
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS K. L.

2019 m. rugsėjo         d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.577 straipsnio 1 dalimi,

6.582 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos

aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-172

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.2

papunkčiu, 17, 18 punktais, atsižvelgdama į savivaldybės būsto nuomininkės K. L. (duomenys

neskelbtini) 2019 m. rugsėjo 10 d. prašymą, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Leisti nuomotis K. L. (duomenys neskelbtini) šeimai trijų kambarių 70,77 kv. m naudingo

ploto butą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), su rūsiais (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame

yra butas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), esantį

(duomenys neskelbtini), su 1/6 pastato – ūkinio pastato (duomenys neskelbtini), unikalus Nr.

(duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), iki 2020 m. spalio 1 d.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnui:

2.1. sudaryti su K. L. (duomenys neskelbtini) Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos

sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto

nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d.

sprendimu Nr. T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos

aprašo patvirtinimo“;

2.2. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo įregistruoti Sutartį Valstybės įmonėje

Registrų centre, o pasibaigus Sutarčiai, ją išregistruoti;

2.3. per 10 darbo dienų nuo Sutarties įregistravimo Valstybės įmonėje Registrų centre,

Sutarties kopiją pristatyti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos

skyriui.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą (neviešinant

asmens duomenų) – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

 projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

 (Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS K. L.
 (sprendimo  projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – leisti nuomotis K. L. šeimai trijų kambarių 70,77 kv. m

naudingo ploto butą, unikalus Nr. 4400-0567-2279:6211, su rūsiais (11,63 kv. m, pažymėtu R-3,

4,19 kv. m, pažymėtu R-6, 16,12 kv. m, pažymėtu R-13), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr.

8799-4001-0016, pažymėjimas plane 1A2b, esantį Alkos g. 4-3, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės

r. sav., su 1/6 pastato – ūkinio pastato 2I1p, užstatytas plotas 204,00 kv. m, unikalus Nr. 8799-4001-

0027, esančio Alkos g. 1A, Žadeikių k.,  Žadeikių  sen., Šilalės r. sav.,  iki 2020 m. spalio 1 d.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Sprendimo projektą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir

ekonomikos skyrius, atsižvelgdamas į savivaldybės būsto nuomininkės K. L. 2019 m. rugsėjo 10 d.

prašymą.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio

6.577 straipsnio 1 dalimi, 6.582 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio

būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d.

sprendimu Nr. T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos

aprašo patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu, 17, 38 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

             4. Laukiami rezultatai.

Savivaldybės taryba savarankiškai disponuoja savivaldybės teise priklausančiu turtu.

Priėmus sprendimo projektą, bus pavesta Žadeikių seniūnui su savivaldybės būsto nuomininke K.

L. sudaryti Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos sutartį, vadovaujantis Šilalės rajono

savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

                Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Su parengto sprendimo projekto papildoma medžiaga galima susipažinti Turto valdymo ir

ekonomikos skyriuje, 210 k.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyriausioji  specialistė 2019-09-10    Reda Aužbikavičiūtė


