
DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS" 

IR NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS IŠDAVIMO 

 

Į Socialinės paramos skyrių kreipiasi neįgalūs asmenys, nežinantys, kokia yra naudojimo 

skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" ir neįgalių asmenų automobilių  statymo kortelės išdavimo tvarka. 

 
Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis", nustatymo tvarka: 

Teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis" kelionės metu turi: 

1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 

darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų 

automobilių statymo kortelę; 

2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar 

didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis. 

Asmenų, turinčių teisę naudoti šį ženklą, motorinės transporto priemonės priekis ir galas turi 

būti pažymėti šiuo ženklu. Ženklas yra įsigyjamas asmens lėšomis prekybos vietose. 

 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarka: 

Neįgaliųjų reikalų taryba, įvertinusi gautus pasiūlymus, išplėtė asmenų, kurie turi teisę įsigyti 

neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, ratą. Nuo 2011 metų atitinkamai pakeistas tvarkos 

aprašas ir suteikta teisė gauti automobilių statymo kortelę šiems asmenims: 

1. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir 

kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius; 

2. pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių 

lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius; 

3. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir 

kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžių sukakusiems asmenims, 

kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų 

automobilių; 

4. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 

5. pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo 

nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius 

automobilius; 

6. darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatyti  

specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio 

pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis  transporto  išlaidų  

kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius." 

 

Asmuo, norėdamas gauti kortelę, Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia dokumentus:  

Prašymą išduoti kortelę, Neįgaliojo pažymėjimą, 

Vairuotojo pažymėjimą (asmenims, kurie patys vairuoja), Fotonuotrauką 3x4 cm dydžio, 

Specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją - jei kreipiasi pensijos amžiaus sulaukęs 

asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2011 m. liepos 1 d. 

Informuojame, kad korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (Vilkaviškio rajonas priklauso 

Marijampolės teritoriniam skyriui, Marijampolė, P. Kriaučiūno g. 2, tel. Nr. (8 343) 53 576). 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja 


