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DĖL KREIPIMOSI
2017 m. gegužės 30 d. Seime mano vardu gautas Vilniaus miesto gyventojos Marytės
Kiškienės, gyv. Pelesos g. 5-303, kreipimasis dėl socialinio būsto suteikimo.
Pareiškėja informavo, kad jos prašymu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. nutartimi
yra iškėlęs pareiškėjai bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių UAB „Lexuna“, nes ji tapo
nemokia ir nebegali vykdyti savo skolinių įsipareigojimų įvairiems kreditoriams, kurių suma sudaro
daugiau kaip 60 tūkst. litų (kas atitinka daugiau kaip 17 tūkst. eurų).
Pareiškėja nurodė, kad nemokumo priežastys susidarė dėl to, kad 2007-11-27 pareiškėja
sudarė su banku kreditavimo sutartį daugiau kaip 55 tūkst. litų paskolos, jos grąžinimui įkeitė savo
butą-kambarį. Gautus pinigus paskolino savo darbdaviui, jo VšĮ veiklai vystyti (2007-12-17 sudarė
formos paskolos sutartį). Pagal sutartis bankui buvo mokama nuo 2007-12-12 iki 2008-08-23, iki
minėtas darbdavys išvyko į Rusiją ir ten 2008-09-10 mirė. Pareiškėja nurodė, kad ji pati nepajėgi
vykdyti įsipareigojimų, atliko tik tris mokėjimus. Išieškoti lėšas iš minėtos VšĮ galimybių nėra, nes
joje dirbo tik vienas asmuo, po jo mirties įstaigos veikla nutrūko, turto nėra. Pareiškėja yra netekusi
darbingumo (pažymos pridedamos), kenčia didelius skausmus dėl klubo sąnario. Pareiškėja nurodė,
kad jai nuosavybės teise priklauso banko naudai įkeistas vieno kambario butas (kuriame ji ir
gyvena), kito vertingo turto, iš kurio būtų galima išieškoti, pareiškėja nurodė neturinti. Pareiškėja
gauna netekto darbingumo pensiją ir socialinę pašalpą, kitų pajamų ir santaupų neturi.
Šiuo metu minėtas nekilnojimas turtas yra areštuotas ir pradėtos pareiškėjos iškeldinimo
procedūros. Pareiškėja taip pat informavo, kad jau ne kartą kreipėsi į atsakingas institucijas, bet
jokio atsakymo negavo.
Vadovaudamasis Marytės Kiškienės kreipimusi, prašyčiau jūsų, pagal kompetenciją,
išnagrinėti prašymą ir išspręsti susidariusią probleminę situaciją dėl socialinio būsto skyrimo taip,
kaip numato Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas bei kiti teisės
aktai, reglamentuojantys socialinio būsto nuomą.
Apie priimtus sprendimus, prašyčiau atskirai informuoti ir M. Kiškienę.
PRIDEDAMA. M. Kiškienės nedarbingumo lygio pažyma, 2 lapai.
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