Informacija asmenims, norintiems gauti transporto paslaugas
Transporto paslaugų teikimo paskirtis – teikti transporto (tame tarpe ir specialiojo transporto
priemonėmis) paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar
dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Specialusis transportas – tai transporto priemonė, pritaikyta neįgalių žmonių, turinčių
judėjimo funkcijos sutrikimus, vežimui

(transporto priemonėje įrengti neįgaliųjų vežimėlių

keltuvai, pavažos, vežimėlių tvirtinimo diržai, ištraukiami laipteliai, ranktūriai, palengvinantys
neįgalių žmonių įlipimą ir užtikrinantys saugų vežimą).
Gauti transporto paslaugas turi teisę Klaipėdos rajone gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją
vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono
savivaldybėje Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės,
turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Kam skiriamos transporto paslaugos?
* neįgaliems asmenims vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją
(GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);
* neįgaliems asmenims nuvykti į planines ambulatorines hemodializės procedūras ir parvykti iš jų;
* neįgaliesiems ir jiems prilyginamiems asmenims pritaikyti techninės pagalbos priemones;
* neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į sportinius ir kultūrinius renginius: varžybas,
renginius, vykstančius kituose miestuose, vasaros stovyklas ir kt.
* asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis
visuomeniniu ar individualiu transportu vykti gydymo tikslais;
* socialinės rizikos šeimoms ir vaikams – vykti į vaikų dienos centrus, gydymo, medicininės
reabilitacijos įstaigas, krizių centrus;
* smurtą patyrusioms šeimoms ir asmenims vykti į krizių centrus, psichologinės pagalbos centrus.
* kitiems asmenims – Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijos
sprendimu.
Transporto paslaugos teikiamos vykstant į:
* socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigas ir įvairius renginius Klaipėdos rajone ir kituose
Lietuvos miestuose;

Reikia pateikti šiuos dokumentus (dokumentai pateikiami seniūnijos socialiniams darbuotojui,
kurioje asmuo gyvena ir yra deklaravęs gyvenamą vietą):
1. Asmuo, (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti
transporto paslaugas, pateikia gyvenamosios vietos seniūnijai arba Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriui prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8
formą, patvirtintą LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183).
2. Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai
gyventi Lietuvoje);
2.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
2.3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;
2.4. gydymo įstaigos išduotas siuntimas;
2.5. kiti dokumentai, įrodantys transporto paslaugos skyrimo būtinumą.
3. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl transporto
paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti
suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo
globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Kitos transporto paslaugų teikimo sąlygos:
* Nemokamos transporto paslaugos teikimo asmeniui norma – 700 km. per metus (išskyrus
socialinės rizikos šeimoms ir vaikams – vykti į vaikų dienos centrus, gydymo, medicininės
reabilitacijos įstaigas, krizių centrus).
* Asmenys, viršijantys nemokamo transporto paslaugos teikimo normą, už suteiktas transporto
paslaugas moka 0,38 eur./km.
* Su apmokamą transporto paslaugą gaunančiu asmeniu vykstant kitiems asmenims – suma už
suteiktą transporto paslaugą proporcingai dalinama iš transporto paslaugą gavusių asmenų
skaičiaus.
* Asmuo už suteiktas transporto paslaugas nustatytą mokėjimo sumą sumoka šias paslaugas
suteikusiai Įstaigai jos nustatyta tvarka.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:
• 2006-01-19 LR Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
• 2006-04-05 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių
paslaugų katalogo patvirtinimo“;
• 2010-03-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-145 „Dėl transporto
paslaugų teikimo tvarkos aprašo“ ir jo pakeitimai.

