
 

 

Kredito, paimto daugiabučiam namui  

atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų  

apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto  

šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

 

 _________________________________________________________________________  
(bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pavadinimas) 

 

 _________________________________________________________________________  
(bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus duomenys)  

 

_______________________  
(savivaldybės pavadinimas) 

savivaldybės administracijai 

 

PARAIŠKA 

KREDITUI, PAIMTAM DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR 

PALŪKANOMS, TENKANČIOMS ASMENIMS, TURINTIEMS TEISĘ Į BŪSTO 

ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, APMOKĖTI 
 

______________ Nr. ____________ 

(data) 

 
 

Namo adresas:  ________________________________________________________  
 

„Eil. 

Nr. 

Buto 

savininko 

vardas,  

pavardė 

Buto 

Nr. 

Kredito  

likutis  

paraiškos 

pateikimo 

dieną,  

Eur 

Savivaldybės 

administracijos 

išduotos  

pažymos  

data ir Nr. 

Laikotarpis, 

kuriam  

nustatyta buto 

savininko teisė 

į kredito ir 

palūkanų  

apmokėjimą 

Mokestiniai 

įsipareigojimai už 

laikotarpį, kuriam 

nustatyta buto 

savininko teisė į 

kredito ir palūkanų 

apmokėjimą 

Kredito 

ir  

palūkanų  

suma,  

Eur 

kredito 

suma, 

Eur 

palūkanų  

suma,  

Eur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

...         

  Iš viso“       

 

Mokėtina kredito ir palūkanų suma  _____________________________________________  
(žodžiais) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Prašome nurodytą kredito ir palūkanų sumą pervesti į _______ banko sąskaitą Nr.  _______ . 
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PRIDEDAMA (pirmą kartą teikiant paraišką): 

1. Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad 

daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą 

programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės 

remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas, ___ lapai(-ų). 

2. Kredito sutarties kopija, ___ lapai(-ų). 

3. Daugiabučio namo butų savininkų, kurie nedalyvavo priimant sprendimą dėl daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) ir šio sprendimo priėmimo metu nepritarė daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, sąrašas, _____ lapai(-ų). 
 
 

 

 

     
(bendrojo naudojimo objektų valdytojo, 

savivaldybės programos įgyvendinimo 

administratoriaus ar jų įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

     
(bendrojo naudojimo objektų valdytojo, 

savivaldybės programos įgyvendinimo 

administratoriaus finansininko pareigų 

pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 


