Projektas Nr. T-IX-p-17
2019 m. gegužės 14 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D.
SPRENDIMO NR. T-VII-1166 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO
FONDO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gegužės 14 d. Nr. T-IXVarėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą, patvirtintą Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1166 „Dėl Varėnos rajono
savivaldybės būsto fondo sąrašo tvirtinimo“:
1. Pakeisti 188 punktą ir jį išdėstyti taip:
Eil.
Nr.

Gyvenamųjų
patalpų adresas

Unikalus
Nr.

,,188

Puodžių
k., 4400-5129Ežero g. 14-1
5958:2402

„189

Puodžių
k., 4400-5129Ežero g. 14-2
5960:2403

„256

Kibyšių
k., 3895-9003Sodžiaus g. 37
4014

Kamba- Bendras Naudingas Bendro
Pastabos
rių
plotas,
plotas,
naudojimo
sk.
kv. m
kv. m
patalpų
plotas,
kv. m
2
44,62
41,97
Socialinis
būstas“

2. Pakeisti 189 punktą ir jį išdėstyti taip:
2

41,12

41,12

Socialinis
būstas“

59,52

Socialinis
būstas“

3. Pakeisti 256 punktą ir jį išdėstyti taip:
59,52

4. Pripažinti netekusiu galios 211 punktą.
Savivaldybės meras
Turto valdymo skyriaus vedėjas
Egidijus Zaleskis
2019-04-

L. e. administracijos direktoriaus pareigas
Alvydas Verbickas
2019-04
Parengė Violeta Valūnienė
2019-03-28
DVS „Kontora“ suderinta su Aivaru Batūra, Gene Palevičiene, Irma Krajauskiene
Derinimas Nr. 431
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D.
SPRENDIMO NR. T-VII-1166 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO
FONDO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-03-28
Varėna

1.

Sprendimo projekto rengėjas

Turto
valdymo
skyriaus
pavaduotoja Violeta Valūnienė

vedėjo

Teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai
(paskatinusios rengimą priežastys).
3. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu Buvo atlikti butų kadastriniai matavimai
klausimu
siūlomos
naujos
teisinio ir įregistruoti du butai, kuriems suteikti
unikalūs Nr. bei patikslinti jų plotai.
reguliavimo nuostatos.
Buto Nr. 1 plotas buvo 45,78 kv. m, o
buto Nr. 2 – 44,64 kv. m. Patikslinami
256 eilutėje esančio socialinio būsto
duomenys. Naikinamas 211 punktas, nes
buvo parduotas butas Kabelių k.
4.
Suderinamumas su galiojančiais teisės Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
norminiais aktais.
dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 4 punktu.
5.
Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą
projektą.
6.
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti
ir
projekto
atitiktis
savivaldybės strateginiam plėtros planui.
7.
Derinimas su kitais subjektais, kai klausimas susijęs su jų veiklos sritimi.
8.
Galimi teigiami ar neigiami priimto teisės akto padariniai, kokių priemonių būtina
imtis, siekiant pastarųjų išvengti.
9.
Teisės akto sukeliamos administracinės naštos vertinimas.
10. Teisės akto ir jo projekto antikorupcinis Nevertinamas
vertinimas.
11. Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą Teisės
aktų registre (TAR) ir Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
2.

12.

Aplinkybės,
pateisinančios
klausimo
nagrinėjimo neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo vėlavimo
priežastis (jei teikiamas papildomas

-
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klausimas):
Suderinta DVS „Kontora“ su specialistais: Bendrojo bei Teisės ir civilinės
su padaliniu, atsakingu už valstybinės kalbos metrikacijos skyrių specialistais.
kontrolę ir dokumentų valdymą, teisininku ir
savivaldybės administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
14. Priimto sprendimo paskirstymas (kam 1 – Turto valdymo skyriui, 1 –
pateikti sprendimų kopijas (nuorašus), Buhalterinės apskaitos skyriui, 1 – UAB
„Varėnos komunalinis ūkis“
kokiu būdu).
15. Priimto sprendimo įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas).
13.

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Violeta Valūnienė
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