
Vardas Pavardė / Pavadinimas______________________________________________________________ 

Asmens kodas/ Įmonės kodas_______________________________________________________________ 

Juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefono numeris________________________________________________________________________ 

El. pašto adresas_________________________________________________________________________ 

Gyvenamosios vietos adresas/ buveinės adresas ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 

 

             PRAŠYMAS SKIRTI/PRATĘSTI KOMPENSACIJĄ UŽ APGYVENDINTUS 

UŽSIENIEČIUS 

20 m.  _____________________d. 

 

PRAŠAU skirti/pratęsti kompensaciją, nes man nuosavybės teise priklausančiame būste adresu 

_________________________ panaudos sutarties, sudarytos 202___ m. ____________________ d.  

pagrindu apgyvendinau šiuos užsieniečius: 

 

Nr. Vardas Pavardė Asmens kodas/ILTU kodas (gimimo data) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI į man priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą. 
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas 

_________________________________________________________________ 

 

LT                   

 

PATEIKDAMAS ŠĮ PRAŠYMĄ TVIRTINU IR SUTINKU, kad: 

 

 PRIE PRAŠYMO PRIDĖJAU PANAUDOS SUTARTĮ, PANAUDOS DAVĖJO IR PANAUDOS 

GAVĖJŲ ASMENS DOKUMENTUS  

 PATEIKTA INFORMACIJA YRA TEISINGA 

 ESU INFORMUOTAS, kad Klaipėdos miesto 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). 

 

 MAN ŽINOMA, kad apie sprendimą dėl kompensacijos skyrimo būsiu informuotas elektroniniu paštu 

(jo nenurodžius, paprastu paštu gyvenamosios vietos adresu). 

 SUSIPAŽINAU SU INFORMACINIAME LAPELYJE NURODYTA INFORMACIJA IR  

ĮSIPAREIGOJIMAIS. 

 
 (parašas)   (vardas ir 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.  

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

kalendorinio mėnesio 15 dienos.  

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 Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijai (el. paštu info@klaipeda.lt arba raštu atvykus į Klientų aptarnavimo 

skyrių, 114, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda).  

 

mailto:info@klaipeda.lt

