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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 8 ir 10 punktais,

Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono

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

būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 8 ir 45 punktais, atsižvelgdama į

Šilalės rajono savivaldybės Būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos, sudarytos Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. DĮV-857 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės Būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos sudarymo“, 2021 m. rugpjūčio 16 d.

posėdžio protokolą Nr. 3 , Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,

sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-42

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,

sąrašų patvirtinimo“:

1.1. papildyti 1.53 papunkčiu:

„1.53. J. Basanavičiaus g. 8A-2  30,41 4400-0813-8394“.

1.2. papildyti 1.54 papunkčiu:

„1.54. Kovo 11-osios g. 25-5  37,98 4400-2280-3614:4016“.

1.3. papildyti 1.55 papunkčiu:

„1.55. Nepriklausomybės g. 2-6  49,69 8796-3000-4015:0002“.

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 arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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            1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šiuo sprendimo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti

ar išsinuomoti įstatymą ir pakeisti Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės

būsto fondo dalies, sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip

savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“, papildant 1.53, 1.54, 1.55 papunkčiais, nes trijų

savivaldybės būstų nuominikai pateikė prašymus jų nuomojamus savivaldybės būstus išnuomoti

socialinio būsto nuomos sąlygomis, nes sumažėjo jų pajamos už 2020 metus.  

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo,

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

Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu,

išnuomotas Savivaldybės būstas Savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondo

sąrašą, jeigu galiojanti Savivaldybės būsto nuomos sutartis keičiama į socialinio būsto nuomos sutartį.

Ši sąlyga taikoma ir asmenims ar šeimoms, kuriems Savivaldybės gyvenamosios patalpos

išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymą.

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

projektas.

Sprendimo projektą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės Būsto ir socialinio būsto nuomos

komisija, sudaryta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d.

įsakymu Nr. DĮV-857 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos

sudarymo“, 2021 m. rugpjūčio 16 d. pateikdama  posėdžio protokolą Nr. 3.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma, galiojančių Savivaldybės teisės aktų

keisti ar panaikinti nereikės.

             4. Laukiami rezultatai.

Bus įvykdyta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme

savivaldybių taryboms numatyta pareiga tvirtinti savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip

savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus.

5.Kokie šios srities aktai tebegalioja irkokiusgaliojančiusaktusbūtinapakeisti,papildyti

ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

              Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji  specialistė  2021-08-17        Reda Aužbikavičiūtė
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