidos, susijusios su parduodamo būsto ir pagalbinio
ūkio paskirties pastato, jų dalių vertės nustatymu, įskaitomos į būsto ir pagalbinio ūkio paskirties
pastato, jų dalių pardavimo kainą.
15. Parduodamo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų dalių kaina įforminama Būstų
ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių įkainojimo aktu, kurį tvirtina Savivaldybės
administracijos direktorius. Su įkainojimo aktu pirkėjas supažindinamas pasirašytinai.
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16. Jei asmuo, pateikęs prašymą pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jo dalį ir
susipažinęs su Būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių įkainojimo aktu, atsisako jį pirkti,
privalo atlyginti 14.2 papunktyje nurodytas išlaidas.
IV. SPRENDIMO DĖL BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO,
JŲ DALIŲ PARDAVIMO PRIĖMIMAS
17. Sprendimą dėl būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų dalių pardavimo priima
Savivaldybės taryba.
18. Sprendime turi būti nurodyta parduodamo būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų
dalių paskirtis, adresas ir kiti individualūs požymiai, pardavimo teisinis pagrindas, pardavimo kaina,
įgaliojimas sudaryti ir pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį. Jeigu pirkėjas būstą, pagalbinio ūkio
paskirties pastatą, jų dalis perka su kredito įstaigos mokėjimo garantija, sprendime turi būti
nurodyta būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų dalių įkeitimo kredito įstaigai tvarka.
19. Sprendimas dėl būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų dalių pardavimo turi būti
priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų sprendimui priimti
gavimo dienos. Prireikus šalys gali terminą pratęsti.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Perkamo būsto įsiskolinimas už savivaldybės būsto nuomą turi būti sumokėtas iki
pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
21. Nustatytu laiku nesumokėjus įsiskolinimo, pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma.
22. Ginčai dėl būsto įkainojimo, pardavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
___________________________________

