ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. TS–259
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Elektrėnų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašą
(pridedama, 3 lapai).
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Violeta Šimkūnienė, 58 037

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 5 d.
sprendimu Nr. TS–259

TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Transporto paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo
problemų arba negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.
2. Transporto paslaugos teikiamos vykstant į gydymo, reabilitacijos, socialinių paslaugų, ugdymo,
profesinės reabilitacijos, darbinio užimtumo įstaigas. Transporto paslaugos paprastai teikiamos darbo
dienomis.
3. Transporto paslaugas teikia Elektrėnų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras), taip pat
gali teikti valstybinė, visuomeninė ar kita organizacija, sudariusi sutartį su Socialinės paramos skyriumi
(toliau – Skyrius).
4. Teikianti transporto paslaugas organizacija privalo:
4.1. apdrausti keleivius ir transporto priemonę;
4.2. organizuoti transporto paslaugas vadovaudamasi šiuo Aprašu ir pasirašyta sutartimi.
5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatyme vartojamas sąvokas, o jei šiame įstatyme šių sąvokų nėra, atitinka Socialinių paslaugų įstatyme
vartojamas sąvokas.
II. TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIMAS
6. Prašymą skirti transporto paslaugas su visais reikiamais dokumentais asmuo pateikia pagal
gyvenamąją vietą Skyriaus socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijose ar
Centro darbuotojams.
7. Prie prašymo skirti transporto paslaugas, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
7.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (darbuotojas, priimantis prašymą, patikrina
dokumento galiojimą ir prašyme pažymi jo seriją ir numerį);
7.2. pažyma apie darbingų šeimos narių pajamas per paskutinius 3 mėnesius;
7.3. pažyma iš gydymo įstaigos;
7.4. darbingumo ar neįgalumo pažyma turintiems proto ar psichikos negalią;
7.5. kiti dokumentai, patvirtinantys paslaugos reikalingumą.
8. Visus reikiamus dokumentus dėl transporto paslaugų skyrimo Skyriaus socialinio darbo
organizatoriai ar vyresnieji specialistai seniūnijose, ar Centro darbuotojai pristato Skyriaus atsakingam
specialistui, kuris parengia sprendimus. Sprendimus pasirašo Skyriaus vedėjas.
9. Skyrius sprendimo kopiją dėl transporto paslaugų skyrimo ir dokumentus, nurodytus 7 punkte,
pateikia Centrui.
III. TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIMO SĄLYGOS IR
MOKĖJIMO DYDIS
10. Šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, taip pat įskaitomos ir kitos faktiškai gaunamos lėšos.
11. Transporto paslaugos yra dalinai mokamos.
12. Mokėjimo už transporto paslaugas pagrindiniai kriterijai yra:
12.1. asmens neįgalumas ir transporto paslaugų naudojimo paskirtis;
12.2. asmens (šeimos) pajamos;
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12.3. nuvažiuoti kilometrai;
12.4.vieno kilometro tarifas.
13. Kai asmens pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP, nemokamai transporto
paslaugos skiriamos:
13.1. asmenims, vykstantiems atlikti inkstų hemodializės procedūrą;
13.2. asmenims, judantiems naudojant techninės pagalbos priemonę ir vykstantiems profesinės
reabilitacijos, ugdymo ir darbinio užimtumo tikslais.
14. Suderinus su Centru, ne daugiau kaip 1000 km per kalendorinius metus nuvažiuoti skiriama
Elektrėnų savivaldybės neįgaliųjų žmonių organizacijoms, kurios sumoka 20 proc. nustatyto 1 kilometro
tarifo. Jeigu šios organizacijos viršijo 1000 km, moka pagal nustatytą 1 km tarifą.
15. Kai asmens pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP, nemokamai 250 km
per metus nuvažiuoti skiriama vykstant į gydymo, reabilitacijos, socialinių paslaugų ar ugdymo
(besimokantiems) įstaigas šiems asmenims:
15.1. neveiksniems;
15.2. kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
15.3. sukakusiems 80 metų;
15.4. vaikams, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
15.5. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;
15.6. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 40–30 proc. darbingumo lygis ar vidutinių specialiųjų
poreikių lygis ir skirtos techninės pagalbos priemonės;
15.7. turintiems proto ar psichikos negalią;
15.8. socialinės rizikos šeimų vaikams nuvežti į gydymo įstaigą, kai šeima neveža vaiko pati,
tačiau, socialinio darbuotojo nuožiūra, vaikui reikalinga gydytojo konsultacija;
15.9. kitais atvejais – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu.
16. Jeigu 15 punkte minėti asmenys viršijo 250 km ar jų pajamos viršija 2 VRP dydžius, moka
taip:
16.1. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija
valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, – 20
proc. nustatyto 1 kilometro tarifo;
16.2. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija
3 VRP dydžius, – 40 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo.
17. Asmenys, nurodyti 13 punkte, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršija 2 VRP
dydžius, moka taip:
17.1. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija
2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, – 20 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo. Jeigu dalis
transporto paslaugų išlaidų kompensuojama iš kitų šaltinių, asmeniui mokėjimo dydis mažinamas
kompensuojama dalimi;
17.2. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija
3 VRP dydžius, moka 40 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo. Jeigu dalis transporto paslaugų išlaidų
kompensuojama iš kitų šaltinių, asmeniui mokėjimo dydis mažinamas kompensuojama dalimi. “
18. Nustatytas 1 kilometro tarifas – 0,43 Eur.
19. Atstumas nuo įstaigos, teikiančios transporto paslaugas, iki paslaugos gavėjo gyvenamosios
vietos neįskaitomas. Įskaitomas tik tas atstumas, kurį automobilis nuvažiavo su paslaugos gavėju.
20. Centro teikimu Socialinės paramos teikimo komisija paslaugų gavėjus gali atleisti nuo
mokėjimo už transporto paslaugas ar mokestį sumažinti.
21. Asmeniui (šeimai) ir organizacijai nustatyta transporto panaudojimo trukmė – 6 valandos
(neįskaitant kelionės laiko) per parą.
22. Panaudojus transportą ilgiau kaip 6 valandas, už kiekvieną papildomą panaudojimo valandą
mokamas papildomas mokestis – 1,44 Eur.
23. Jeigu asmuo (šeima) atsisako sumokėti visą mokestį už transporto paslaugas, surašomas aktas
ir mokestis išieškomas įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo, nesumokėjęs už transporto paslaugas, ateityje
naudotis transporto paslaugomis neturės teisės.
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24. Asmenys (šeimos), besikreipiantys dėl transporto paslaugų gavimo, turi sudaryti socialinio
darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijose galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas ir
užimtumą. Nustačius, kad asmuo (šeima) neteisingai nurodė pajamas, remiantis socialinio darbo
organizatorių ar vyresniųjų specialistų seniūnijose surašytu buities tyrimo aktu, transporto paslaugos gali
būti neskiriamos.
25. Jei tuo pačiu maršrutu vyksta keli asmenys, už kelionės išlaidas jie moka proporcingai
vykstančiųjų skaičiui.
26. Vaiką ar sunkiai judantį asmenį į paskirties punktą privalo lydėti šeimos narys, globėjas,
rūpintojas. Jeigu asmuo gyvena vienas, lydėti gali lankomosios priežiūros darbuotojas (specialistas),
socialinis darbuotojas, sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, visuomeninių organizacijų atstovas ar
savanoriai.
27. Transporto paslaugos finansuojamos iš Centro biudžeto lėšų.
28. Transporto paslaugas Centras teikia naudodamasis automobiliu, pritaikytu neįgaliesiems, ar
pasirašius sutartį su neįgaliųjų asociacija, turinčia neįgaliesiems pritaikytą automobilį, pagal neįgaliųjų
asociacijos nustatytus įkainius.
___________________________________________

