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STUDIJŲ IR APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE MOKESČIO LENGVATŲ KONKURSUI TEIKIAMI 

DOKUMENTAI 

 

Studentai, kurie dalyvauja studijų ar apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų suteikimo konkurse, pateikia šiuos 

dokumentus: 

 studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių abu tėvai 

yra mirę, pateikia mirties liudijimų kopijas arba teismo sprendimo dėl paskirtos globos dokumento kopiją; 

 studentai, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų, pateikia šeimos sudėties pažymą, pažymas iš 

mokyklų arba universitetų apie brolių/seserų mokymąsi bei mažamečių brolių/seserų gimimo liudijimų kopijas;  

 neįgalūs studentai pateikia darbingumo lygio pažymą; 

 studentai, kurių socialinė finansinė šeimos padėtis sunki, pateikia visus aktualius išvardintus dokumentus: 

 šeimos sudėties pažymą; 

 pažymas iš mokyklų arba universitetų apie brolių/seserų mokymąsi bei mažamečių brolių/seserų gimimo 

liudijimų kopijas; 

 ištuokos liudijimo kopiją; 

 šeimos narių finansinius dokumentus už 2013 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius: 

• jei asmuo dirba – SoDros išduotą pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą; 

• jei asmuo dirba statutiniu pareigūnu – pažymą iš darbovietės; 

• jei asmuo dirba užsienyje – pažymą iš darbovietės lietuvių arba anglų kalba; 

• jei asmuo IĮ savininkas, dirbantis pagal verslo liudijimą, ar pan. – Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir 

nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymą, kurią išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija (forma 

FR0594); 

• jei asmuo ūkininkas – pažymą iš Ūkininkų registro apie nuosavybės teise turimą žemę ir/arba žemės nuosavybės 

dokumentų kopijas; 

• jei asmuo pensininkas – pažymą iš SoDros apie senatvės pensiją; 

• jei asmuo pensininkas ir dirbantis - SoDros išduotą pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą ir pažymą iš 

SoDros apie senatvės pensiją; 

• jei asmuo neįgalus - SoDros išduotą pažymą apie Netekto darbingumo pensijos dydį; 

• jei asmuo neįgalus ir dirbantis - SoDros išduotą pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą ir SoDros 

išduotą pažymą apie Netekto darbingumo pensijos dydį; 

• jei asmuo bedarbis - Darbo biržos išduotą pažymą apie nedarbo draudimo išmokos gavimą už nurodytą 

laikotarpį; 

• jei abu ar vienas iš tėvų miręs - SoDros išduotą pažymą apie Našlių arba našlaičių pensijos dydį; 

• jei asmuo socialiai remtinas - Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą apie socialinės pašalpos paskyrimo 

laikotarpį; 

 kitus dokumentus, atspindinčius šeimos/šeimos narių socialinę padėtį ir turinčius įtakos mokestinės lengvatos suteikimui. 

 


