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Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymu 2020 m. gegužės 7 d.
Nr. XIII-2885, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. S1E65 patvirtintą Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą:
1.1. 4.3 punktą pakeisti ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„4.3. Komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Trakų rajono
savivaldybės būsto ir socialinio būsto klausimams (būsto nuomos, nuomos mokesčio, nuomos
sutarčių sudarymo, valstybės paramos būstui įsigyti ar būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijos ir kt.) nagrinėti nuolatinė komisija (toliau – Komisija)“,
kuri turi patariamojo balso teisę.“;
1.2. 8 punktą papildyti nauju sakiniu: „Šis Sąrašas tvarkomas šio Aprašo nustatyta
tvarka.“;
1.3. 13 punktą papildyti 13.7 papunkčiu:
„13.7. likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio
gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.“;
1.4. 25 punktą pakeisti ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„25. Jeigu asmuo ar šeima per 22 punkte nustatytą laiką be svarbių priežasčių du kartus
neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą arba asmuo ar
šeima per 2 punkte nustatytą laiką be svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar
nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio
būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra
socialinis būstas, aukštu, jie išbraukiami iš Sąrašo.“
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1.5. 44 punktą papildyti nauju sakiniu:
„Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir (ar) į
išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, prašymai nagrinėjami Įstatymo 17 ir
18 straipsniuose nustatyta tvarka.“
1.6. 52 punktą papildyti nauju sakiniu: „Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio
būsto poreikį, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti įrašomas į socialinio
būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms aprūpinti
būstu“.
2. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. S1E-65 „Dėl
Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą
išdėstyti nauja redakcija:
„2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d.
sprendimo Nr. S1-109 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Parengė
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Edita Rudelienė
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