
Apgyvendinimo VDU bendrabutyje konkursui reikalingi pateikti socialinę/finansinę padėtį 

grindžiantys dokumentai 

Atsižvelgiant į esamą šeimos socialinę/finansinę padėtį, reikalinga pateikti šiuos dokumentus 

apie šeimos narius: 
 

• jei asmuo dirbantis, pateikiama pažyma apie draudžiamąsias pajamas už paskutinius tris 
mėnesius (neskaitant einamojo). Priimama tik SoDRos išduota pažyma apie asmens 
valstybinį socialinį draudimą; 

• jei asmuo dirba statutiniu pareigūnu, pateikiama pažyma apie darbo užmokestį iš 
darbovietės už paskutinius tris mėnesius (neskaitant einamojo); 

• jei asmuo neįgalus, pateikiama SoDRos išduota pažyma apie netekto darbingumo pensijos 
dydį; 

• jei asmuo neįgalus ir dirbantis, pateikiamos SoDRos išduotos pažymos: 
o apie asmens valstybinį socialinį draudimą už paskutinius tris mėnesius (neskaitant 

einamojo); 
o apie netekto darbingumo pensijos dydį; 

• jei asmuo IĮ savininkas, pateikiama Valstybinė mokesčių inspekcijos išduota Nuolatinio 
Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažyma 
(forma FR0594); 

• jei asmuo dirbantis pagal verslo liudijimą, pateikiama Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų 
pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažyma, kurią išduoda Valstybinė 
mokesčių inspekcija (forma FR0594); 

• jei asmuo socialiai remtinas, pateikiama Socialinės paramos skyriaus išduota pažyma apie 
socialinės pašalpos paskyrimo laikotarpį; 

• jei vienas iš tėvų miręs, pateikiama SoDRos išduota pažyma apie išmokas; 
• jei abu ar vienas iš tėvų ūkininkas, pateikiamos žemės nuosavybės dokumentų kopijos, ar 

pažyma iš Ūkininkų registro, 
• jei abu ar vienas iš tėvų bedarbis, pateikiama Darbo biržos išduota pažyma. 

Kadangi pateikus klaidingą ar neišsamią informaciją gyvenamoji vieta bendrabutyje nebus 

skirta, reikia atidžiai pildyti paraiškos laukelius – teisingai pasirinkti Jūsų socialinę padėtį 

atitinkantį socialinį statusą.  

Pildydami paraišką gyvenamajai vietai gauti, atkreipkite dėmesį, kad: 

 

• Studentai, kurių vienas iš tėvų miręs, neturi našlaičio statuso; 

• Studentai, gyvenantys savarankiškai, pasirenka socialinį statusą „Neturiu socialinio 

išskirtinumo“, nepildo ir nepateikia informacijos apie tėvus, bet pateikia informaciją apie 

save, savo asmenines pajamas; 

• Jei tėvai išsituokę ar vienas iš tėvų miręs ir sukurta nauja šeima, būtina pateikti 

informaciją apie patėvį (pamotę): 

o pažymas apie patėvio (pamotės) gaunamas pajamas, 

o mirties ar ištuokos liudijimo kopiją. 

Gyvenamoji vieta Bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono 

gyventojams – suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą. 


