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Dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo
Marijampolėje kreipėsi 51 jauna šeima. Iš šių prašymų 1 yra patenkintas, o likusieji toliau
apdorojami.
Rugsėjo 4 d. duomenimis, Lietuvoje iš viso kreipėsi 840 jaunų šeimų. 111 prašymų pateikta
Kauno rajono savivaldybėje, 73 prašymai – Klaipėdos rajono savivaldybėje, 67 prašymai –
Vilniaus rajono savivaldybėje, Panevėžio miesto savivaldybėje – 47, likę 542 – kitose
savivaldybėse.
Iš 840 prašymų jau priimti 185 prašymai, patenkinta – 27, atmesta – 120, apdorojama – 508.
Pateikti prašymai apdorojami eilės tvarka – pagal pateikimo datą. Prašymų eilė automatiškai
sudaroma Lietuvos mastu, todėl apdorojant prašymus, jie imami pagal eilės tvarką. Kad
prašymas būtų patenkintas, reikia, kad jis būtų teisingai užpildytas, o visa kita (vaikų skaičius,
pinigų suma) įtakos neturi.
Finansinėms paskatoms pirmajam jaunų šeimų būstui, visiems regionams bendrai, šiais metais
numatyta iš valstybės lėšų skirti 2 mln. eurų, 2019 m. – 4 mln., 2020 m. – 4 mln. eurų, 2021 m.
– 4 mln. eurų. Tačiau numatytos lėšos bus koreguojamos įvertinus realų jaunų šeimų poreikį į
būstą regionuose ir valstybės biudžeto galimybes.
Numatyti, kiek tam tikrame regione šeimų gaus subsidiją, nėra galimybės, kadangi prašymai
apdorojami eilės tvarka, o pinigai skiriami ne savivaldybėms, o bendrai visiems pagal prašymų
eilę.
Šiuo metu pažymų formavimas yra sustabdytas, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
dar nepasirašiusi sutarties su kredito davėjais.
Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaikus
auginantis tėvas ar mama nėra vyresni nei 35 metų. Jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę
gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.
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Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Būsto kredito
suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip
87 tūkstančiai eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti
skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.
Jaunoms šeimoms teikiamos tokios subsidijos:
• neauginančioms vaikų – 15 proc.;
• auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
• auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
• auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.
Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Kreipimosi metu jaunos šeimos
nariai negali būti vyresni nei 35 metų, išskyrus atvejus, kai šeima susilaukia trečio ir daugiau
vaikų – tuomet šeimos nariai negali būti vyresni nei 40 metų.
Pavyzdžiui, jeigu jaunai šeimai su dviem vaikais buvo skirta 25 proc. subsidija, gimus trečiajam
vaikui, subsidijos dydis padidės iki 30 proc., tai yra papildomai bus skirta 5 proc. subsidija.
Kaip vyksta subsidijos suteikimas – pagrindiniai žingsniai:
1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai savivaldybėje 1 arba 2
langeliuose (J. Basanavičiaus a. 1).
3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei
šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet
formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo
datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu
nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina
36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 35-erių metų, jie atitinka
kriterijus.
4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.
5. Kredito įstaiga per du mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi
suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už
jauną šeimą kredito įstaigai.
Informacija parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ir Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus informaciją
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