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KOMPENSACIJŲ NEPRIKLAUSOMYBöS GYNöJAMS, NUKENTöJUSIEMS
NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ
ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kompensacijų nepriklausomyb÷s gyn÷jams, nukent÷jusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d.
ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)
paskirtis – nustatyti nepriklausomyb÷s gyn÷jams, nukent÷jusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po
to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms (toliau – kompensacijų gav÷jai) kompensacijas už
vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir
nuotekas, dujas, kietąjį ir skystąjį kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir
kitas paslaugas, jų dydį, teikimo tvarką bei finansavimo šaltinius.
2. Šis tvarkos aprašas taikomas:
2.1. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomyb÷s gyn÷jų, nukent÷jusių nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms (t÷vams (įt÷viams), sutuoktiniams,
vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
nedirbantiems studentams, pirmą kartą įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, aukštesniųjų ir
profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją,
bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai);
2.2. Lietuvos Respublikos nepriklausomyb÷s gyn÷jams, nukent÷jusiems nuo 1991 m. sausio
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai arba apysunkiai sužaloti;
2.3. Lietuvos Respublikos nepriklausomyb÷s gyn÷jų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš
dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) d÷l 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos
SSRS agresijos, šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei
vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, pirmą kartą
įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių
nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks
24 metai).

II. KOMPENSACIJŲ DYDIS
3. Kompensacijų gav÷jams kompensuojama 50 procentų išlaidų už:
3.1. būsto šildymą;
3.2. karštą vandenį;
3.3. šaltą vandenį ir nuotekas;
3.4. dujas;
3.5. kietąjį ir skystąjį kurą;
3.6. elektros energiją;
3.7. laidinio telefono abonentinį mokestį;
3.8. kitas paslaugas (namo ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laiptinių ir rūsių
apšvietimą, bendrų patalpų valymą, šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinio radijo
imtuvą, kolektyvinę TV anteną, žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtą
šiems asmenims).
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4. Jeigu viename būste gyvena kompensacijų gav÷jai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys
teis÷s į šio įstatymo nustatytas kompensacijas, tačiau už išlaidas atsiskaito pagal vieną sąskaitą
(atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų gav÷jams, apskaičiuojamos lygiomis
dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.
5. Šios dalies 3 punkte nurodytos išlaidos, jeigu jos padarytos vykdant ūkinę ar komercinę
veiklą, nekompensuojamos.

III. KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKA
6. Kompensacijų gav÷jai d÷l kompensacijų skyrimo kreipiasi į Vilkaviškio rajono
savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir sveikatos priežiūros skyrių (toliau – Socialin÷s
paramos ir sveikatos priežiūros skyrius).
7. Kreipdamasis d÷l kompensacijų pareišk÷jas užpildo prašymą (1 priedas), kuriame nurodo
duomenis apie šeimą bei kitą kompensacijoms skirti būtiną informaciją. Prašyme surašytų duomenų
teisingumą kompensacijos gav÷jas patvirtina savo parašu.
8. Prie prašymo skirti kompensacijas pareišk÷jas pateikia šiuos dokumentus:
8.1. suaugusių šeimos narių asmens dokumentus;
8.2. vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (-us) ir jo (-jų) kopiją (-as);
8.3. žuvimo faktą patvirtinančią Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros išduotą
pažymą ir giminyst÷s ryšį su žuvusiuoju nepriklausomyb÷s gyn÷ju įrodančius dokumentus;
8.4. sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinančią Lietuvos Respublikos generalin÷s
prokuratūros išduotą pažymą;
8.5. darbingumo lygio pažymą;
8.6. nepriklausomyb÷s gyn÷jo, nukent÷jusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos
SSRS agresijos, pažym÷jimą;
8.7. nukent÷jusiojo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens
pažym÷jimą;
8.8. pažymas iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų;
8.9. energetines, komunalines, ryšio ir kitas paslaugas teikiančių įmonių, daugiabučių namų
bendrijų paslaugų gav÷jams pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas.
9. Kompensacijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomyb÷s
gyn÷jams, nukent÷jusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų
šeimoms įstatymu (toliau – Įstatymas) ir šiuo Aprašu, apskaičiuoja Socialin÷s paramos ir sveikatos
priežiūros skyrius pagal energetines, komunalines, ryšio ir kitas paslaugas teikiančių įmonių,
daugiabučių namų bendrijų paslaugų gav÷jams pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas.
10. Kompensacijos teikiamos nuo teis÷s gauti kompensaciją kreipimosi m÷nesio 1 d., tačiau
ne daugiau kaip už 12 pra÷jusių m÷nesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos
dydžio pasikeitimui.
11. Apskaičiuotų kompensacijų sumas Socialin÷s paramos ir sveikatos priežiūros skyrius
pateikia Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos
skyrius) kiekvieną m÷nesį iki 3–5 dienos.
12. Apskaičiuotų kompensacijų sumos pervedamos į asmenų, gaunančių kompensacijas,
asmenines sąskaitas bankuose.

IV. ATSAKOMYBö IR KONTROLö
13. Socialin÷s paramos ir sveikatos priežiūros skyrius atsako už:
13.1. teisingą kompensacijų apskaičiavimą teis÷s aktų nustatyta tvarka;
13.2. duomenų pateikimą laiku Apskaitos skyriui apie apskaičiuotas kompensacijų sumas.
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Kompensacijos mokamos iš valstyb÷s biudžeto specialiosios tikslin÷s dotacijos,
teikiamos savivaldybių biudžetams.
15. Kompensacijų apskaičiavimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
16. Neteis÷tai gautos kompensacijos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

