INFORMACIJA APIE TEIKIAMUS VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMUS
BŪSTO KREDITUS

Biržiečiai, pageidaujantys gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą,
kreditoriumi gali rinktis AB „Swedbank" arba SEB banką.
Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai skirti Lietuvos Respublikos paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų socialiai remtinų asmenų (šeimų) poreikiams
tenkinti: būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.
Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai ypatingi tuo, kad šiais kreditais
pasinaudojusiems asmenims valstybė padengia 10 arba 20 procentų kredito sumos, kai kredito
gavėjai turi teisę į valstybės paramą bei priklauso žemiau nurodytoms asmenų grupėms, arba 10 ar
20 procentų kredito likučio sumos, kai kredito gavėjai kredito gavimo metu nėra priskiriami žemiau
nurodytoms grupėms, bet tampa priskirtinais kredito sutarties galiojimo metu.
Asmenų grupės apibūdinimas
Buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai
Šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių)
Neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų
Jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių)
Šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs

Subsidijos dydis,
proc.
20
20
20
10
10

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar
jo daliai apmokėti.
Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti asmenys ir šeimos, turintys teisę
į valstybės paramą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, o
taip pat atitinkantys kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.
Į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą turi asmenys ir šeimos, kurių:
1. duomenys apie gyvenamąją vietą įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus
deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo
dienos neviršija dydžių:
Šeimos apibūdinimas
Asmuo be šeimos
2-3 asmenų šeima
4-5 asmenų šeima
6 ir daugiau asmenų šeima (vienam šeimos nariui)

Pajamos, Eur
8 976
12 546
15 096
2 550

Turtas, Eur
13 158
26 724
35 598
8 466

3. jei jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną
iš šių sąlygų:
a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui
įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas,
tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas,
neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai

nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise
turimam būstui rekonstruoti;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą
neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant
neįgaliųjų poreikiams.
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų dydžiai negali viršyti:
53 tūkst. Eur – asmeniui be šeimos;
87 tūkst. Eur – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
35 tūkst. Eur – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens
šeiminę padėtį
Suteikiamo būsto kredito dydis priklauso ir nuo kitų su kreditu susijusių aplinkybių: asmens
gaunamų pajamų ir turimų įsipareigojimų dydžio, perkamo būsto rinkos ar statybos sąmatinės
vertės ir kt. Maksimalų kredito dydį, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, nustato kredituojantis
bankas.
Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu ir
turintys į jį teisę pagal aukščiau išvardintas sąlygas, įvertinę savo galimybes skolintis, pirmiausia
turėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, pasitikrinti, ar išpildo banko
keliamus reikalavimus būsto kredito gavėjams. Grynųjų mėnesio pajamų suma, kuri turi likti
paskolos gavėjui grąžinus gautą paskolą ir įvykdžius kitus skolinius įsipareigojimus, turi būti
pakankama asmens (šeimos) pragyvenimui.
Jei, aptarus su banku kreditavimo sąlygas, jos pasirodo tinkamos, prašome kreiptis į Biržų
rajono savivaldybės administraciją dėl patvirtinančios teisę į valstybės paramą pažymos išdavimo.
Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau
nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas
kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.
Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų
teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu
Nr. 325.
Informacija apie valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikiama Biržų
rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje (319 kab., Vytauto g.
38, Biržai, tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568).

