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2015 m. birželio 15 d.
Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

2.
3.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Nr. APA-26

Aprašymo turinys
Savivaldybės būsto išnuomojimas asmenims ir
šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus
2
Savivaldybės būstas neįrašytiems į asmenų ir
šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti,
sąrašus asmenims ir šeimoms, gali būti
išnuomojamas ne socialinio būsto nuomos
sąlygomis ir socialinio būsto nuomos sąlygomis.
Ne socialinio būsto nuomos sąlygomis savivaldybės
būstas išnuomojamas:
1. kai asmenų ir šeimų, nuomojančių savivaldybės
socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas
pajamas) per kalendorinius metus daugiau kaip 20
procentų viršija metinius dydžius, pagal kuriuos
nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti;
2. asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka
negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų
nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos:
2.1. dėl stichinių nelaimių, gaisro ar techninio
susidėvėjimo gyvenamoji patalpa gresia sugriūti ar
tampa netinkama gyventi;
2.2. namas, kuriame yra gyvenamoji patalpa, turi
būti nugriautas;
2.3. gyvenamoji patalpa neišlieka po kapitalinio
remonto ar rekonstrukcijos;
2.4. gyvenamosios patalpos pertvarkomos į kitos
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
paskirties patalpas.
3. asmenims ir šeimoms, kurie su Savivaldybe ar
jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę
atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;
4. kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir
kitais įstatymais.
Socialinio būsto nuomos sąlygomis savivaldybės
būstas išnuomojamas (jeigu asmenys ar šeimos
Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise
neturi kito tinkamo būsto):
1. netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių,
stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios
nepriklausančių aplinkybių;
2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų
darbingumo lygis;
3. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;
4. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar
daugiau vaikų;
5. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra
nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios
augina vaiką (vaikus);
6. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką
(vaikus);
7. šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau
kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus
neįgalumo lygis;
8. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos
nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo
lygis.
Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į
savivaldybės būsto nuomą socialinio būsto nuomos
sąlygomis, pagal pateiktus šių asmenų ir šeimų
prašymus taip pat gali būti nuomojamas
Savivaldybės būstas bendrabutyje.
Savivaldybės būstas siūlomas išsinuomoti socialinio
būsto nuomos sąlygomis atsižvelgiant į asmenų ir
šeimų, turinčių teisę išsinuomoti savivaldybės būstą
socialinio būsto nuomos sąlygomis, pateiktų
prašymų užregistravimo datą.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
4.
Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
įstatymas. (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar
išsinuomoti
nagrinėjimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)
Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
tvarkos aprašas, patvirtintas Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. T-133

3.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

4.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės paslaugos
teikėjas

5.

6.

Administracinės paslaugos
vadovas

1. Nustatytos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas..
3. Asmens (šeimos0 turto (įskaitant gautas pajamas)
deklaracija (-os) už praėjusius kalendorinius metus.
4. Pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų
šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą.
5. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašas apie asmens
(šeimos) nuosavybės teise turimą ir turėtą 5 metų
laikotarpiu nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine
rinkos kaina.
6. Pagal aplinkybes – kiti dokumentai: teismo
sprendimai,
pirkimo–pardavimo,
dovanojimo,
žemės nuomos ir kitos sutartys, santuokos, ištuokos,
mirties liudijimų kopijos, duomenys apie 18 metų
sukakusius vaikus (įvaikius), kad jie yra priskirti
prie šeimos narių pagal Įstatyme nurodytą šeimos
apibrėžimą, neįgalumą, likusių be tėvų globos
asmenų statusą patvirtinantys dokumentai ir kiti
dokumentai.
_

Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Aldona Jurkštaitė,
tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568,
el. p. aldona.jurkstaite@birzai.lt
Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vedėja Zita Marcinkevičiūtė,
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Eil.
Nr.

7.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

8.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

11.

12.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt
Prašymai registruojami prašymo ir visų tinkamai
įformintų dokumentų bei informacijos pateikimo
dieną.
Savivaldybės būstas išnuomojamas esant laisvoms
tinkamoms gyvenamosioms patalpoms.
Paslauga nemokama

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis
– informacinis. Teikiant administracinę paslaugą gali
būti naudojamas elektroninis paštas ar kitos duomenų
perdavimo informacinės sistemos.

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė
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___________________________________________________________________
(piliečio vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________________________________________
(deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas)

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
20… m. ………..……d.
Prašau išnuomoti Savivaldybės gyvenamąsias patalpas.
Mano šeimą sudaro:_________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo metai, giminystės ryšys)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Prašome išnuomoti būstą ne eilės tvarka nes _____________________________________

____________________________________________________________________
(nurodyti aplinkybes, suteikiančias teisę į būstą ne eilės tvarka)

Prie prašymo pridedame:
1. Asmens dokumento kopiją (-as).
2. Pažymos (-ų) apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopiją (-as).
3. VĮ Registrų centro pažymą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise valdomą turtą.
4. Kita __________________________________________________________________

____________________________________________________
(visų pilnamečių šeimos narių parašai)

