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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
paslaugos pavadinimas
2.
Administracinės
paslaugos versija
3.
Administracinės
paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
Lengvojo automobilio įsigijimo, jo
pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas
2

techninio

Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensaciją turi teisę gauti:
1. šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18
metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis.
2. neįgalūs asmenys, negaunantys valstybinio
socialinio draudimo pensijų.
1. Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymu
Nr. A1-234
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2B2F7F5372F
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.975FE8F06629/tJiJZPTM
Am
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-76/V182 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr.
Al-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos,
nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos
poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir
pažymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D23A1AF1E82
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D23A1AF1E82/xQdTeS
ZtMs

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į
aplinkybes:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio
nustatymo pažyma
4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų nustatytos
formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė
pažyma (F Nr. 083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo
gali vairuoti lengvąjį automobilį su rankiniu valdymu
arba su autonomine pavarų dėže;
5. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos
valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas;
6. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio
pirkimo išlaidas;
6.1. sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą
patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar
kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba
kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas,
ar banko įstaigos patvirtinta sąskaita apie apmokėjimo
nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar
organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį
pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai
pateikiamas priėmimo kvitas, kuriame nurodyti
parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis,
matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą
faktūrą nebūtina;
6.2. arba pirkimo-pardavimo sutartis, jei automobilis
perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

6.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

Administracinės
paslaugos suteikimo

Aprašymo turinys
6.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir
šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei
automobilis perkamas užsienyje;
6.4. arba pirkimo-pardavimo kvitas, jei automobilis
perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
6.5. arba lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas)
apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos
sumokėjimą ir nuosavybės teises į automobilį
perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas
lizingo būdu;
6.6. transporto priemonės registracijos liudijimas;
6.7. nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie
automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti
automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją;
6.8. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar)
remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir
(ar) remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas,
patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto
išlaidas.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo,
pateikia nurodytų dokumentų originalus.
7. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio
pritaikymo ir (ar) remonto išlaidų kompensavimo, 6 ir
6.7 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.
1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220
Vilnius), http://www.gyvreg.lt/.
2. Informacija iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (SODRA), (Konstitucijos pr. 12, LT09308 Vilnius), http://www.sodra.lt/.
Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
Remigijus Šaknys (Vytauto g. 59, Biržai)
tel. (8 450) 43 145, 111 kab.,
el. p. remigijus.saknys@birzai.lt
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų
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Eil.
Nr.
10.

11.

12.

13.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
trukmė
Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

pateikimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymas specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo
ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti,
kurio forma (SP-7) patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio
27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei
paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/KtGXE
VncOu

Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo formą
(ją atsisiunčiant).
Administracinės
Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (iki 18 metų),
paslaugos teikimo
specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
ypatumai
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis
nėra nustatomas.
Administracinių paslaugų Administracinės paslaugos ,,Lengvojo automobilio
teikimo aprašymų
įsigijimo,
jo
techninio
pritaikymo
išlaidų
įtraukimas į dokumentų
kompensacijos
skyrimas“
teikimo
aprašymas
apskaitą
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

_________________

Kęstutis Knizikevičius

5

