
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T1-16 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-106

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR.

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 3 priedo 1.5 papunkčiu, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių

nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Paraiškas pareiškėjai einamaisiais metais gali teikti, kai apie paraiškų priėmimą

vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbia Komisija. Paraiškos teikiamos

Šilalės rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai, elektroniniu paštu (dokumentai@silale.lt)

arba paštu.“

1.2. Pakeisti 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.5. Įrenginių įrengimo projektavimo, statybą leidžiančio dokumento mokesčio ir

Įrenginio pirkimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra,

mokėjimo pervedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);“

1.3.  Papildyti 8.8 papunkčiu:

„8.8. Statybą leidžiantis dokumentas“;

1.4. Papildyti 13.6 papunkčiu:

„13.6. Vienišiems tėvams, auginantiems vaiką (vaikus) iki 18 m.“;

1.5. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio

įsigijimo vertės (bet ne daugiau nei 1000 Eur) ir 50 proc. projekto parengimo ir statybą leidžiančio

dokumento mokesčio vertės (bet ne daugiau nei 350 Eur)“;

1.6. „Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Kompensavimas skiriamas Pareiškėjui įsigijus ir įsirengus įrenginį ir pateikus

Įrenginio įrengimo projektavimo darbų, mokesčio už statybą leidžiantį dokumentą ir Įrenginio

įsigijimą išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir kitus Aprašo 8.1 - 8.8 papunkčiuose išvardintus

dokumentus, kai Komisija patikrina ar darbai atlikti.“

2. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo priedą „Paraiškos forma“ ir jį išdėstyti nauja

redakcija (pridedama).

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:dokumentai@silale.lt
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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) arba

Lietuvos administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236

Klaipėda).

Savivaldybės meras         Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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Šilalės rajono savivaldybės 

individualių buitinių nuotekų valymo 

įrenginių įsigijimo dalinio 

kompensavimo tvarkos aprašo

priedas

(Paraiškos forma)

PARAIŠKA

DĖL INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

______________
(pateikimo data)

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Aš, _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas)

20___ metais adresu:___________________________________________________________

esu įsirengęs individualių buitinių nuotekų valymo įrenginį.

Prašoma kompensavimo suma _______ Eur.

Informuoju, kad (pažymėti pasirinktą variantą X):

□  esame daugiavaikė šeima;

□  esu vieniša mama (vienišas tėvas) auginantis vaiką iki 18 m.;

□  esu socialinę paramą gaunantis asmuo;

□ būste gyvena neįgalus asmuo.

Vartotojų skaičius (deklaruoti gyventojai)_____ vnt.

Prašau finansinę paramą pervesti į _______________sąskaitą Nr.__________________________.

(banko pavadinimas)

Pateikiu šiuos dokumentus, (pažymėti pasirinktą X):

□ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą

žemės sklypą kopiją, įregistruoto statinio kopiją arba statinių statybą leidžiančio dokumento kopiją;

□ Žemės sklypo savininko sutikimą (taikoma, jeigu yra ne vienas žemės sklypo savininkas);

□ Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje

žemėje);

□ įrenginių projektavimo, statybą leidžiančio mokesčio ir įrenginio pirkimo išlaidas pagrindžiantys

dokumentai;

□  statybą leidžiantis dokumentas;

□ □ įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas);

□ UAB „Šilalės vandenys“ išduota išvada.

Kiti dokumentai _________________________________________________________________

Pareiškėjas                ______________                           ____________________________
(parašas)                                                              (vardas, pavardė)

____________________
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