
PATVIRTINTA 

Vilniaus rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2022 m. balandžio 13 d. 

įsakymu Nr. A27(1) - 1019 

 

PILDO FIZINIS ASMUO 

Vardas Pavardė        _____________________________________________________________     _ 

Asmens kodas (jeigu jo nėra, nurodoma gimimo data)   _________________________________ _ 

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

Respublikoje nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje 

adresas                                                           

Telefono numeris ______________________________________________________________________     _ 

El. pašto adresas _______________________________________________________________________     _ 

 

PILDO JURIDINIS ASMUO 

Pavadinimas __________________________________________________________    ____ 

Juridinio asmens kodas ___________________________________________________________                  _ 

Buveinės adresas                              

Juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data               

                                              

Telefono numeris ________________________________________________________________________      

El. pašto adresas _________________________________________________________________________     

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI  

 

PRAŠYMO  

SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ BŪSTO SUTEIKIMĄ UŽSIENIEČIAMS  
 

20 m.  _____________________d. 

 

PRAŠAU skirti kompensaciją, nes man nuosavybės teise priklausančiame būste adresu: 

__________________       _______         

panaudos sutarties, sudarytos 2022 m. ___________________    _ d.  pagrindu apgyvendinau šiuos 

užsieniečius: 

 

Nr. Vardas, pavardė Asmens kodas/ILTU kodas ir (gimimo data) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 



KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI Į SĄSKAITĄ LIETUVOJE ESANČIOJE MOKĖJIMO AR 

KREDITO ĮSTAIGOJE: 

• mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas _______________  _____      ___  

• sąskaitos numeris (20 simbolių): 

LT                   

 

PATEIKDAMAS ŠĮ PRAŠYMĄ TVIRTINU IR SUTINKU, kad: 

  PRIE PRAŠYMO PRIDĖJAU PANAUDOS SUTARTĮ, PANAUDOS DAVĖJO IR PANAUDOS 

GAVĖJŲ ASMENS DOKUMENTUS; 

  PATEIKTA INFORMACIJA YRA TEISINGA; 

 ESU INFORMUOTAS IR SUTINKU, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija tikrins 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenis dėl būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto, už 

kurio suteikimą (pagal unikalų numerį, kai būstas suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas) gali 

būti išmokama kompensacija, nuosavybės teisės patvirtinimo (duomenys apie būsto panaudos sutartyje 

nurodyto būsto daiktines teises); 

 MAN ŽINOMA, kad apie sprendimą dėl kompensacijos skyrimo būsiu informuotas elektroniniu 

paštu (jo nenurodžius, paprastu paštu gyvenamosios vietos adresu); 

 ĮSIPAREIGOJU, pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar 

nutraukus panaudos sutartį, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo 

dienos, apie tai pranešti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai; 

 ĮSIPAREIGOJU, kompensacijos mokėjimo laikotarpiu mokėti su būsto išlaikymu susijusius 

mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas 

(šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), patalpose (viešbučių 

paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikti 

neatlygintinai apgyvendinimo paslaugas. 

  SUSIPAŽINAU SU INFORMACINIAME LAPELYJE NURODYTA INFORMACIJA 

 

 

                 
                (parašas)   (vardas ir pavardė)



 

INFORMACINIS LAPELIS 

 

▪ Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą 

apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais 

perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.  

▪ Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto 

panaudos sutarties galiojimo laikotarpį.  

▪ Kompensacija išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki 

einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.  

 


