ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO
NUOMOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) taikomas nuomojant Šilutės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė)
nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas asmenims ir šeimoms, turintiems
teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
2. 1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
2.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

II SKYRIUS
TEISĖ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ AR JO
SĄLYGŲ PAGERINIMĄ
4. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šioje
dalyje nurodytus reikalavimus:
4.1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir
gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į
asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų
pajamų ir turto dydžių;
4.1.1. asmens be šeimos, gyvenančio Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios
metinės pajamos – 40 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 56 VRP
dydžių;
4.1.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Šilutės rajono savivaldybėje,
grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;
4.1.3. keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Šilutės rajono
savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 23 VRP dydžių
ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių;
4.2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba
nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai
nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis
plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių
metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo,
sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą
sąrašą, forma.
5. Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos,
gyvenantys Šilutės rajono savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems

išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra
mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra
mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos
sąlygų pagerinimą pagal šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto
naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl
judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai
pritaikytas socialinis būstas.
6. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems
pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po
5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.
III SKYRIUS
SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS
7. Socialinis būstas nuomojamas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka laikantis
eiliškumo, įvertinus buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą,
sąraše laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems savivaldybės išnuomotame
socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu
asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks
socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.
8. Šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į Savivaldybės socialinį būstą ir
įrašytiems į sąrašus, nurodytus Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, išimties tvarka, nesilaikant
sąrašuose nurodyto eiliškumo, gali būti išnuomojamas socialinis būstas arba būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti
mokamos esant vienai iš šių aplinkybių:
8.1. socialinio būsto kapitalinis remontas ir rekonstrukcija (Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.606 straipsnis);
8.2. iškeldinimas iš gresiančių sugriūti namų, butų (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.615 straipsnis);
8.3. iškeldinimas iš kitų gyvenamųjų patalpų esant antstolių, prokuratūros ir kitų
institucijų, organizacijų reikalavimams bei susidarius kitoms objektyvioms aplinkybėms;
8.4. komisijos siūlymu. Komisijos siūlymas turi būti pagrįstas ir motyvuotas.
9. Raštiški pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą ar atsilaisvinusį būstą laikantis eiliškumo
išsiunčiami šeimoms ir asmenims, įrašytiems į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus
sąrašus, atsižvelgiant į ploto normatyvą, pareiškėjų poreikius.
10. Jei Savivaldybės būsto ar socialinio būsto naudingasis plotas yra didesnis negu Įstatymo
15 straipsnyje nurodytas šio ploto normatyvas, tenkantis šeimai ir asmeniui, esančiam viename iš
patvirtintų sąrašų būstas siūlomas išsinuomoti kitai šeimai ar asmeniui, kurio eilės numeris yra
paskesnis, su sąlyga, kad tuščio siūlomo išsinuomoti būsto naudingasis plotas atitinka šeimos narių
skaičiui tenkantį naudingojo ploto normatyvą.
11. Butai, pritaikyti negalintiems savarankiškai judėti neįgaliesiems, Savivaldybės būsto ir
socialinio būsto fondo gyvenamuosiuose namuose siūlomi asmenims, įrašytiems į neįgaliųjų asmenų
sąrašą ir turintiems minėtą negalią, praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis.

12. Šeimos ir asmenys, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti savivaldybės būstą, privalo
per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie pageidavimą ar atsisakymą
išsinuomoti siūlomą būstą.
13. Šeimos ir asmenys, sutikę išsinuomoti pasiūlytą socialinį būstą, pateikia Savivaldybės
administracijai prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų gerinimą, per 5
darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos.

14. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas gali būti išnuomojamas
ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims
bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės
teise neturi kito būsto:
14.1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto
dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių
aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima Įstatymo 7
straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų
aplinkybių atsiradimo dienos;
14.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
14.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas
didelių specialiųjų poreikių lygis;
14.4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems
nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
14.5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
14.6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų
darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems)
nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
14.7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus),
kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
14.8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė
globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
14.9 šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25
procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra
sukakę senatvės pensijos amžių.
14.10. likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos,
grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.
15. Aprašo 14 punkte numatytais atvejais socialinis būstas išnuomojamas,
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pritarus Savivaldybės socialiniam
būstui nuomoti komisijai (toliau – Komisija), asmenims ar šeimoms, Gyventojų turto
deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant
gautas pajamas) neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių. Sudegusio ar
kitaip atvejais prarasto būsto vertė nevertinama.
16. Asmenų ir šeimų, kuriems išnuomotas socialinis būstas arba kurie gauna būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma
socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
17. Savivaldybės būstas ar socialinis būstas išnuomojamas savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu ir pasirašoma Socialinio būsto nuomos sutartis.
18. Informacija apie šio Aprašo 14 punkto nurodytoms šeimoms ir asmenims suteiktas
patalpas viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas po gyvenamųjų

patalpų nuomos sutarties pasirašymo, nurodant išnuomotų patalpų naudingąjį plotą, šeimos narių
skaičių ir atvejį, dėl kurio šios patalpos išnuomotos.

19. Atsakingas specialistasKomisija socialinį būstą siūlo nuomoti asmenims ir
šeimoms, įrašytiems į turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. Jeigu asmuo,
gavęs pasiūlymą nuomoti savivaldybės socialinį būstą, iki pranešime nurodytos datos
raštu neinformuoja apie pasiūlymo priėmimą arba atsisakymą, socialinį būstą siūloma
išnuomoti kitiems asmenims ar šeimoms, įrašytiems į asmenų ar šeimų, turinčių teisę į
paramą būstui išsinuomoti sąrašus, laikantis eiliškumo.
20. Jei asmuo prašyme yra nurodęs konkrečius pageidavimus, kokio būsto ir
kokioje vietovėje nesiūlyti, toks būstas jam nesiūlomas.
21. Asmuo, kuris priėmė pasiūlymą išsinuomoti socialinį būstą, pateikia prašymą
ir įrodančius teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą dokumentus.
22. Prašymus dėl socialinio būsto nuomos nagrinėja Komisija. Komisija įvertinusi
pareiškėjo teisę į socialinio būsto paramą išsinuomoti, siūlo administracijos direktoriui
išnuomoti socialinį būstą. Komisija turi teisę kviesti asmenį, bei gali būti kviečiamas
asmuo, kuriam išnuomojamas socialinis būstas, į posėdį, kuriame jis supažindinamas su
galimybe ir sąlygomis išsinuomoti siūlomą socialinį būstą.
23. Socialinis būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms, gaunančioms būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

IV SKYRIUS
SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS,
KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
24. Socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama
vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir Įstatymu.
25. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti keičiama ir asmeniui ar šeimai
išnuomojamas kitas būstas, jeigu asmuo ar šeima įgyja teisę į kitokio negu nuomojamas
naudingojo ploto socialinį būstą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytą socialinio būsto
naudingojo ploto normatyvą arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir jam
(šeimai) yra nuomojamas neįgaliesiems specialiai nepritaikytas socialinis būstas.
26. Asmuo ar vienas iš šeimos narių dėl socialinio būsto nuomos sutarties keitimo
kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą ir dokumentus,
patvirtinančius teisę į kitokio naudingojo ploto socialinį būstą, arba dokumentus,
patvirtinančius teisę į neįgaliesiems specialiai pritaikytą socialinį būstą. Jeigu šioje dalyje
nurodyti dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose,
valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar)
duomenų teikimo sutartis juos gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų,
įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos jų pateikti neprivalo.
27. Socialinio būsto nuomos sutarties keitimą gali inicijuoti ir savivaldybės
administracija, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas
neatitinka šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra
specialiai pritaikytas neįgaliesiems.
28. Socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama, kai:

28.1. asmuo ar šeima įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto
būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą
Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte;
28.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka 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 Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius
pajamų ir turto dydžius;
28.3. asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės
teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) deklaruota gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;
28.4. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1
dienos, arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo,
nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms
dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų
– 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti
paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba
nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar
slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Karo prievolės įstatyme nustatytų
pareigų vykdymo) iki kitų metų birželio 1 dienos nepateikė turto (įskaitant gautas
pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;
28.5. kitais Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
29. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą,
Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos,
pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį
įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija šio
įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar
šeimos prašymu savivaldybės tarybos nustatytos tvarkos apraše numatytais atvejais šis
būstas nuomojamas kaip savivaldybės būstas rinkos kainomis, vadovaujantis Vyriausybės
patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo
metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito būsto. Savivaldybės būsto
nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
30. Socialinio būsto nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių pilnamečių
šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą ir nuomotojo sutikimą, gali
keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu socialinio būsto nuomininku. Keitimasis
socialiniais būstais įforminamas naujomis socialinio būsto nuomos sutartimis.
31. Asmenims ir šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems
savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, Įstatyme nustatyti socialinio būsto naudingojo
ploto normatyvai bei šio būsto nuomos sąlygos nekeičiami ir dėl to galiojanti nuomos
sutartis nekeičiama, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus.
V SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

32. Savivaldybės būstas nuomojamas šiais atvejais:
32.1. asmenims ar šeimoms, kuriems gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos ne
socialinio būsto nuomos sąlygomis, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas;
32.2. asmenims ar šeimoms, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję
darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;
32.3. asmenims ar šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos
gyvenamosios vietos;
32.4. jeigu asmens ar šeimos, nuomojančių socialinį būstą, deklaruotas turtas
(įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija
Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ar turto dydžius, asmens ar
šeimos prašymu Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą ne ilgesniam nei trejų
metų laikotarpiui nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, vadovaudamasi
Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu
asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto;
32.5. kitais tikslais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir kitus teisės aktus, vadovaujantis
visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.
33. Šio Aprašo 32.3, 32.4 ir 32.5 punktuose numatytais atvejais savivaldybės
būstas išnuomojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o šio Aprašo 32.2 punkte nurodytu
atveju savivaldybės būstas išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu.
34. Asmenys ir šeimos, nuomojantys savivaldybės būstą šio Aprašo 32.4 punkte
nurodytu atveju, ir sumažėjus asmens ar šeimos turtui (įskaitant gautas pajamas) gali teikti
prašymą rinkos kainomis nuomojamą savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto
nuomos sąlygomis. Jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas)
po metų nuo terminuotos vienų metų sutarties sudarymo dienos viršija Įstatymo 11
straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jie gali išsinuomoti iš
fizinio ar juridinio asmens būstą ir raštu kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl būsto
nuomos mokesčio dalies kompensavimo, jei atitiks Įstatymo 10 straipsnio reikalavimus.
35. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
36. Asmenims ir šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems
savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, Įstatyme nustatyti socialinio būsto naudingojo
ploto normatyvai bei šio būsto nuomos sąlygos nekeičiami ir dėl to galiojanti nuomos
sutartis nekeičiama, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus.
VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO
DYDŽIO NUSTATYMAS
37. Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokestis apskaičiuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto,

socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos
mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika. Nuomos
mokestis nustatomas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės
būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo aktą.
38. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita privalo sumažinti
socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio, jeigu asmens (šeimos
atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos
atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, neviršija 1,5 VRP dydžio.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
40. Šiame Apraše neaptarti klausimai dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio
būsto nuomos, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais.

41. Už asmenų (šeimų) pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

