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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio

10, 11 dalimis, 21 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos

mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio

apskaičiavimo metodiką, patvirtintą 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 mokesčio 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. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T1-71 „Dėl

koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui

apskaičiuoti nustatymo“ 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3. R – rinkos pataisos koeficientą, taikomą savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą)

nuomininkams:

1.3.1. R = 1,2 taikomą savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui

apskaičiuoti, kai savivaldybės būstas nuomojamas:

1.3.1.1. asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų,

ar kitam asmeniui, kuris yra be šeimos;

1.3.1.2. asmeniui, kuris yra neįgalusis, ar šeimai, kurioje yra neįgaliųjų;

1.3.1.3. šeimai, auginančiai tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė

globa (rūpyba);

1.3.1.4. šeimai, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas)vienas augina vieną ar

daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.3.1.5. pirmus metus nuo savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo.

1.3.2. R = 1,5 taikomą savivaldybės būstų su bendro naudojimo patalpomis nuomininkams;

1.3.3. R = 3 taikomą savivaldybės būsto nuomininkams, išskyrus atvejus, kai būstas

nuomojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20

straipsnio 9 dalimi.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T1-288 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr.

T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių

dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo“ 1.2 papunktį.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 d.

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

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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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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 Algirdas Meiženis
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