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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 dalimis,

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

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-210 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktą,

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 1.58 papunkčiu:

„1.58. J. Basanavičiaus g. 20-18 30,02 8798-5003-7012:0009“.

1.2. Papildyti 1.59 papunkčiu:

„1.59. Vytauto Didžiojo g. 13-51, 73,76 8798-5000-7012:0044“.

1.3. Papildyti 8.2 papunkčiu:

„8.2. Šilvados g. 1-4, Džiaugėnų k. 61,70 8797-2006-0014:0005“.

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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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                          

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)
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SPRENDIMO NR. T1-42 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR

SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                          

(sprendimo  projekto pavadinimas)

            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 1.58, 1.59 ir 8.2 papunkčiais, nes šie

būstai išnuomoti socialinio būsto sąlygomis. 

Pasibaigus terminuotoms savivaldybės būsto nuomos sutartims ir sumažėjus šeimų pajamoms

už 2021 metus, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos

aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-

210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 47

punktu, priėmus sprendimą Savivaldybės būstą nuomoti kaip socialinį būstą, su nuomininku

pasirašoma socialinio būsto nuomos sutartis bei perskaičiuojamas nuomos mokestis, o nuomojamas

būstas perrašomas iš Savivaldybės būsto fondo sąrašo į socialinio būsto fondo sąrašą.

Atsilaisvinęs savivaldybės būstas Pajūrio seniūnijoje išnuomotas šeimai laikantis eiliškumo

 įvertinus buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį.

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

projektas.

Sprendimo projektą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės

paramos skyrius.

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  2022-12-05         Reda Aužbikavičiūtė
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