NEĮGALIEMS ASMENIMS TAIKOMOS PAGRINDINöS LENGVATOS

Neįgaliems asmenims taikomos pagrindin÷s lengvatos
Nr. Lengvatų
Lengvatos apibūdinimas ir teis÷s aktai
pobūdis
1. Vaistai
100 procentų bazin÷s kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų
vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos
priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
ambulatoriniam gydymui:
•
•

asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.);
asmenims,
sukakusiems
senatv÷s
pensijos
amžių
asmenims,
kuriems teis÷s aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

50 procentų bazin÷s kainos kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamų
vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų
medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui:
•
•

2. Gydymas

asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais (30-40 proc.);
senatv÷s pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas
vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir asmenims, kuriems nustatyta antra
invalidumo
grup÷.
Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis)

Visa bazin÷ kaina kompensuojama medicinin÷s reabilitacijos, įskaitant sveikatą
grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos,
kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą
•
•

•

asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.);
asmenims,
sukakusiems senatv÷s pensijos
amžių
asmenims,
kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų
poreikių lygis.
Sveikatos draudimo įstatymas(11 straipsnis)

Ligos ar traumos atveju, dirbantys ir gaunantys valstybinio socialinio draudimo
invalidumo pensiją, vieną kartą per kalendorinius metus, gali gauti 90 dienų
trukm÷s laikinojo nedarbingumo pašalpą (asmenims, pripažintiems nedarbingais
(0-25 proc.) arba iš dalies darbingais (30-40proc.) asmenims, kuriems buvo
nustatyta I ar II invalidumo grup÷ ir senatv÷s pensijos amžiaus asmenims,
kuriems teis÷s aktų tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių
lygis).
Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo įstatymas(9 straipsnis)
3. Vykimas per Teisę vykti be eil÷s turi lengvieji automobiliai:
pasienio
kontrol÷s
• kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemon÷s registravimo
punktus
liudijimą ir neįgaliojo pažym÷jimą arba iki 2007 m. birželio 30 d. –
invalido pažym÷jimą, ir lengvieji automobiliai;
• kuriais vežami asmenys, kurie teis÷s aktų nustatyta tvarka pripažinti
nedarbingais, arba asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų

poreikių lygis.

4. Ženklo
„Neįgalusis“
naudojimas

LRV nutarimas 2006-06-01 Nr.524 „D÷l LRV 2001 m. vasario 2 d. nutarimo
Nr. 126 „D÷l pasienio kontrol÷s punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo”.
Teisę ženklą naudoti turi fizinis asmuo:
•
•
•

5. Transporto
lengvatos

kuriam nustatytas mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis, ir, kuris pats
vairuoja automobilį;
sukakęs senatv÷s pensijos amžiaus, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių
specialiųjų poreikių lygis ir ,kuris pats vairuoja automobilį;
kuris veža asmenį, pripažintą nedarbingu ar sukakusį senatv÷s pensijos
amžių, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2005-01-28 įsakymas Nr. A1-20/1V-23/V-67 ,,D÷l skiriamojo
ženklo ,,Neįgalusis“ išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Teis÷ įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais,
keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba m÷nesinį vardinį važiavimo vietinio
(miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais,
reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida, bei juos
lydintis vienas asmuo:
•
•

asmenys, pripažinti nedarbingais;
senatv÷s pensijos amžiaus asmenys, kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka
nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Teis÷ įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais,
keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba m÷nesinį vardinį važiavimo vietinio
(miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais,
reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 proc. nuolaida:
•
•

asmenys, pripažinti iš dalies darbingais;
senatv÷s pensijos amžiaus asmenims, kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka
nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Transporto lengvatų įstatymas (5 straipsnis)
6. Gyvenamasis Valstyb÷s parama būstui įsigyti, ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams teikiama:
plotas
• nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims;
• senatv÷s pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas
specialiųjų poreikų lygis;
• šeimoms, kuriose yra asmuo pripažintas nedarbingu arba iš dalies
darbingu, arba asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
Valstyb÷s paramos būstui įsigyti
modernizuoti įstatymas (4 straipsnis)

ar

išsinuomoti

bei

daugiabučiams

Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama kreditų gav÷jams nedarbingiems arba iš dalies darbingiems, arba kuriems nustatytas specialiųjų
poreikių lygis, arba šeimoms, kuriose yra asmuo pripažintas nedarbingu arba iš
dalies darbingu , arba asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis. padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

Valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams modernizuoti
įstatymas (6 straipsnis)
Šeima, kurioje yra neįgalusis, turi teisę į socialinį būstą.
Neįgalių asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal
prašymo įregistravimo savivaldyb÷je datą.

7. Darbas

Valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams modernizuoti
įstatmas
Darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai:
•
•

asmenys, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis;
asmenys, kuriems 45-55 proc. darbingumo lygis.

Užimtumo r÷mimo įstatymas (4 straipsnis)
Darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas iki 40 proc.
darbingumo lygis, kiekvieną m÷nesį už kiekvieną dirbantį asmenį per visą jų
darbo laikotarpį mokama už faktiškai dirbtą laiką pagal LRV patvirtintą
minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija;
Darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas 45-55 proc.
darbingumo lygis, subsidijos darbo užmokesčiui mokamos iki 12 m÷nesių.
Užimtumo r÷mimo įstatymas (26 straipsnis)
Parama darbo vietoms steigti ir jų steigimo subsidijavimas.
Užimtumo r÷mimo įstatymas (29, 30 straipsniai)
Asmenis, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis ir pradedantiems
savo verslą, skiriama parama darbo vietai steigti.
Užimtumo r÷mimo įstatymas (32 straipsnis)
Neįgaliesiems mokamas priklausančios bedarbio pašalpos ir gaunamos pensijos
skirtumas.
Nedarbo socialinio draudimo įstatymas (15 straipsnis)
Neapmokestinamas darbo užmokesčio dydis – 800 litų:
•
•

asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis;
senatv÷s pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teis÷s aktų
nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Neapmokestinamas darbo užmokesčio dydis – 600 litų:
•
•

asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;
senatv÷s pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teis÷s aktų
tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (20 straipsnis)

8. Atostogos

Neįgaliesiems - 35 kalendorinių dienų atostogos.
Darbo kodeksas (166 straipsnis)
Neįgaliesiems - 30 kalendorinių dienų neapmokamos atostogos.
Darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam nustatytas nuolatin÷s
slaugos būtinumas, - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku.

9. Žem÷

Darbo kodeksas (184 straipsnis)
Nuo žem÷s mokesčio atleidžiami žem÷s savininkai – asmenys, kuriems
nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, kai min÷tų savininkų šeimose
apmokestinamojo laikotarpio pradžioje n÷ra darbingų asmenų ir jiems
priklausančio žem÷s sklypo dydis neviršija savivaldybių tarybų nustatytų
neapmokestinamųjų dydžių. Teikiant lengvatą, prie darbingų asmenų
nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.
Žem÷s mokesčio įstatymas (6 straipsnis)
Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar asmenims, kuriems teis÷s aktų
nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems
nustatyta tvarka atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į valstyb÷s išperkamą žemę, mišką ir
vandens telkinius, už juos, taip pat už atsisakytą sklypą mieste atlyginama
pinigais iki nustatyo termino.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 200-06-27 nutarimas Nr. 730 ,,D÷l Piliečių,
kuriems atlyginama už valstyb÷s išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir
piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo
neatlygintinai nuosavyb÷n naujo žem÷s sklypo individualiai statybai mieste,
sąrašų sudarymo ir atlyginimo tvarkos aprašo“

10. Ind÷liai

Atkurtomis santaupomis pradedama laisvai disponuoti tokia eil÷s tvarka:
Neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatin÷s slaugos poreikis; asmenys,
pripažinti nedarbingais bei jų sutuoktiniai ir asmenys, sukakę senatv÷s pensijos
amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei jų sutuoktiniai
arba slaugytojams (sutuoktiniai, t÷vai, glob÷jai, rūpintojai), slaugantiems
namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatin÷s slaugos
poreikis.
Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais ir asmenys, sukakę senatv÷s pensijos
amžių, kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų
poreikių lygis.

11. Teisin÷
pagalba

Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymas (6 straipsnis)
Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nustatytus turto ir pajamų lygius, turi:
•
•
•

asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais;
asmenys, sukakę senatv÷s pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių
specialiųjų poreikių lygis;
taip pat šių asmenų glob÷jai, (rūpintojai), kai valstyb÷s garantuojama
teisin÷ pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teis÷ms ir interesams

atstovauti bei ginti.
Valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos įstatymas (12 straipsnis)
12. Valstyb÷s
rinkliava

Už asmens tapatyb÷s kortel÷s ir paso išdavimą bei pakeitimą, už dokumento,
patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą nuo valstyb÷s rinkliavos
atleidžiami asmenys:
•
•

kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis;
kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių
specialiųjų poreikių lygis

Rinkliavų įstatymas (6 straipsnis)

