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DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES

KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO
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2019 m. lapkričio       d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti

įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472

„Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios

būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo

koeficiento patvirtinimo“,  Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų

mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą

(pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d.

sprendimą Nr. T1-171 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos

aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės  meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio        d. sprendimu Nr.T1-

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES

KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo

ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau –

Aprašas) reglamentuoja būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo, sustabdymo ir permokėtų kompensacijų

grąžinimo asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 10

straipsnį ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal Įstatymo 8 straipsnį,

tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Įstatymu, jame vartojamos sąvokos suprantamos taip,

kaip jos apibrėžtos Įstatyme. 

3. Išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimas yra paramos

būstui įsigyti forma. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto

nuomą, sąrašą ir gaunantys išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra

išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo.

4. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimas yra paramos būstui išsinuomoti

forma. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų,

turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo.

II SKYRIUS

TEISĖ Į BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ ARBA Į

IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ IR

KOMPENSAVIMO TVARKA

5. Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie

atitinka visus Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

6. Teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir

šeimos, kurie atitinka visus Įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

7. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir (ar) į

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka

kreipiasi į Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administraciją dėl būsto nuomos ar

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, pateikdami pagal Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip

vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, pagal kurią

išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą,

esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu

deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą, teritorijoje. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis

privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
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8. Sprendimą dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacijos mokėjimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 30

kalendorinių dienų nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčio dalies kompensacijos. 

9. Asmenys ir šeimos apie priimtą sprendimą skirti būsto nuomos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčio dalies kompensaciją arba dėl atsisakymo skirti būsto nuomos ar išperkamosios

būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo

priėmimo dienos. Pranešimas dėl kompensacijos skyrimo arba motyvuotas atsisakymas skirti

kompensaciją siunčiamas asmenims ir šeimoms jų prašyme nurodytu faktinės gyvenamosios vietos

adresu, taip pat nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu.

10. Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių

dalies kompensaciją, skaičius rajono Savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto

specialiąją tikslinę dotaciją rajono Savivaldybės biudžetui, skirtą būsto nuomos ar išperkamosios

būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti, ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį.

11. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos

mokėjimas skaidomas laikotarpiais nuo sprendimo priėmimo skirti kompensaciją dienos iki kitų

metų sausio 30 dienos. 

12. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio

dalies kompensacijas, privalo iki vasario 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo

įstatymo nustatyta tvarka pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas, dokumentus,

įrodančius vykdomus atsiskaitymus už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą ir vykdomus

atsiskaitymus už komunalinius ir administravimo mokesčius, jeigu komunalinių ir administravimo

mokesčių mokėjimo prievolė kompensacijos gavėjui yra numatyta būsto nuomos ar išperkamosios

būsto nuomos sutartyje.

13. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos

mokėjimas stabdomas, iki yra pateikiami visi šio Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai.

14. Asmenims ir šeimoms, pateikus šio Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir

nustačius, kad asmuo ir šeima turi teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio

dalies kompensaciją, vadovaujantis šiuo Aprašu ir Įstatymu, kompensacijos mokėjimas yra

atnaujinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, įskaitant laikotarpį, per kurį

buvo tikslinami dokumentai. 

15. Apie priimtą sprendimą atnaujinti kompensacijos mokėjimą arba apie priimtą

sprendimą nutraukti (nebeatnaujinti) kompensacijos mokėjimą asmuo ir šeima informuojami per 10

darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Pranešimas dėl kompensacijos skyrimo arba

motyvuotas atsisakymas skirti kompensaciją siunčiamas Savivaldybės administracijai žinomu

faktinės gyvenamosios vietos adresu, taip pat pareiškėjo nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu.

16. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama

už praėjusį mėnesį (mokant pirmą kartą, kai Savivaldybės administracija priima sprendimą mokėti

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, – už visą laikotarpį

nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip

nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacijos) ir pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės

dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui. Išperkamosios būsto

nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama ne ilgiau kaip 30 metų nuo išperkamosios būsto

nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.

III SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

DALIES KOMPENSACIJOS DYDIS

17. Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją
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pagal šį Aprašą ir Įstatymo 10 straipsnį ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensaciją pagal šį Aprašą ir Įstatymo 8 straipsnį, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos

mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčio dalies bazinį dydį, kurį nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė)

patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios

būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.

18. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis

perskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientą.

19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija negali

viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio. 

IV SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES

KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS IR SUSTABDYMAS

20.  Asmenims ir šeimoms būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, kai:

20.1. asmenys ar šeimos įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai asmenų ir

šeimų, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, įsigyto būsto naudingasis plotas,

tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies

2 punkte arba kai asmenų ir šeimų, gaunančių išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensaciją, įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra

mažesnis už nustatytą Įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje;

20.2. asmens ar šeimos, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją,

deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Piniginės socialinės paramos

nepasiturintiems gyventojams įstatymas) 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas

pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius

pajamų ir turto dydžius, arba asmens ar šeimos, gaunančių išperkamosios būsto nuomos mokesčio

dalies kompensaciją, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos

gaunamas pajamas, viršija Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto

dydžius;

20.3. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos)

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas)

deklaracijos;

20.4. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota būsto nuomos sutartis;

20.5. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota išperkamosios būsto nuomos

sutartis;

20.6. per 3 mėnesius nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacijos mokėjimo sustabdymo šio Aprašo 21 punkte nustatytu atveju skolininkas

nepadengia įsiskolinimo už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą arba nepateikia Civilinio

kodekso 6.90 straipsnyje nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą.

21. Asmenims ir šeimoms, kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto

nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos

mokesčio sumą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos

mokėjimas Savivaldybės administracijos sprendimu sustabdomas, iki bus padengtas įsiskolinimas

arba pateikta Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas

atnaujinamas Savivaldybės administracijos sprendimu, asmeniui ar šeimai pateikus dokumentus,
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patvirtinančius, kad įsiskolinimas padengtas, arba Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytą

garantiją, atitinkančią įsiskolinimo sumą. 

22. Atnaujinus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacijos mokėjimą, kompensacija išmokama ir už laikotarpį, kai jos mokėjimas buvo

sustabdytas.

V SKYRIUS

PERMOKĖTŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

DALIES KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKA

23. Jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad asmenys ir šeimos, kreipdamiesi dėl

paramos būstui įsigyti (išperkamoji būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija) ar išsinuomoti

(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija), nevykdė Įstatymo 22 straipsnio 2 ir (ar) 3 punktuose

nustatytų pareigų, neteisėtai gauta būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacija turi būti grąžinta visa iš karto arba asmens rašytiniu prašymu ir Savivaldybės

administracijos sprendimu dalimis.

24. Savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos, t. y. dėl būsto

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos grąžinimo, yra vykdomasis

dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos

Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos

neviršija išieškotinos sumos.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio

dalies kompensaciją, per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo,

materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Įstatymo 11 straipsnyje nustatytų pajamų ir turto

dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos apie

tai turi informuoti Savivaldybės administraciją.

26. Savivaldybės administracija surenka informaciją ir sudaro fizinių ir juridinių asmenų,

pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, nuomojamų būstų sąrašą.

Esant fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti

būstu sutikimui, informacija apie tokius būstus (tai, ką sutinka paskelbti fizinis ir juridinis asmuo)

skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

27. Apraše neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Įstatymu, Civiliniu kodeksu,

Vyriausybės nutarimais ir kitais galiojančiai teisės aktais.

28. Šalių ginčai dėl Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

29. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios

Savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES

KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Reda Aužbikavičiūtė 
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Turto valdymo ir ekonomikos

skyriaus vyr. specialistė

 Reda Aužbikavičiūtė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Martynas Remeikis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



                                                                                          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 BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES

KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

                                                                                                                                          

(sprendimo  projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar

išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymui (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuriuo

pakeistas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – Įstatymas)

ir šiuo pagrindu teikiamas tvirtinti naujas būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio

dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje

tvarkos aprašas.

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 tai, kad pagal Įstatymo 17 straipsnio 4 dalį būsto nuomos ar

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokamos ir permokėtos

kompensacijos grąžinamos, vadovaujantis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus įvykdyta Įstatyme savivaldybių taryboms numatyta pareiga pagal Įstatymo 17

straipsnio 5 dalies nuostatas tvirtinti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies

kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos

aprašą.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Pripažįstamas netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d.

sprendimą Nr. T1-171 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos

aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė 2019-11-19 Reda

Aužbikavičiūtė
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