
 

 

 

 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. 

SPRENDIMO NR. TS-221 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR 

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS BEI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO 

NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO IR 

PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO “ 

DALINIO PAKEITIMO 

 

2020 m. liepos 31  d. Nr. TS-206 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymu, Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Iš dalies pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu 

Nr. TS-221 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos 

ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų apskaičiavimo, mokėjimo ir 

permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ patvirtintą tvarkos aprašą: 

1.1. 8 punktą išdėstyti taip: 

„8. Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, savivaldybės 

administracijos direktoriaus sprendimu, įrašomas į socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į 

socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ar šeimoms aprūpinti būstu“; 

1.2. papildyti aprašą 20.10. papunkčiu: 

„20.10. likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio  

gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus“; 

1.3. 29 punktą išdėstyti taip: 

„29. Asmuo ar šeima savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių priežasčių 

du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą arba 

asmuo ar šeima savivaldybės administracijos nustatytu laiku 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“;  

1.4. 44 punktą išdėstyti taip: 

„44. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir 

(ar) į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta 

tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos 

mokesčio dalies kompensacijos, pateikdami pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne 

trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį,  

pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį 

būstą, esantį Rokiškio rajono savivaldybėje. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis 

privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre“.  

2.  Paskelbti šį sprendimą Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. 
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Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas       Tadas Barauskas 


