
Prašymų suteikti paramą būstui  

įsigyti ar išsinuomoti  

nagrinėjimo tvarkos aprašo  

6 priedas 

 

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 2 3 

1. Asmenų iki 18 metų pajamos  

2. Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų 

kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos 

valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo 

(invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą 

 

3. 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 

 

4. Pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 

3 hektarų 

 

5. Pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės 

paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai 

šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir 

miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, 

neviršijanti 1750 eurų per einamuosius kalendorinius metus 

 

6. Vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų 

 

7.  Išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo 

įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo 

 

8. Darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos  

9. Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos:   

9.1. transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems  

9.2. kompensacijos donorams  

9.3. pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymą 

 

9.4. išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, 

mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą 
 



1 2 3 

9.5. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies 

kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą 

 

9.6. tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas, mokami pagal 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą 
 

10. Draudimo išmokos, mokamos pagal turto draudimo, civilinės 

atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartis 

patirtiems nuostoliams atlyginti 

 

10. Turto pardavimo pajamos, įskaitomos į turtą (pajamų suma, 

viršijanti 580 eurų) 

 

11. 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 profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal 

pameistrystės darbo sutartį priemonėse, stažuotėje 

 

12. Paskolos ar jų dalis, įskaitomos į turtą, aukštųjų mokyklų 

studentams teikiamos valstybės paskolos arba valstybės 

remiamos paskolos, kreditai būstui atnaujinti (modernizuoti), 

jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar 

įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautos 

(negrąžintos) paskolos nekilnojamajam turtui pirkti (statyti) 

 

13. Piniginių lėšų dalis, gauta per laikotarpį, už kurį pajamos 

apskaičiuojamos, neviršijanti 1 valstybės remiamų pajamų 

dydžio, ir piniginės lėšos, kuriomis kompensuojamos patirtos ir 

dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla 

(savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir 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                                                                (priedą pateikusio asmens arba asmens 

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                              įgalioto atstovo vardas ir pavardė) 

 
________________________________ 

 
 


