
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. 

SPRENDIMO NR. TS-80 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR 

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO 

PAKEITIMO 

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. TS-26 

Rokiškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. 

XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-152, 2017 m. 

sausio 17 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215  20 

straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-199, Rokiškio rajono savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-80 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 5.2, 12, 

13, 19.3, 19.8, 31.2, 32 punktus ir juos išdėstyti taip: 

„5.2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto 

deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir 

pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymo (toliau – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymas) 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;“ 

„12. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių 

dalies kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 

sąrašų.“ 

„13. Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į sąrašus ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, 

socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo (sąrašams prioritetai netaikomi), įvertinus buvimo 

asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį.“ 

„19.3. asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar 

kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos 

gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme. Asmuo ar šeima (visi šeimos nariai), išvykę gyventi į 

kitos savivaldybės teritoriją ir šios savivaldybės vykdomajai institucijai pateikę prašymą, įrašomi į 

asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą šioje savivaldybėje, įskaitant jų 

buvimo ankstesnės savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše 

laikotarpį;“ 

„19.8. asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) 

nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) 

deklaracijos, arba, jei jų deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis Piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos 

gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius.“ 

„31.2. kai asmens ar šeimos deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į 

asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;“  



,,32. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruoto turto 

vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

išstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 

procentais viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus 

metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu, jeigu asmuo ar šeima neturi 

nuosavybės teise kito tinkamo būsto, savivaldybės administracijos direktorius, įvertinus socialinio 

būsto poreikį savivaldybėje, gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos 

kainomis,  paskaičiuotomis vadovaujantis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir 

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio 

apskaičiavimo metodika ir savivaldybės tarybos patvirtintais koeficientais. Savivaldybės būsto 

nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Civiliniu kodeksu.“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras       Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julė Bražionienė 


