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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
3.

4.

5.

Nr. APA-31

Aprašymo turinys
Leidimas apsikeisti savivaldybės gyvenamosiomis
patalpomis

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

2

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą
Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (žr. Galiojanti
suvestinė redakcija)

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkas, gavęs
kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių
sutikimą ir nuomotojui sutikus, gali keistis nuomojama
gyvenamąja patalpa su kitu savivaldybės gyvenamųjų
patalpų nuomininku.
Jei šeimos nariai nesutaria dėl keitimosi, o pakeitus
gyvenamąsias patalpas būtų galimybė likviduoti
šeimoje susidariusiais konfliktines situacijas, tai bet
kuris iš šeimos narių turi teisę reikalauti teismo tvarka
prievarta pakeisti nuomojamą gyvenamąją patalpą į
kitą gyvenamąją patalpą.

Patalpomis besikeičiančių asmenų:
1. Prašymai, kuriuose nurodoma: asmens vardas,
pavardė, kodas, deklaruota gyvenamoji vieta,
telefonas, nuomos sutarties numeris ir data, prašymo
turinys ir aplinkybės, dėl kurių prašoma leisti
apsikeisti gyvenamosiomis patalpomis.
2. Pasai ar asmens tapatybės kortelės.
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinis
pagrindas (nuomos sutartis ar kt.).
4. Komunalines paslaugas teikiančių įmonių pažymos,
kad nėra skolų už nuomotą būstą.
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Eil.
Nr.
6.

7.

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

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

10.

11.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą
12.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

_

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,
tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt
30 d. nuo prašymo pateikimo.
Paslauga nemokama.

Prašymuose nurodoma: asmens vardas, pavardė,
kodas, deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, nuomos
sutarties numeris ir data, prašymo turinys ir
aplinkybės, dėl kurių prašoma leisti apsikeisti
gyvenamosiomis patalpomis.
Prašymai gali būti pateikti asmeniškai, paštu,
elektroniniu paštu arba per įstatymų nustatyta tvarka
įgaliotą atstovą.

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė
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....................................................................................................................................................
..
(nuomininko vardas, pavardė, asmens kodas)

....................................................................................................................................................
.
(gyvenamoji vieta)

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
201…m. ………................……d.
Prašau leisti apsikeisti gyvenamąja patalpa.
Prašau leisti keisti mano nuomojamą Biržų rajono savivaldybei priklausantį ........
kambario, ................ kv. m naudingo ploto butą, esantį ...........................................................
................................................................ Keičiamoji patalpa yra ...................... aukšte,
......................... aukštų name, kuriame yra ...............................................................................
....................................................................................................................................................
(nurodyti patogumus)

Šioje gyvenamojoje patalpoje gyvena (įskaitant nepilnamečius):
Vardas, pavardė

Giminystės ryšys

Gimimo metai

Pageidauju keisti nuomojamą gyvenamąją patalpą:
Į ...................................................................................................................................
(vardas, pavardė)

nuomojamą ........kambario, .................... kv. m naudingo ploto butą, esantį ...........................
................................................................ Patalpa yra ...................... aukšte, .........................
aukštų name, kuriame yra .........................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nurodyti patogumus)

Apsikeitimo motyvas .....................................................................................................
....................................................................................................................................................
Prie prašymo pridedu:
1. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį.
2. Pažymą apie šeimos sudėtį.
............................................................................
.............................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)
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(pasirašo pilnamečiai šeimos nariai)

