PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2008 m. balandžio 24 d. Nr. T1-92
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049,
2000, Nr.91-2832, 2005, Nr. 57-1941)) 7 straipsnio, 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 (Žin., 2006, Nr. 68-2510) patvirtintu Mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570) patvirtintu Socialinių paslaugų
katalogu ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9d sprendimu Nr. T1-11-240
patvirtintų biudžetinės įstaigos Plungės socialinių paslaugų centro nuostatų 10.8 punktu, Plungės
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti:
1.1.Plungės socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir
apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama);
1.2. Specialaus transporto paslaugos teikimo kainą 0,4 Lt už kilometrą.
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T1-10-238
„Dėl Plungės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos
aprašo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2. punktu patvirtintos
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 12 punktą.
2.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d sprendimo Nr. T1-1-27 „ Dėl
Plungės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 2 punktą.
Savivaldybės merė

Elvyra Valerija Lapukienė
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PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr.T1-92
PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SPECIALAUS TRANSPORTO
PASLAUGOS SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Specialaus transporto paslaugos skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau tekste –
tvarka) reglamentuoja asmenų, turinčių teisę gauti šią paslaugą kategorijas, paslaugos teikimo
sąlygas, dokumentų pateikimo tvarką.
2. Transporto paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į
visuomenę. Paskirtis – teikti transporto paslaugas Plungės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems
asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, arba dėl nepakankamų
pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
3. Specialaus transporto paslaugas (toliau tekste – transporto paslauga) teikia Plungės
socialinių paslaugų centras.
II. TRANSPORTO NAUDOJIMAS

4. Specialus transportas naudojamas šiais atvejais:
4.1. nuvykti į rajono ir respublikines gydymo ir reabilitacijos, ortopedijos įstaigas bei
neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinius skyrius pirminiam ar antriniam
nedarbingumo (neįgalumo) lygiui nustatyti;
4.2. vykti neįgaliesiems asmenims į ugdymo, socialinių paslaugų įstaigas;
4.3. vykti neįgaliems asmenims į hemodializės procedūras;
4.4. techninės pagalbos priemonėms parvežti;
4.5. neįgaliųjų kultūrinėms reikmėms tenkinti.
III. ASMENŲ KATEGORIJOS, KURIOMS ŠIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS IR
APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

5. Gydymosi tikslais nemokamos transporto paslaugos 2 kartus per metus teikiamos
asmenims:
5.1. kuriems teisės aktų tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir juos lydinčiam asmeniui;
5.2. didelių specialiųjų poreikių lygio (I invalidumo grupės) neįgaliesiems ir vienam
lydinčiam asmeniui;
5.3. vidutinių specialiųjų poreikių lygio (I ar II invalidumo grupės) neįgaliesiems, turintiems
judėjimo funkcijų sutrikimus;
5.4. didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygių (I ar II invalidumo grupės) neįgaliesiems,
turintiems psichikos sutrikimų, negalintiems naudotis bendruoju transportu ir reikalingiems kito
lydinčio asmens paslaugų;
5.5. vaikams su fizine, proto ar kompleksine negalia ir vienam lydinčiam asmeniui;
5.6. vyresniems kaip 80 metų amžiaus asmenims ir juos lydinčiam asmeniui;
5.7. socialinės rizikos šeimoms.
6. Gydymosi tikslais nemokamos paslaugos 1 kartą per metus teikiamos asmenims:
6.1. kuriems teisės aktų tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių (II ar III invalidumo
grupių) poreikių lygis;
6.2. asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais;
6.3. pensinio amžiaus asmenims iki 80 metų amžiaus.
7. Specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai, jei asmens (šeimos) pajamos
(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už 3 VRP ( vidutines
remiamas pajamas).
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8. Už specialiojo transporto paslaugą (0,4 Lt už 1 km.) moka:
8.1 asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui) yra didesnės už 3 VRP.
8.2. 5 punkto 5.1 – 5.6. papunkčiuose įvardyti asmenys, pageidaujantys transporto
paslaugomis pasinaudoti daugiau kaip 2 kartus per metus;
8.3. 6 punkto 6.1. – 6.3. papunkčiuose įvardyti asmenys, pageidaujantys transporto
paslaugomis pasinaudoti daugiau kaip 1 kartą per metus.
8.4. kiti rajono gyventojai, neįvardyti 5 ir 6 punktuose.
9. Asmenys, vykstantys į hemodializės procedūras, apmoka 20 procentų sunaudotų degalų
išlaidų dalį.
10. Asmenys, išvardyti 5 punkto 5.2 – 5.3 papunkčiuose ir lankantys Socialinių paslaugų
centro Dienos užimtumo padalinį, apmoka 20 procentų sunaudotų degalų išlaidų dalį.
IV. SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

11. Asmenys, pageidaujantys gauti specialiojo transporto paslaugą, Socialinių paslaugų
centrui pateikia šiuos dokumentus:
11.1. prašymą, kuriame nurodo pageidaujamą transporto paslaugos gavimo datą, maršrutą ir
kelionės tikslą;
11.2. asmens dokumentą;
11.3. neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;
11.4. dokumentą, pagrindžiantį kelionės tikslą;
11.5. informaciją apie gaunamų pajamų dydį.
12. Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą,
prašymą ir kelionės tikslą pagrindžiantį dokumentą pateikia prieš 5 dienas iki numatytos išvykimo
datos (šventės, renginio ir kt.)
14. Socialinių paslaugų centras, įvertinęs paslaugos poreikį, išvadas pateikia Socialinės
paramos skyriui. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas
priima sprendimą dėl paslaugos skyrimo ir išsiunčia jį Socialinių paslaugų centrui.
15. Socialinių paslaugų centras ir paslaugos gavėjas pasirašo transporto paslaugos teikimo
sutartį.
16. Specialiojo transporto paslaugų apskaitai vykdyti Plungės socialinių paslaugų centras
pildo gautų prašymų paslaugai gauti ir iš Socialinės paramos skyriaus gautų sprendimų registravimo
žurnalą, kuriame nurodo transporto paslaugų gavėjo vardą, pavardę (įstaigos, organizacijos
pavadinimą), gyvenamosios vietos adresą (įstaigos, organizacijos adresą), asmens neįgalumo lygį,
vykstančių asmenų skaičių, maršrutą, gauto sprendimo dėl paslaugos skyrimo numerį ir datą bei
paslaugos suteikimo datą.
17. Socialinių paslaugų centro atsakingas darbuotojas sudaro specialiojo transporto
paslaugos suteikimo grafiką, paslaugos gavėjus informuoja apie išvykimo laiką, galimus grafiko
pasikeitimus bei apmokėjimo už paslaugą tvarką.
18. Už suteiktas specialiojo transporto paslaugas atsiskaitoma Socialinių paslaugų centre.
V. PASLAUGOS TEIKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

19. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kontroliuoja specialiuoju
transportu teikiamų paslaugų kokybę, bei šiuo klausimu Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų
vykdymą.
20. Lėšų, skirtų specialiojo transporto paslaugoms teikti, panaudojimo kontrolę atlieka
Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.
21. Paslaugų teikėjas atsako už kokybišką transporto paslaugų teikimą ir iš savivaldybės
biudžeto gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį. Lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, išieškomos iš
kaltų asmenų ir grąžinamos į savivaldybės biudžetą.
___________________________________________
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