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Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas
2
Transporto išlaidų kompensacijos mokamos sutrikusią
judėjimo funkciją turintiems asmenims ir šeimoms,
auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba
neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d.
buvo pripažinta visiška negalia.
Kompensacijos mokamos asmenims pateikus specialųjį
transporto išlaidų kompensacijos poreikį patvirtinančias
pažymas. Atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai.
Laikotarpiu, kai neįgalusis, turintis teisę gauti transporto
išlaidų kompensaciją atlieka bausmę laisvės atėmimo
vietoje, ši kompensacija nemokama.
Transporto išlaidų kompensacija, kuri yra 0,25 bazinės
socialinės išmokos (BSI) dydžio, sutrikusią judėjimo
funkciją turintiems asmenims mokama kas mėnesį. Ši
kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba
jo tėvams, arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama
pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų
poreikiui tenkinti. Kompensacija, negauta dėl asmens
mirties, neišmokama.
1. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B
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paslaugos teikimą
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/AymdIHUt
oP
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-76/V-182
„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 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.2DA9BBDEA93D
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D23A1AF1E82/xQdTeSZt
Ms
5.

6.

Dokumentai reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į
aplinkybes:
1. prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota
pažyma apie pripažinimą neįgaliu;
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba
kitos įstaigos, skiriančios pensijas, pažyma apie mokamą
pensiją ir jos dydį arba pažyma, kai pensija nepaskirta ir
nemokama;
5. kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens
teisę į tikslinę kompensaciją.
Informacija ir
1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų registro
dokumentai, kuriuos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
turi gauti institucija
ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius),
(prašymą nagrinėjantis http://www.gyvreg.lt/.
tarnautojas)
2. Informacija iš iš Valstybnio socialinio draudimo fondo
valdybos (SODRA) prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius),
http://www.sodra.lt/.
Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo
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paslaugą
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paslaugos teikimo
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Aprašymo turinys
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių
sistemų SPIS ir „Parama“ (UAB „Nevda“, Savanorių pr.
178, LT-03154 Vilnius),
http://www.nevda.lt/.
4. Informacija iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro (ŽŪIKVC), (V. Kudirkos g. 18,
LT-03105 Vilnius), http://www.vic.lt.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Aušrelė Mizarienė
Tel. (8 450) 43 126
El. p. socialineparama@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 priimamas ne vėliau, kaip per
30
kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo
dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymas transporto 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/KtGXEVn
cOu
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė
- Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo formą (ją
atsisiunčiant).
Nepilnamečių asmenų, kitų neveiksnių ar ribotai
veiksnių asmenų, kuriems nustatytas specialusis
transporto išlaidų kompensacijos poreikis, vardu prašymą
ir kitus dokumentus pateikia jų tėvai arba globėjai
(rūpintojai).
Transporto išlaidų kompensacija skiriama ir mokama
nuo NDNT specialiojo transporto išlaidų kompensacijos
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Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12
mėnesių, skaičiuojant nuo visų dokumentų pateikimo
dienos.
Tuo atveju, kai asmeniui, kuriam buvo paskirta ir
mokama transporto išlaidų kompensacija, paskiriama
slaugos, priežiūros (pagalbos) ar lengvojo automobilio
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų tikslinė
kompensacija arba pratęsiamas šių kompensacijų
mokėjimas, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas
nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio,
kurį buvo paskirta slaugos, priežiūros (pagalbos) ar
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo
išlaidų tikslinė kompensacija arba pratęstas šių
kompensacijų mokėjimas, pirmos dienos be atskiro
asmens prašymo.
Kompensacija skiriama ir mokama nuo NDNT (arba
GKK iki 2010 m. liepos 1 d.) specialiojo transporto
išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos.
Kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmeniui
nustatytas šis poreikis, t. y. kompensacija mokama iki tos
dienos (imtinai), iki kurios buvo nustatytas specialusis
transporto išlaidų kompensacijos poreikis.
Jeigu pasibaigus specialiojo transporto išlaidų
kompensacijos poreikio nustatymo terminui šis poreikis
nustatomas pakartotinai, kompensacijos mokėjimas
pratęsiamas nuo teisės gauti transporto išlaidų
kompensaciją atsiradimo dienos.
Asmeniui išvykus gyventi į užsienį kompensacijos
mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to
mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienį, pirmos
dienos.
Tuo atveju, kai vaikams su sunkiu ar vidutiniu
neįgalumo lygiu yra nustatomas spec. transporto išlaidų
kompensacijos poreikis, jiems skiriama ir mokama
transporto išlaidų kompensacija.
Administracinės
paslaugos
,,Transporto
išlaidų
kompensacijos
skyrimas“
teikimo
aprašymas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal
dokumentacijos planą.
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Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

_________________

Kęstutis Knizikevičius

