
 

 

Pašymų suteikti paramą būstui įsigyti  

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-1 forma) 

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹ 

Vardas                          

 

Pavardė                          

 

Asmens kodas                        

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios 

vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą 
 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2 
 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys. 
2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos 

adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. 

 

 

________________________ savivaldybės administracijai 

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI 

(gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją) 

 

20___ m. _____________________ d. 

 

1. Prašau man / mano ___ asmenų šeimai patvirtinti (reikiamus papunkčius 

pažymėti ): 
(įrašyti skaičių) 

1.1. □ teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą: 

1.1.1. □ būstui pirkti; 

1.1.2. □ būstui statyti; 

1.1.3. □ būstui pirkti ir statyti 

1.1.4. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikymą neįgaliųjų 

poreikiams); 

1.1.5. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų 

poreikiams; 

1.2. □ teisę į: 

1.2.1. □ 10 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto 

kredito daliai apmokėti, nes: 

1.2.1.1. □ esame jauna šeima, auginanti vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (-us), 

kuriam  (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); 

1.2.1.2. □ mano šeimoje vienas iš vaiko (-ų) tėvų yra miręs; 



 
 

 

1.2.1.3. □ turiu (turime) teisę į papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 5 dalį.  

1.2.2. □ 20 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto 

kredito daliai apmokėti, nes: 

1.2.2.1. □ esu buvęs likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo iki 36 metų arba mano 

šeimoje yra tokių asmenų; 

1.2.2.2. □ mano šeima augina tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba); 

1.2.2.3. □ esu neįgalusis arba mano šeimoje yra neįgalus asmuo. 

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą 

pateikia vienas gyvenantis asmuo):  

Vardas Pavardė 
Asmens kodas arba 

gimimo metai 

Ryšys su prašymą pateikusiu 

asmeniu (prašymą pateikęs 

asmuo, žmona arba vyras, 

vaikas, vaikas, kuriam 

nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) tėvas, mama, žmonos 

arba vyro tėvas, žmonos arba 

vyro mama ir kt.)  

    

    

    

    

    

    

 

3. Mano / mano šeimos ________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant 

gautas pajamas): 

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur; 

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur. 

 

4. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): 

________________________ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 
³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra 

valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos 

savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) 

savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų 

pateikti neprivalo. 

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI 

ĮSIGYTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti ): 

□ paštu 

________________________________________________________________________ ; 
(korespondencijos adresas) 

□ elektroniniu paštu 

______________________________________________________________ ; 
(el. pašto adresas) 



 
 

 

□ telefonu 
____________________________________________________________________________________ . 

(telefono ryšio Nr.) 

 

6. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga. 

7. ESU INFORMUOTAS (-A), kad: 

7.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš 

valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų 

informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į paramą būstui įsigyti nustatyti, apie mano 

(mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip 

pat ją administruoti;  

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl 

valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės 

paramą, ir ją administruoti;  

7.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – 

Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės 

administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens 

duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

nustatyta tvarka. 

8. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau. 
4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame 

lapelyje. 

_________________________   ________________________ 
(prašymą pateikusio asmens arba                                                                (prašymą pateikusio asmens arba 

asmens 

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                 įgalioto atstovo vardas ir pavardė) 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS 

 

Bylos Nr. _____________ 

 

Prašymas gautas: ________________  
(gavimo data) 

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti ): 

□ pateikti visi reikalingi dokumentai; 

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti 

paramą būstui įsigyti pateikimo dienos): 

 

Eil. 

Nr. 

Nepateikti dokumentai Pateikti iki 

   

   

   

 

 

 



 
 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė: 
 

_________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

__________________            

_______________________________________ 

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris  

įteikiamas užregistravus 

prašymą suteikti paramą 

būstui įsigyti 

 

 

INFORMACINIS LAPELIS 

 

_____________________________________________ 
(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė) 

 

Prašymas gautas: ________________  
(gavimo data) 

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti ): 

□ pateikti visi reikalingi dokumentai; 

□ nepateikti dokumentai: 

Eil. 

Nr. 

Nepateikti dokumentai Pateikti iki 

   

   

   

 

Prašymą ir dokumentus priėmė: 

 

______________________________                    _______________             

__________________ 
(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                 (vardas ir pavardė) 

 

 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir 

subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 

325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš 

dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų 

kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė 

kaip: 

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos; 



 
 

 

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų 

šeimai; 

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam 

būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį. 

Subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti 

teikimas: 

1) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną ar daugiau vaikų, ir šeimoms, kuriose 

vienas iš vaikų tėvų yra miręs, suteikiama 10 procentų dydžio subsidija nuo suteikto 

valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos. 

2) buvusiems likusiems be tėvų globos (rūpybos) asmenims, iki jiems sukanka 36 

metai, ar jų šeimoms, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, 

kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra 

neįgaliųjų, suteikiama 20 procentų dydžio subsidija nuo suteikto valstybės iš dalies 

kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos. 

Informuojame, kad: 

1) nustačius, kad parama būstui įsigyti gauta neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi 

duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji 

suteikta, ir kt.) arba gautas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas grąžinamas 

kredito davėjui anksčiau kaip per 5 metus, arba už šį kreditą įsigytas būstas per pirmuosius 

5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, 

privaloma suteiktą subsidiją grąžinti į valstybės biudžetą. Negrąžinta išmokėta subsidijos ar 

jos dalies dydžio suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta 

tvarka; 

2) savivaldybės administracijos sprendimas išduoti rašytinį patvirtinimą – pažymą 

apie teisę į paramą būstui įsigyti arba sprendimas atsisakyti išduoti tokią pažymą, taip pat 

savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų 

komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui; 

3) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

apsaugą, nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prašymų suteikti paramą būstui  

įsigyti ar išsinuomoti  

nagrinėjimo tvarkos aprašo  

6 priedas 

 

PAJAMŲ, KURIOS, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS 

SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 

17 STRAIPSNIO 1 DALIMI, NEĮSKAITOMOS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ GAUNAMAS 

PAJAMAS, SĄRAŠAS 

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRIEDĄ¹ 

Vardas                           

 

Pavardė                          

 

Asmens kodas                        

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.  

 

 

Eil. 

Nr. 
Pajamų rūšies pavadinimas2 Pajamos (Eur) 

 

1 2 3 

1. Asmenų iki 18 metų pajamos  

2. Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų 

kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos 

valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto 

darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą 

 

3. Senatvės ir valstybinių pensijų kompensuojamoji suma, 

mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio 

draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl 

draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymą 

 

4. Pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas 

neviršija 3 hektarų 

 

5. Pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės 

paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą,  

jei šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą 

įstatymas, neviršijanti 1 750 eurų per einamuosius 

kalendorinius metus 

 

6. Vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų 

 

7. Socialinė parama, skiriama kitais, Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatyme nenumatytais, atvejais ir mokama iš savivaldybių 

biudžetų 

 

8.  Išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo 

įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo 

 

9. Darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos  



 
 

 

1 2 3 

10. Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos:   

10.1. transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems  

10.2. kompensacijos donorams  

10.3. pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos 

socialinių paslaugų įstatymą 

 

10.4. išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, 

mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą 
 

10.5. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies 

kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą 

 

10.6. tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas, mokami pagal 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą 
 

11. Draudimo išmokos, mokamos pagal turto draudimo, civilinės 

atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartis 

patirtiems nuostoliams atlyginti 

 

12. Turto pardavimo pajamos (išskyrus pajamas, įskaitomas į turtą)  

13. Stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų 

mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio 

nesuteikiančių studijų studentams (išskyrus rezidentūros studijų 

studentus), studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar 

ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, 

pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės 

pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų 

programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos 

kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), stipendijos bei kita 

materialinė parama, teikiama profesinio mokymo įstaigų 

mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą 

pirmajai kvalifikacijai įgyti, ir stipendija, mokama bedarbiams, 

kurie dalyvauja profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal 

pameistrystės darbo sutartį priemonėse, stažuotėje 

 

14. Paskolos ar jų dalis, įskaitomos į turtą, aukštųjų mokyklų 

studentams teikiamos valstybės paskolos arba valstybės 

remiamos paskolos, kreditai būstui atnaujinti (modernizuoti), 

jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar 

įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir 

gautos (negrąžintos) paskolos nekilnojamajam turtui pirkti 

(statyti) 

 

15. Piniginių lėšų dalis, gauta per laikotarpį, už kurį pajamos 

apskaičiuojamos, neviršijanti 1 valstybės remiamų pajamų 

dydžio, ir piniginės lėšos, kuriomis kompensuojamos patirtos ir 

dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla 

(savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdara 

piniginėmis lėšomis 

 

2 Šeimos atveju įrašomos visų šeimos narių gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 

straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas. 

 

_____________________________        __________________________________ 



 
 

 

(priedą pateikusio asmens arba                                                                                (priedą pateikusio asmens arba 

asmens 

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                              įgalioto atstovo vardas ir pavardė) 

___________________ 

 


