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Radviliškio rajono savivaldybės tarybai
Kopija
Radviliškio rajono savivaldybės merui
Antanui Čepononiui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI
ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 16 STRAIPSNIO 9 DALIES NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO
2019 m. spalio 31 d. Nr. 4 – 3
Šiauliai
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. vasario 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymą (toliau – Pakeitimo
įstatymas). Pakeitimo įstatymu įstatymų leidėjas pakeitė Lietuvos Respublikos paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas) ir išdėstė jį nauja redakcija.
Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, nurodanti, kad „Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, savivaldybių
tarybos iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“
Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog „Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka informacija
apie socialinius būstus ir savivaldybės būstus, kurie nuomojami asmenims ir šeimoms šio straipsnio
1 dalyje numatytais atvejais, skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.“
To paties Įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad „Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
informacija apie šio straipsnio 8 dalyje nurodytais atvejais išnuomotus socialinius būstus skelbiama
savivaldybės interneto svetainėje“.
Vykdant Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracinę priežiūrą buvo
nustatyta, kad Savivaldybės taryba neįgyvendino Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 9
dalyje nustatytų reikalavimų, t.y. nenustatė Įstatyme nurodytų tvarkų.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
1.Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo 14 straipsnio 2 dalies ir 16 straipsnio 9 dalies nuostatas;
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį).
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3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos
posėdyje su šiuo reikalavimu turi supažindinti tarybos narius.
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