
PATVIRTINTA 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. A27(1) - 2800 

 

PILDO FIZINIS ASMUO 

Vardas Pavardė                  

Asmens kodas                  

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas               

Telefono numeris                  

El. pašto adresas                  

 

PILDO JURIDINIS ASMUO 

Pavadinimas                   

Juridinio asmens kodas                 

Buveinės adresas                  

Vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data            

                   

Telefono numeris                  

El. pašto adresas                  

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI  

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ BŪSTO SUTEIKIMĄ UŽSIENIEČIAMS, 

PASITRAUKUSIEMS IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ 

UKRAINOJE 

 

20  m.     mėn.    d. 

 

PRAŠAU skirti kompensaciją, nes man nuosavybės teise priklausančiame būste (patalpoje) 

adresu:             , 

panaudos sutarties, sudarytos 20  m.     mėn.    d., pagrindu 

apgyvendinau šiuos užsieniečius: 

Eil. Nr. Vardas Pavardė ILTU kodas Asmens kodas 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI Į MANO LIETUVOJE ESANČIĄ SĄSKAITĄ: 

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas             

Sąskaitos numeris (20 simbolių): 

LT                    

 

INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO/ 

NESKYRIMO PRAŠAU TEIKTI (nurodyti vieną iš būdų): 

 paštu, korespondencijos adresas                

 elektroniniu paštu, el. p. adresas                

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga. 

ESU INFORMUOTAS, KAD: 

1. Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir informaciją 

apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į kompensaciją už būsto 

suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, iš 

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

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar asmenys (asmuo) turi teisę gauti 

kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių 

veiksmų Ukrainoje, taip pat ją administruoti. 

PATVIRTINU, KAD INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU. 

 

PRIDEDAMA (nurodyti pridedamus dokumentus): 

1. Būsto (patalpų) panaudos sutartis    lapas (-ai). 

2. Kiti dokumentai                      lapas (-ai). 

 

 

 

Pareiškėjas                                                  

(parašas)                                                            (vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACINIS LAPELIS 

 

           

 (asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas ir pavardė) 

 

Prašymas skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos 

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje Nr.       gautas         

(gavimo data) 

 

BŪTINA ŽINOTI: 

1. Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos 

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje vadovaujantis Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir 

išmokėjimo tvarkos aprašu. 

2. Kreipdamasis dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, privalote pateikti visą teisingą informaciją, 

įrodančią Jūsų teisę gauti kompensaciją. Taip pat privalote nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas pranešti apie panaudos sutarties nutraukimą ar panaudos sutartyje užsiregistravusių 

užsieniečių skaičiaus pasikeitimą. Nustačius, kad kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje atvejais gavote neteisėtai 

(nepranešta apie panaudos sutarties nutraukimą ar pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių 

užsieniečių skaičiui), privalote grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis. Negrąžinta 

kompensacija įstatymų nenustatytais atvejais bus išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka. 

3. Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos 

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje teikimo tikslais apie bendrai gyvenančius asmenis arba vienus 

gyvenančius asmenis informacija yra renkama ir iš kitų institucijų. 

4. Sprendimai dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

________________________________ 


