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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.576 straipsniu ir 6.577 straipsnio 

1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunkčiu, 

atsižvelgdamas į Komisijos Šiaulių rajono savivaldybės būsto problemoms spręsti 2016 m. sausio 

27 d. posėdžio protokolą Nr. TV9-2(11.44), Bubių seniūnijos 2016 m. vasario 2 d. tarnybinį 

pranešimą Nr. ST(16)-10(3.21), Vyto Petro Balkaičio 2016 m. vasario 11 d. prašymą bei pateiktą 

Zofijos Liaudanskytės mirties liudijimą:  

          1. I š n u o m o j u Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį vieno kambario, 

41,24 kv. m bendro naudingo ploto butą su 4,94 kv. m bendro naudojimo patalpomis iš 9,89 kv. m 

ir ½ dalimi ūkinio pastato, esantį Šemetiškių k. 7-4, Bubių sen., Šiaulių rajone, Vytui Petrui 

Balkaičiui, gim. 1950-06-29, sudarydamas Savivaldybės būsto nuomos sutartį. 

 2. N u r o d a u Turto valdymo skyriui įteikti šio įsakymo kopiją Vytui Petrui Balkaičiui. 

 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A-1490(8.1) „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos“ priedo 

„Gyvenamųjų patalpų nuomininkų sąrašas“ 3 eilutę. 

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Šiaulių rajono 

savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 263, Šiauliai) Lietuvos 

Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Šiaulių apygardos 

administraciniam teismui (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo įsakymo priėmimo dienos Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 
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