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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo

16 straipsnio 4 dalies 6 punktu, 8 dalies 10 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą,

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-260 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. papildyti 22.10 papunkčiu:

„22.10. likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio

gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.“

1.2. pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Jei į Sąrašą įrašytas asmuo ar šeima Savivaldybės administracijos nustatytu laiku be

svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą

socialinį būstą arba asmuo ar šeima Savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių

priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį

būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje

yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu, jie išbraukiami iš Sąrašo.“

2. 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 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

dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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