
 

Vardas, pavardė / Įm. 
pavadinimas 

                         

Asmens kodas / Įm. kodas             

Deklaruota gyvenamoji vieta / Juridinio asmens 
buveinės adresas 
 

 
Tel. 

Faktinė gyvenamoji vieta  
(jei ji nesutampa su deklaruota gyv. vieta) 

 

 El. pašto adresas 

Kontaktai informacijai gauti   paštu  el. paštu 

 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriui 
 

             PRAŠYMAS  
DĖL KOMPENSACIJOS UŽ BŪSTO SUTEIKIMĄ UŽSIENIEČIUI GAVIMO 

 
20 m.  _____________________d. 

 
 Prašau skirti kompensaciją, nes man nuosavybės teise priklausančiame būste adresu: 
___________________________________________________ panaudos sutarties, sudarytos  
2022 m. ____________________ d.,  pagrindu apgyvendinau šiuos užsieniečius: 

 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Asmens kodas (jeigu užsienietis asmens kodo 
neturi, nurodoma jo gimimo data) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
Kompensaciją prašau pervesti į ______________________________________ man  
                                                             (mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas) 

priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą:   
                                                    

LT                   
 
PRIDEDAMA:  
1. Panaudos sutartis, ____________ lapai. 
2. Įgaliojimas (kai, prašymą teikia įgaliotas asmuo), _____________ lapas. 
3. Panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos 

kopijos (kai prašymas teikiamas el. paštu, paštu) ___________ lapų.  
 

TVIRTINU, kad šiame prašyme ir kartu  su juo pateiktuose dokumentuose ar jų kopijose 
(skaitmeninėse kopijose) nurodyta informacija yra teisinga.  
 

ESU INFORMUOTAS IR SUTINKU, KAD:    
- 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);  

- apie sprendimą dėl kompensacijos skyrimo būsiu informuotas elektroniniu paštu, o jo 
nenurodžius, paprastu paštu gyvenamosios vietos adresu. 
    

SUSIPAŽINAU su informaciniame lapelyje nurodyta informacija ir  įsipareigojimais. 
 
                                                     __________________                 ______________________ 
                                                                                (parašas)                                                    (vardas, 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.  

Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu, pasikeitus būsto panaudos sutartyje 

užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės 

administracijai.  

Panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos 

ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka 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), o jeigu užsiregistravę 

užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), 

kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas. 

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

einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.  

 

__________________ 

 

 
 
 
 


