
 
 

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti 

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos 

aprašo  

1 priedas 

 

(Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma) 

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹ 

Vardas                          

 

Pavardė                          

 

Asmens kodas                        

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas 
 

 

Gyvenamosios vietos adresas
2
 

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.  
2 
Nurodomas tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos. 

 

 

__________________ savivaldybės administracijos direktoriui  

 

 

PRAŠYMAS DĖL TEISĖS Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO 

 

20___ m. _____________________ d. 

 

1. Prašau man / mano _________ asmenų šeimai patvirtinti (reikiamus papunkčius 
(įrašyti skaičių) 

pažymėti ):                       

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

1.1.1. □ būstui pirkti; 

1.1.2. □ būstui statyti; 

1.1.3. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikant neįgaliųjų 

poreikiams); 

1.1.4. □ 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: 

a) □ esame jauna šeima, auginanti vieną ar daugiau vaikų (įvaikių); 



 
 

 

b) □ mano šeimoje vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs; 

c) □ turiu (turime) teisę į papildomą subsidiją vadovaujantis Paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.  

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

kredito daliai apmokėti, nes: 

a) □ esu buvęs likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo iki 35 metų arba mano 

šeimoje yra tokių asmenų; 

b) □ mano šeima augina tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 

c) □ esu neįgalusis arba mano šeimoje yra toks asmuo. 

 

2. Mano šeimos nariai yra (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 (įvaikis), tėvas, mama, 

žmonos arba vyro tėvas, žmonos 

arba vyro mama, kita)  

    

    

    

    

    

    

 

3. Mano / mano šeimos už ________ kalendorinius metus deklaruoto turto (įskaitant 

gautas pajamas) dydžiai: 

3.1. deklaruotas turtas yra _________ Eur; 

3.2. deklaruotos pajamos yra _________ Eur. 

 

 

4. PAPILDOMI DOKUMENTAI (reikiamus papunkčius pažymėti ): 

4.1. □ Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už 

kalendorinius metus, _______ lapas (-ai). 

4.2. □ Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, _____ lapas (-ai). 

4.3. □ VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) 

nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina, _____ lapas (-ai). 

4.4. □ Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija, _____ lapas (-ai). 

4.5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos: 

4.5.1. □ savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos 

nustatymo, _____ lapas (-ai); 

4.5.2. □ teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, _____ lapas (-ai); 

4.5.3. □ mirties faktą patvirtinantys dokumentai, _____ lapas (-ai). 

4.6. Kiti dokumentai: 



 
 

 

4.6.1. □ ...................................................., _____ lapas (-ai).    

 

5. Papildomų dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (pažymėti 

papunktį ): 

5.1. □ Papildomi dokumentai pateikiami kartu su prašymu.    

5.2. □ Sutinku, kad savivaldybės vykdomoji institucija surinktų šiuos papildomus 

dokumentus (išvardyti reikiamus 4 punkto papunkčius): ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TEISĖS Į PARAMĄ 

BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti ): 

 

□ paštu _____________________________________________________________ ; 
(deklaruotos gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas) 

□ elektroniniu paštu ___________________________________________________. 
(el. pašto adresas) 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga. 

SUTINKU, kad savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka 

tvarkytų ir gautų mano (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir 

kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, metinės 

gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenis ir kitą reikalingą informaciją, kuria 

vadovaujantis nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. 

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau. 

 

_____________________    ________________________ 
(prašymą pateikusio asmens arba                                                              (prašymą pateikusio asmens arba asmens 

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                 įgalioto atstovo vardas ir pavardė) 

 

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą): 

 

_________________________                   ______________________________ 
(parašas)                                                                      (vardas ir pavardė) 

 

_________________________                   ______________________________ 
(parašas)                                                                       (vardas ir pavardė) 

 

_________________________                   ______________________________ 
(parašas)                                                                       (vardas ir pavardė) 

 

_________________________                   ______________________________ 
(parašas)                                                                        (vardas ir pavardė) 

 

 



 
 

 

Informacinis lapelis, kuris  

įteikiamas įregistravus 

prašymą dėl teisės į paramą 

būstui įsigyti patvirtinimo 

 

INFORMACINIS LAPELIS 

 

_____________________________________________ 

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

 

Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo gautas ________________  

(gavimo data) 

 

Prašymą priėmė 

 

__________________________                    _______________             __________________ 

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

 

 

1. 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. 

2. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė 

kaip: 

2.1. 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos; 

2.2. 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų 

šeimai; 

2.3. 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam 

būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį. 

Jaunoms šeimoms, auginančioms vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimoms, kuriose 

vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, suteikiama 10 procentų dydžio subsidija nuo 

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

Buvusiems likusiems be tėvų globos (rūpybos) asmenims, iki jiems sukanka 35 metai, 

ar jų šeimoms, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų (įvaikių), 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. 

3. Jei kreipiatės dėl paramos būstui įsigyti, privalote: 

3.1. būti įrašytas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; 

3.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus 

deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);  

3.3. neviršyti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje 

numatytų turto ir pajamų dydžių; 



 
 

 

3.4. įsigyti pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitikti vieną iš 

šių sąlygų: 

3.4.1. neturėti būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo pateikimo 

dienos nebūti pasinaudojęs šia parama; 

3.4.2. turėti ar būti turėjus nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio 

naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu 

turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra 

mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, 

Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. 

Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;  

3.4.3. būti neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, ir nuosavybės teise turėti būstą, 

nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui 

rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 

3.5. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jūsų teisę gauti paramą būstui įsigyti. 

4. Nustačius, kad paramą būstui įsigyti gavote neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi 

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

suteikta, ir kt.) arba gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžinate bankui 

ar kitai kredito įstaigai anksčiau kaip per 5 metus, ar už valstybės iš dalies kompensuojamą 

būsto kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos 

perleidžiate kito asmens nuosavybėn, privalote grąžinti gautą paramą visą iš karto arba jūsų 

rašytiniu prašymu ir savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dalimis.  

5. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas išduoti rašytinį patvirtinimą – 

pažymą apie teisę į paramą būstui įsigyti arba sprendimas dėl atsisakymo išduoti tokią 

pažymą, taip pat savivaldybės vykdomosios institucijos neveikimas gali būti skundžiami 

Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, 

administraciniam teismui. 

 

___________________________ 

 


