ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO
NUOMOS TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO
2016 m. sausio 27 d. Nr. V.TS–9
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 ir
38 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti
2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. V.TS-111 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 7, 8, 18, 38 ir 54 punktus ir juos išdėstyti taip:
„7. Ūkio plėtros ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius) atsakingas už tinkamą asmenų ir
šeimų, turinčių teisę į paramą savivaldybės būstui išsinuomoti, prašymų išnagrinėjimą, o Socialinės
paramos skyrius – už tinkamą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą savivaldybės socialiniam
būstui išsinuomoti, prašymų išnagrinėjimą.
8. Visas būsto nuomos sutartis sudaro savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas
asmuo.“
„18. Asmenims ir šeimoms, nurodytiems Aprašo 17 punkte, savivaldybės būstas
bendrabučio pastate nuomojamas, jeigu jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už
kalendorinius metus neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų metinių pajamų ir turto
dydžių ir jeigu šie asmenys ir šeimos neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise
priklausančio būsto.“
„38. Socialinio būsto nuomininkai kiekvienais metais Gyventojų turto deklaravimo įstatymo
nustatyta tvarka privalo deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą ir pajamas ir pateikti
deklaraciją savivaldybės administracijos priimamajame ar Socialinės paramos skyriaus
specialistams per mėnesį nuo šiame Įstatyme nustatyto deklaravimo laikotarpio pasibaigimo dienos.
Esant nuomininko (pilnamečių šeimos narių) raštiškam sutikimui, teisės aktų nustatyta tvarka
duomenis iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ne vėliau kaip per 20
darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos gali gauti Socialinės paramos skyriaus atsakingas
tarnautojas.“
„54. Asmenys ir šeimos prašymus teikia savivaldybės administracijos priimamajame ar
Socialinės paramos skyriaus specialistams. Pateikti prašymai registruojami savivaldybės dokumentų
valdymo sistemoje.“
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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