
KOMPENSACIJĄ UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ 2022 M. GALĖS GAUTI DAUGIAU 

GYVENTOJŲ 

Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų 

pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo 

išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi 

kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau 

mažesnes pajamas gaunančių šalies gyventojų. 

Jiems kompensuojama mokesčio už būsto 

šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp 

šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 

VRP dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos 

nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam 

gyvenančiam asmeniui. 

„Nepasiturintys šalies gyventojai papildomos finansinės naštos dėl pabrangusio šildymo neturėtų 

pajusti, valstybė jiems kompensuos būsto šildymo išlaidas. Šia parama kitais metais galės 

pasinaudoti ne viena sunkiau besiverčianti šeima ar vienišas asmuo“, – sako socialinės apsaugos ir 

darbo ministrė Monika Navickienė. 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą? 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą 

šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.) . 

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:  

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m²; 

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m²; antram 

– 12 m²; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m². 

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 m² 

naudingąjį būsto plotą. 

 

1 PAVYZDYS. Vienišo pensinio amžiaus asmens pajamos – 489 Eur (vidutinė senatvės pensija turint 

būtinąjį stažą). Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

(489 Eur – 387 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 10,20 Eur  

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 10,20 Eur, šią 

sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50  m2) kompensuojamos. Tad, 

jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur, jam būtų 

kompensuojama 39,80 Eur. 

2 PAVYZDYS. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), pajamos – 1066 Eur (2 MMA).  

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

((1066 Eur – 25 proc. (neįskaitytina darbinių pajamų dalis) – 1032 Eur (2 VRP x 4 šeimos nariai)) x 10 

proc. = 0 Eur  

Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. kompensuojamos būsto 

šildymo išlaidos. 



SVARBU. Apskaičiuojant pajamas būsto šildymo išlaidų kompensacijai, neįskaitytina darbo 

užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 

20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai) . 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos 

dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto 

šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? 

• Gyventojai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios 

vietos seniūniją, taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt. 

- video instrukcijas kaip užpildyti ir pateikti prašymus-paraiškas galite peržiūrėti 

https://www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos 

• siunčiant prašymus el. paštu pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos 

specialistui socialiniam darbui (atsiųsti prašymo formą, pasirašytus ir skenuotus 

(nufotografuotus) dokumentus). Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės 

internetiniame puslapyje www.vrsa.lt -> Seniūnijos; 

• telefonu, skambinant pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistui 

socialiniam darbui. 

• atvykus į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Kilus papildomų klausimų konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Abramčik, el. p. 

jolanta.abramcik@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 1595, vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė 

Plaščinskienė , el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033 
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