(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 adresas2
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
asmens įgalioto atstovo parašas)

________________________
(prašymą pateikusio asmens arba asmens
įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

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

_________________________
(parašas)

_________________________
(parašas)

_________________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(vardas ir pavardė)

PAJAMŲ, KURIOS, VADOVAUJANTIS 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
1.
2.

2

3

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.

Asmenų iki 18 metų pajamos
Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų
kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo
(invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą
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
Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos
ir tikslinis priedas
Pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija
1 hektaro
Vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės,
Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų
Subsidijos užimtumui remti, mokamos iš valstybės ar
savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo
Darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos
Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos:
transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems
kompensacijos donorams
pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių
paslaugų įstatymą
globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamas pagal
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą
Pajamos, kurios įskaitomos į turtą

1
11.

2
3
Stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų
mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio
nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus)
studentams, 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 bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo
darbingo amžiaus darbuotojų profesiniame mokyme
12. Piniginės lėšos, kuriomis kompensuojamos patirtos ir
dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla
(savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos
13. Labdara piniginėmis lėšomis
2
Šeimos atveju įrašomos visų šeimos narių gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi,
neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.
_____________________

________________________

(priedą pateikusio asmens arba
asmens įgalioto atstovo parašas)

(priedą pateikusio asmens arba asmens
įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

________________________________

