LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2008 m. liepos 8 d. Nr. A1-234
Vilnius
KEISTA (antraštė):
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1006) 2.3 punktu ir
siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą (Žin., 2004, Nr. 832983):
KEISTA (preambulė):
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
1.
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
T v i r t i n u Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymą Nr.
A1-165 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 76-2781);
2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. spalio 11 d. įsakymą Nr.
A1-268 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-165 „Dėl Transporto
išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 123-4402);
2.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 25 d. įsakymą
Nr. A1-120 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-165 „Dėl
Transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 47-1692);
2.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr.
A1-312 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-165 „Dėl Transporto
išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4933);
2.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr.
A1-238 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-165 „Dėl Transporto
išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 98-3988).
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ
______________

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234
INFOLEX PASTABA:
1. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (Žin., 2011, Nr. 164-7826) nustatyta, kad asmeniui, gaunančiam
slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, įgijus teisę į transporto išlaidų kompensaciją,
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ši kompensacija skiriama (ar jos mokėjimas pratęsiamas) nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos
poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki kreipimosi su prašymu dienos dėl
kompensacijos ir ne anksčiau kaip nuo 2012 01 01.
2. Vadovaujantis 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (Žin., 2013, Nr. 72-3600) nustatyta, kad įsakymas
Nr. A1-359 taikomas skiriant ir mokant kompensacijas asmenims ir neįgalų vaiką auginančioms šeimoms,
kurie dėl kompensacijų skyrimo kreipėsi po įsakymo Nr. A1-359 įsigaliojimo dienos.
TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
KEISTA (pavadinimas):
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato
transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų (toliau
vadinama – kompensacijos) mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims (toliau vadinama –
asmenys) 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 (toliau vadinama – neįgalus vaikas), tvarką.
2. Šias kompensacijas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moka:
2.1. asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų ar mokslininkų
valstybines pensijas, – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau vadinama –
Fondo valdybos teritoriniai skyriai);
2.2. kitiems asmenims – savivaldybių administracijos;
2.3. šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, – savivaldybių administracijos.
3.
KEISTA:
1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 09 07 įsakymu Nr. A1-395 (nuo 2011 09 11)
(Žin., 2011, Nr. 112-5281)
3. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
Kompensacijos mokamos asmenims pateikus specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį ir
specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį
patvirtinančias pažymas arba gavus duomenis pagal duomenų teikimo sutartis tiesiogiai iš atitinkamų
institucijų. Specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį ir specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį asmenims nustato ir atitinkamas pažymas išduoda
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau vadinama – NDNT).
4. Laikotarpiu, kai neįgalusis, turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją ir (ar) lengvųjų
automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje,
ši kompensacija nemokama. Šis laikotarpis taip pat neįskaitomas lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti.
5. NETEKO GALIOS:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
6. Kompensacija skiriama, o paskirtoji mokama tik toms šeimoms, kurios neįgalų vaiką augina
namuose.
II. TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMAS
7.
KEISTA:
1. 2009 06 12 įsakymu Nr. A1-387 (nuo 2009 06 19)
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(Žin., 2009, Nr. 72-2943)
2. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
3. 2011 09 07 įsakymu Nr. A1-395 (nuo 2011 09 11)
(Žin., 2011, Nr. 112-5281)
4. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
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.
8. Asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis,
gyvenamosios vietos Fondo valdybos teritoriniams skyriams arba savivaldybių administracijoms pateikia
šiuos dokumentus:
8.1. prašymą skirti transporto išlaidų kompensaciją. Jeigu pateikiamas prašymas skirti kompensaciją
už praėjusį laikotarpį, jame nurodomi duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimo pokyčius per
praėjusį laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos, jeigu per šį laikotarpį
deklaruota gyvenamoji vieta buvo keičiama. Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimo pokyčius
prašyme nenurodomi, jeigu jie yra gauti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Jeigu valstybės
elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir prašymas skirti transporto
išlaidų kompensaciją pateiktas elektroniniu būdu, pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą
pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį;
KEISTA:
2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
8.2. NDNT išduotą pažymą apie asmeniui nustatytą specialųjį transporto išlaidų kompensacijos
poreikį;
KEISTA:
2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
8.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės
valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga ir dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi
elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu
parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
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8.3 . Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti 8.2 ir 8.3 punktuose išvardintų
dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens.
Jeigu pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir
originalus grąžinti pareiškėjui. Jeigu iš NDNT yra gaunami duomenys apie asmeniui nustatytą transporto
išlaidų kompensacijos poreikį, nereikalaujama, kad asmuo pateiktų 8.2 punkte nurodytą dokumentą.
KEISTA:
1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)

9. 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).
10.
KEISTA:
1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
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Fondo valdybos teritorinis skyrius ar savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas
savivaldybės administracijos tarnautojas sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo šio Aprašo 8 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos. Jei su prašymu pateikiami
ne visi šio Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai, prašymo pateikimo diena laikoma visų reikiamų dokumentų
pateikimo diena. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga,
Fondo valdybos teritorinis skyrius ar savivaldybės administracija, priėmę sprendimą dėl elektroniniu būdu
pateikto prašymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną priimtą sprendimą perduoda į elektroninių paslaugų
sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį arba išsiunčia registruotu paštu.
11.
KEISTA:
1. 2009 09 02 įsakymu Nr. A1-565 (nuo 2009 09 06)
(Žin., 2009, Nr. 106-4437)
2. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
3. 2011 09 07 įsakymu Nr. A1-395 (nuo 2011 09 11)
(Žin., 2011, Nr. 112-5281)
4. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
5. 2012 07 18 įsakymu Nr. A1-342 (nuo 2012 07 22)
(Žin., 2012, Nr. 87-4558)
6. 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
Kompensacija skiriama ir mokama nuo NDNT (arba GKK iki 2010 m. liepos 1 d.) specialiojo
transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių,
skaičiuojant nuo šio Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų pateikimo 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. Jei, nepasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui,
sprendimas dėl šio poreikio nustatymo pripažįstamas negaliojančiu, paskirtos kompensacijos mokėjimas
nutraukiamas nuo tos dienos, nuo kurios sprendimas pripažintas negaliojančiu, išskyrus tuos atvejus, kai
duomenys iš NDNT apie sprendimo dėl asmeniui nustatyto specialiojo transporto išlaidų kompensacijos
poreikio pripažinimą negaliojančiu gauti po to, kai kompensacija už tą mėnesį, kurį gauti šie duomenys, jau
yra išmokėta. Tokiu atveju kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo tos dienos, iki kurios ši
kompensacija buvo išmokėta.
Jeigu pasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui šis
poreikis nustatomas pakartotinai, kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo teisės gauti transporto išlaidų
kompensaciją atsiradimo dienos.
Kai asmeniui specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas pakartotinai ir iš
NDNT gaunami duomenys apie asmeniui nustatytą šį poreikį, kompensacijos mokėjimas pratęsiamas,
nereikalaujant, kad asmuo pateiktų šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus.
Asmeniui išvykus gyventi į užsienį kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio
po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienį, pirmos dienos.
INFOLEX PASTABA: 2012 07 18 įsakymu Nr. A1-342 (Žin., 2012, Nr. 87-4558) nustatyta, kad 11
punkto pirmoji pastraipa taikoma skiriant ir mokant transporto išlaidų kompensacijas asmenims, kurie
prašymus dėl transporto išlaidų kompensacijos pateikė po šio įsakymo (Nr. A1-342) įsigaliojimo dienos.
III. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS
MOKĖJIMAS NEĮGALIESIEMS, TURINTIEMS SUTRIKUSIĄ JUDĖJIMO FUNKCIJĄ
12.
KEISTA:
1. 2009 06 12 įsakymu Nr. A1-387 (nuo 2009 06 19)
(Žin., 2009, Nr. 72-2943)
2. 2011 09 07 įsakymu Nr. A1-395 (nuo 2011 09 11)
(Žin., 2011, Nr. 112-5281)
3. 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo
išlaidų kompensacijos poreikis ir išduota atitinkama pažyma, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio
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lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu šie asmenys patys gali
vairuoti šiuos lengvuosius automobilius. Ši kompensacija mokama:
12.1. jeigu asmuo įsigyja arba jau yra įsigijęs lengvąjį automobilį;
KEISTA:
2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
12.2. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
12.3. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
12.4. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
12.5. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
12.6. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
12.7. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja. Lengvojo
automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos.
Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo
darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
13.
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
Asmenys, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia Fondo valdybos
teritoriniams skyriams arba savivaldybių administracijoms prašymą skirti kompensaciją ir kartu su prašymu
šiuos dokumentus:
13.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės
valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga ir dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi
elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu
parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pranešimas apie prašymo
gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo
eigos stebėsenos modulį;
KEISTA:
1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
13.2. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
poreikio nustatymo pažymą;
13.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigų nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo
medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a);
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
13.4. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo
pažymėjimą;
13.5. dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
13.5.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos
pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko
įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo
nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė
įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar
perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
13.5.2. arba pirkimo-pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
13.5.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei
automobilis perkamas užsienyje;
13.5.4. arba pirkimo-pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
13.5.5. arba lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą) apie visos lizingo sutartyje numatytos
kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas
lizingo būdu;
13.6. transporto priemonės registracijos liudijimą;
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13.7. nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja
gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas
automobilis (neeksploatuotas);
13.8. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį
pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir (ar)
remonto išlaidas.
14.
KEISTA:
1. 2011 05 17 įsakymu Nr. A1-240 (nuo 2011 05 22)
(Žin., 2011, Nr. 61-2929)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų
nuorašus, patvirtintus notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens, išskyrus 13.5 punkte
nurodytus dokumentus, kurių gali būti pateikti arba originalai, arba VĮ „Regitra“ patvirtintos kopijos. Jeigu
pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir
originalus grąžinti pareiškėjui. 13.2–13.8 punktuose nurodytų dokumentų originalų pateikti nereikia, jeigu
gaunami duomenys pagal duomenų teikimo sutartis tiesiogiai iš atitinkamų institucijų, arba gaunami
elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir
patvirtinti galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme
pateiktą informaciją).
Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidų kompensavimo, šio
Aprašo 13.5 ir 13.7 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.
Jeigu automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduoti dokumentai pateikiami
po priimto sprendimo skirti kompensaciją, techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidos nekompensuojamos.
Šio Aprašo 13.2 punkte nurodyta pažyma yra skirta pateikti kompensaciją mokančiai institucijai.
Asmeniui prašant išduodama šios pažymos kopija.
Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidų kompensavimo, šio
Aprašo 13.5 ir 13.7 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.
Jeigu automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduoti dokumentai pateikiami
po priimto sprendimo skirti kompensaciją, techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidos nekompensuojamos.
15.
KEISTA:
1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
Fondo valdybos teritorinis skyrius arba savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas
savivaldybės administracijos tarnautojas sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo šio Aprašo 13 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos. Jei su prašymu pateikiami
ne visi šio Aprašo 13 punkte nurodyti dokumentai, prašymo pateikimo diena laikoma visų reikiamų
dokumentų pateikimo diena. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies
elektroninė paslauga, Fondo valdybos teritorinis skyrius ar savivaldybės administracija, priėmę sprendimą
dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną priimtą sprendimą perduoda į
elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį arba išsiunčia registruotu paštu.
16. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio
rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės
išlaidos.
17. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio
rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojama lengvojo
automobilio rinkos vertė.
18.
KEISTA:
1. 2009 06 12 įsakymu Nr. A1-387 (nuo 2009 06 19)
(Žin., 2009, Nr. 72-2943)
2. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
3. 2012 07 18 įsakymu Nr. A1-342 (nuo 2012 07 22)
(Žin., 2012, Nr. 87-4558)
4. 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)

7

Jeigu asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, įsigyja arba jau yra įsigiję lengvuosius automobilius ar įsigyja
lengvuosius automobilius ir juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius
automobilius techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, jiems išmokama iki 32 BSI dydžio kompensacija, bet ne
didesnė už faktines išlaidas. Teisę į naują kompensaciją asmenys vėl įgyja pakartotinai nustačius specialųjį
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju
kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.
Kompensuojamos tik tos 12 punkte nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo
išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai asmeniui buvo nustatytas specialusis lengvojo automobilio
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.
Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama ne daugiau kaip vieną kartą.
19.
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
Kompensacija išmokama, jeigu dėl jos kreipiamasi kartą per 6 metus nuo asmens specialiojo
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos
išdavimo dienos. Kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.
IV. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS
MOKĖJIMAS ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS NEĮGALŲ VAIKĄ
20.
KEISTA:
1. 2008 09 29 įsakymu Nr. A1-323 (nuo 2008 10 02)
(Žin., 2008, Nr. 113-4309)
2. 2009 06 12 įsakymu Nr. A1-387 (nuo 2009 06 19)
(Žin., 2009, Nr. 72-2943)
Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (toliau vadinama – šeima), vieną kartą per 6 metus mokama
iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija. Ši
kompensacija mokama:
20.1. jeigu šeimos įsigyja arba jau yra įsigijusios lengvąjį automobilį;
KEISTA:
2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
20.2. jeigu šeimos įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
20.3. jeigu šeimos įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
20.4. jeigu šeimos įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
20.5. jeigu šeimos jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
20.6. jeigu šeimos jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
20.7. jeigu šeimos jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja.
Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro lengvojo automobilio, skirto neįgaliam
vaikui vežti, įrengimo išlaidos.
Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo
darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
21.
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
Šeimos, pageidaujančios, kad joms būtų išmokėta kompensacija, pateikia savivaldybių
administracijoms vieno iš tėvų (įtėvių) prašymą skirti kompensaciją ir kartu su prašymu šiuos dokumentus:
21.1. vieno iš tėvų (įtėvių) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai
valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga ir dėl kompensacijos
skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo
tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pranešimas
apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos
paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį;
KEISTA:
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1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
21.2. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo
pažymėjimą;
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
21.3. NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.
Neįgaliam vaikui išduotų pažymų apie jau nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar iki 2005
m. liepos 1 d. pripažintą visišką negalią nustatyta tvarka patvirtintos kopijos turi būti saugomos asmens
byloje savivaldybių administracijose ir jų iš naujo pateikti nereikia;
21.4. neįgalaus vaiko gimimo liudijimą;
21.5. dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
21.5.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos
pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko
įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo
nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė
įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar
perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
21.5.2. arba pirkimo-pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
21.5.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei
automobilis perkamas užsienyje;
21.5.4. arba pirkimo-pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
21.5.5. arba lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą) apie visos lizingo sutartyje numatytos
kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas
lizingo būdu;
21.6. transporto priemonės registracijos liudijimą;
21.7. nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja
gauti lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas
naujas automobilis (neeksplotuotas);
21.8. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį
pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą), patvirtinantį techninio pritaikymo ir (ar)
remonto išlaidas;
21.9. teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo nustatyta
neįgalaus vaiko globa (rūpyba);
KEISTA:
2008 09 29 įsakymu Nr. A1-323 (nuo 2008 10 02)
(Žin., 2008, Nr. 113-4309)
21.10. teismo sprendimą ar tėvų susitarimą, kuriuo nustatoma neįgalaus vaiko gyvenamoji vieta.
KEISTA:
2008 09 29 įsakymu Nr. A1-323 (nuo 2008 10 02)
(Žin., 2008, Nr. 113-4309)
22.
KEISTA:
1. 2008 09 29 įsakymu Nr. A1-323 (nuo 2008 10 02)
(Žin., 2008, Nr. 113-4309)
2. 2011 05 17 įsakymu Nr. A1-240 (nuo 2011 05 22)
(Žin., 2011, Nr. 61-2929)
3. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
Šeimos, kurios kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba
jų nuorašus, patvirtintus notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens, išskyrus 21.5 punkte
nurodytus dokumentus, kurių gali būti pateikti arba originalai, arba VĮ „Regitra“ patvirtintos kopijos. Jeigu
pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir
originalus grąžinti pareiškėjui. 21.2–21.10 punktuose nurodytų dokumentų originalų pateikti nereikia, jeigu
gaunami duomenys pagal duomenų teikimo sutartis tiesiogiai iš atitinkamų institucijų, arba gaunami
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elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir
patvirtinti galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme
pateiktą informaciją).
Tuo atveju, kai šeimos kreipėsi tik dėl techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidų kompensavimo, šio
Aprašo 21.5 ir 21.7 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.
Jeigu automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduoti dokumentai pateikiami
po priimto sprendimo skirti kompensaciją, techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidos nekompensuojamos.
23.
KEISTA:
1. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
2. 2011 12 28 įsakymu Nr. A1-556 (nuo 2012 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 164-7826)
3. 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas
sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 21 punkte
nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos. Teisę į naują kompensaciją šeimos vėl įgyja po 6 metų, terminą
skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo. Jei su prašymu pateikiami ne visi šio
Aprašo 21 punkte nurodyti dokumentai, prašymo pateikimo diena laikoma visų reikiamų dokumentų
pateikimo diena. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga,
savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, ne vėliau kaip kitą
darbo dieną priimtą sprendimą perduoda į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos
stebėsenos modulį.
24. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio
rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės
išlaidos.
25. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio
rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojama lengvojo
automobilio rinkos vertė.
26.
KEISTA:
1. 2009 06 12 įsakymu Nr. A1-387 (nuo 2009 06 19)
(Žin., 2009, Nr. 72-2943)
2. 2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
3. 2012 07 18 įsakymu Nr. A1-342 (nuo 2012 07 22)
(Žin., 2012, Nr. 87-4558)
4. 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)
(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
Jeigu šeimos įsigyja arba jau yra įsigijusios lengvuosius automobilius ar įsigyja lengvuosius
automobilius ir juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius automobilius techniškai
pritaiko ir (ar) remontuoja, joms išmokama iki 32 BSI dydžio kompensacija, bet ne didesnė už faktines
išlaidas. Teisę į naują kompensaciją šeimos vėl įgyja po 6 metų, terminą skaičiuojant nuo paskutinio
sprendimo dėl kompensacijos skyrimo.
Kompensuojamos tik tos 20 punkte nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo
išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai neįgaliam vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis ar iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinta visiška negalia.
Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama ne daugiau kaip vieną kartą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Dokumentus, reikalingus gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus ir iš
kitų viešojo administravimo ar kitų subjektų, gauna pati prašymą nagrinėjanti ir sprendimą priimanti institucija
(savivaldybių administracijos, Fondo valdybos teritoriniai skyriai) įstatymų ar duomenų teikimo sutarčių
nustatyta tvarka. Jei prašymą nagrinėjančiai ir sprendimą priimančiai institucijai įstatymuose nenustatyta
teisė gauti dokumentų, juos pateikia prašymą pateikiantis asmuo.
1
27 .
KEISTA:
2010 06 07 įsakymu Nr. A1-226 (nuo 2010 07 01)
(Žin., 2010, Nr. 68-3426)
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Pasikeitus asmens kompensacijos mokėjimo institucijai, reikalingi kompensacijai mokėti dokumentų
originalai turi būti persiunčiami kitai institucijai kartu su lydraščiu, kuriame turi būti nurodoma visa reikiama
informacija apie asmeniui mokėtą kompensaciją. Kompensacijos byloje paliekamos šio Aprašo nustatyta
tvarka patvirtintos siunčiamų dokumentų ir lydraščio kopijos.
28. Kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, gautų iš Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pagal patvirtintą sąmatą.
29. Sprendimai dėl kompensacijų skyrimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.
30. Neteisėtai gautos kompensacijos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
______________

