BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015 m. birželio 15 d.
Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
3.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Nr. APA-23

Aprašymo turinys
Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti
išdavimas
2
Asmenys ir šeimos, norėdami gauti paramą būstui
įsigyti, su nustatytos formos prašymu kreipiasi į
Savivaldybės administraciją pagal deklaruotą
gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą dėl teisės į
paramą būstui įsigyti patvirtinimo.
Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir
šeimos, kurių:
1. gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto
deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas
kalendorinių metų turtas (įskaitant gautas pajamas)
neviršija šių dydžių:
2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos –
88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP)
dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios
metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262
VRP dydžių;
2.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios
metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349
VRP dydžių;
2.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios
metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių
ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
3. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos
Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių
sąlygų:
3.1. neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5
metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti
pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos
forma;
3.2. turi ar turėjo nuosavybės teise būstą, kurio
naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui,
yra mažesnis kaip 14 kv. m arba turimas būstas,
neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, yra fiziškai
nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;
3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis,
nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų
poreikiams. Parama teikiama tik turimam būstui
rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams.
Savivaldybės administracija išnagrinėja prašymą ir
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir
dokumentų pateikimo išduoda rašytinį patvirtinimą
– pažymą apie teisę į paramą būstui įsigyti.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
įstatymas. (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
balandžio 1 d. nutarimas Nr. 325 „Dėl Valstybės iš
dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir
subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto
kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir
Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš
dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. Galiojanti
suvestinė redakcija)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar
išsinuomoti
nagrinėjimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)

3.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Asmens (šeimos turto (įskaitant gautas pajamas)
deklaracija (-os) už praėjusius kalendorinius metus.
4. Pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą.
5. 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.
6. Neįgalumą, likusio be tėvų globos asmens statusą
patvirtinantys dokumentai,
7. Kitos savivaldybės administracijos pažyma,
patvirtinanti, kad asmens, teikiančio prašymą,
šeimos narys, deklaravęs gyvenamąją vietą kitos
savivaldybės teritorijoje, nesikreipė dėl lengvatinio
būsto kredito (prireikus).
4.

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės paslaugos
teikėjas

_

Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Aldona Jurkštaitė,
tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568,
el. p. aldona.jurkstaite@birzai.lt
Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vedėja Zita Marcinkevičiūtė,
tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt
10 darbo dienų. nuo prašymo ir visų tinkamai
įformintų dokumentų pateikimo

6.

Administracinės paslaugos
vadovas

7.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

8.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

Paslauga nemokama

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

Prašymai gali būti pateikti asmeniškai, paštu,
elektroniniu paštu arba per įstatymų nustatyta tvarka
įgaliotą atstovą. Asmenys, pateikdami prašymus
elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti
Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje

11.

12.

Prašymo forma nustatyta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2015 m.
balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl prašymų
suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti
nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede.
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
(SPIS).

13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė
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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.
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2. Mano šeimos nariai yra (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei
prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):
Ryšys su prašymą
pateikusiu asmeniu
(prašymą pateikęs
Asmens kodas arba
asmuo, žmona arba
Vardas
Pavardė
gimimo liudijimo
vyras, vaikas (įvaikis),
Nr.
tėvas, mama, žmonos
arba vyro tėvas, žmonos
arba vyro mama, kita)

3. Mano / mano šeimos už ________ kalendorinius metus deklaruoto turto (įskaitant
gautas pajamas) dydžiai3:
3.1. deklaruotas turtas yra _________ Eur / Lt;
3.2. deklaruotos pajamos yra _________ Eur / Lt.
3

Už 2014 m. deklaruotas turtas ir deklaruotos pajamos nurodomi litais.

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 liudijimas, _____ 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):
______________________________
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___________________________________________________________________
_
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
___________________________________________________.
(el. pašto adresas)

paštu

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)

______________________________
(vardas ir pavardė)

_________________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

_________________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

_________________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

