
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ SPECIALIOSIOS PASKIRTIES 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. T2-183 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ specialiosios paskirties 

transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-64 „Dėl 

VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiojo transporto naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

2.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T2-375 

„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-64 „Dėl VšĮ 

Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiojo transporto naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

______________ 

 

 



  

 

           PATVIRTINTA 

      Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

      2015 m. birželio25 d. sprendimu Nr. T2-183 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ SPECIALIOSIOS 

PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ (toliau – Įstaiga) specialiosios 

paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Įstaigai 

priklausančių specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarką ir sąlygas. 

2. Specialiosios paskirties transporto priemonės (toliau – Specialiojo transporto 

priemonės) – tai transporto priemonės, pritaikytos neįgalių žmonių, turinčių judėjimo funkcijos 

sutrikimų, pavėžėjimui (transporto priemonėje įrengta neįgaliųjų vežimėlių keltuvai, pavažos, 

vežimėlių tvirtinimo diržai, ištraukiami laipteliai, ranktūriai, palengvinantys neįgalių žmonių 

įlipimą ir išlipimą). 

3. Specialiojo transporto paslaugos – tai asmenų, turinčių teisę naudotis Specialiojo 

transporto priemonėmis pagal šį Aprašą, nuvežimas į tam tikrą vietą ir (ar) parvežimas iš jos į 

namus. 

4. Specialiojo transporto priemonės eksploatavimo išlaidas sudaro – išlaidos kuro, 

atsarginių dalių, medžiagų įsigijimui, remontui, draudimui ir amortizaciniai atskaitymai.  

5. Specialiojo transporto paslaugų teikimą organizuoja Įstaiga. 

 

II. SPECIALIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS 

 

6. Pasinaudoti Specialiojo transporto paslaugomis turi teisę asmenys, deklaravę 

gyvenamąją vietą Jurbarko rajono savivaldybėje arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitą Jurbarko rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvenantys Jurbarko rajono 

savivaldybės teritorijoje. 

7. Specialiojo transporto paslaugos gali būti teikiamos šiems paslaugų gavėjams: 

7.1. neįgaliesiems; 

7.2. asmenims, sukakusiems 70 ir daugiau metų, kurie neturi artimųjų, galinčių padėti 

nuvykti svarbiais reikalais; 

7.3. senyvo amžiaus asmenims, gaunantiems specialiąsias socialines paslaugas; 

7.4. socialinės rizikos šeimoms ir vaikams; 

7.5. suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (arba) fizinę negalią bei senyvo amžiaus 

asmenims, kuriems Įstaigoje teikiamos dienos, ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos; 

7.6. Jurbarko rajono savivaldybėje veikiančioms neįgaliųjų organizacijoms. 

8. Specialiojo transporto priemonės gali būti naudojamos: 

8.1. vykti į gydymo, reabilitacijos ir slaugos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją 

(GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT); 

8.2. vykti į planines ambulatorines hemodializės procedūras įstaigos darbo dienomis (jei 

tai leidžia Specialiojo transporto priemonių techninės galimybės); 

8.3. vykti į techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrius; 

8.4. vykti į ugdymo, socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas; 

8.5. neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į įvairius renginius, ekskursijas ir 

kt.; 



  

8.6. būtinajai pagalbai organizuoti: pervežti buities reikmenis, aprūpinti maisto 

atsargomis; 

8.7. socialinių paslaugų teikimui organizuoti, jų kokybei vertinti; 

8.8. atsivežti ir parvežti (nuvežti) Jurbarko miesto ribose suaugusius asmenis, turinčius 

proto ir (arba) fizinę negalią, kuriems Įstaigoje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos 

(kompensuojant kelionės išlaidas šiame punkte nurodytiems asmenims, atvykstantiems iš kitų 

Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių); 

8.9. kitoms Įstaigos reikmėms; 

8.10. kitų Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų reikmėms. 

9. Specialiojo transporto paslaugos vykti gydymosi, reabilitacijos tikslais, į medicininės-

socialinės ekspertizės komisijas be eilės suteikiamos: 

9.1. neįgaliems vaikams; 

9.2. neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 

9.3. neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; 

9.4. neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis. 

10. Kitiems asmenims, turintiems teisę gauti Specialiojo transporto paslaugas, jos 

suteikiamos bendra tvarka. 

 

III. APMOKĖJIMO UŽ SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGAS TVARKA 

 

11. Specialiojo transporto paslaugos gali būti teikiamos nemokamai šio Aprašo 8.1 punkte 

nurodytais atvejais paslaugų gavėjams, vykstantiems už Jurbarko rajono savivaldybės ribų 

gydymosi, reabilitacijos, medicininės-socialinės ekspertizės tikslais ne daugiau kaip 1 kartą per 

metus, jeigu asmens/šeimos vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra ne 

didesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius (toliau –VRP); 

12.Specialiojo transporto priemonėmis nemokamai naudojasi: 

12.1. Įstaigos darbuotojai, atliekantys tarnybines užduotis, vykstantys į mokymus, 

komandiruotes; 

12.2. suaugę asmenys, turintys proto ir (arba) fizinę negalią bei senyvo amžiaus asmenys, 

kuriems Įstaigoje teikiamos dienos, ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 

13. Už vienkartines Specialiojo transporto paslaugas Jurbarko mieste paslaugų gavėjai 

moka vienkartinį 2,90 Eur mokestį. 

14. Asmenys, vykstantys į planines hemodializių procedūras, moka pagal praėjusių metų 

faktines Specialiojo transporto priemonės eksploatavimo išlaidas, kurios apskaičiuojamos pagal 

nuvažiuoto kelio atstumą, dalinant išlaidas iš važiuojančių asmenų skaičiaus: 

14.1. kai hemodializuojamo asmens pajamos per mėnesį sudaro nuo 2 VRP iki 3 VRP, 

jam taikoma 70 procentų kelionės išlaidų nuolaida; 

14.2. kai hemodializuojamo asmens pajamos per mėnesį sudaro nuo 3 VRP iki 3,5 VRP, 

jam taikoma 50 procentų kelionės išlaidų nuolaida; 

14.3. kai hemodializuojamo asmens pajamos per mėnesį sudaro daugiau nei 3,5 VRP, 

kelionės išlaidų nuolaidos netaikomos. 

15. Šio aprašo 14.1–14.3 nurodytais atvejais, asmeniui sumokėjus už suteiktas paslaugas, 

asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti 

mažesnės už VRP dvigubą dydį. Jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios 

vienam šeimos nariui) yra mažesnės už dvigubą VRP dydį, paslaugos teikiamos nemokamai. 

16. Mokestį už Specialiojo transporto paslaugas, lygų 100 procentų praėjusių metų 

faktinių automobilio eksploatavimo išlaidų, įskaitant ir vairuotojo atlyginimą kartu su darbdavio 

mokama valstybinio socialinio draudimo įmokos dalimi, už 1 nuvažiuotą kilometrą moka: 

16.1. kitos savivaldybės įstaigos;  

16.2. Jurbarko rajono savivaldybėje veikiančios neįgaliųjų organizacijos; 



  

16.3. asmenys, sulaukę senatvės pensinio amžiaus, kuriems nustatytas nedidelis 

specialiųjų poreikių lygis arba specialiųjų poreikių lygis nenustatytas; 

16.4. kai asmuo pageidauja vykti vienas ar su juo lydinčiu asmeniu į šio Aprašo 8.1 

punkte nurodytas įstaigas. 

17. Mokesčio už Specialiojo transporto paslaugas 80 procentų nuolaida taikoma: 

17.1. neįgaliems asmenims iki 18 metų ir vienam jį lydinčiam asmeniui; 

17.2. darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems laikinai nedarbingais, ir lydinčiam 

vienam asmeniui, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos 

nariui) per mėnesį, yra mažesnės už dvigubą  VRP dydį; 

17.3. darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai asmens pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį, yra mažesnės už dvigubą  

VRP dydį; 

17.4. pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir 

jį lydinčiam asmeniui; 

17.5. asmenims, sukakusiems 85 metų amžių. 

18. Mokesčio už Specialiojo transporto paslaugas 50 procentų nuolaida taikoma: 

18.1. darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais ir vienam lydinčiam 

asmeniui, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per 

mėnesį, yra mažesnės už dvigubą  VRP dydį; 

18.2. senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis; 

18.3. asmenims, sukakusiems 70 metų amžių. 

19. Visais atvejais Specialiojo transporto priemonę naudojant daugiau kaip 8 val., už 

kiekvieną papildomą valandą mokama vairuotojo gaunamas valandinis atlygis (ne mažiau kaip 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis) kartu su darbdavio 

mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalimi. 

20. Paslaugų gavėją lydintiems asmenims taikoma ta pati mokėjimo tvarka, kaip ir 

paslaugų gavėjams.  

21. Tėvai, lydintys neįgalų asmenį iki 18 metų, už Specialiojo transporto paslaugas 

nemoka. 

22. Įstaigos direktoriaus įsakymu nuo mokėjimo už Specialiojo transporto paslaugas gali 

būti atleidžiami: 

22.1. asmenys, patekę į ypatingai sunkią materialinę padėtį bei asmenys, teisės aktų 

nustatyta tvarka gaunantys socialinę pašalpą; 

22.2. Įstaigos darbuotojai, naudojantys Specialiojo transporto priemonę šeimos nario 

laidotuvėms organizuoti. 

23. Už suteiktas paslaugas fiziniai asmenys moka pagal pinigų priėmimo ir perdavimo 

kvitus, suteikus transporto paslaugą. 

24. Juridiniai asmenys už suteiktas paslaugas sumoka pagal Įstaigos pateiktą sąskaitą 

faktūrą. 

25. Mokestis už Specialiojo transporto paslaugas skaičiuojamas pagal spidometro 

rodmenis, nuvažiuotą atstumą skaičiuojant nuo – iki Įstaigos.  

 

IV. SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

 

26. Specialiojo transporto paslaugos teikiamos Įstaigos darbo dienomis. 

27. Asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugą, kreipiasi į Įstaigą ir pateikia šiuos 

dokumentus: 

27.1. prašymą, kuriame nurodo kelionės datą, maršrutą bei vykimo priežastį; 

27.2. asmens dokumentą; 

27.3. neįgaliojo  arba pensininko pažymėjimą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą; 



  

27.4. dokumentus, liudijančius paslaugos reikalingumą (gydytojo pažyma, 

kvietimas ir kt.). 

28. Asmuo, dėl negalios negalintis vykti vienas, privalo iš anksto pasirūpinti jį lydinčiu 

asmeniu. 

29. Asmens užsakymas įrašomas į Specialiojo transporto priemonių naudojimo žurnalą ir 

asmeniui pranešama, kada galės pasinaudoti Specialiojo transporto paslauga. 

30. Neįgaliųjų organizacijos, pageidaujančios gauti Specialiojo transporto paslaugas 

(šventė, renginys, ekskursija ir kt.), pateikia prašymą ir kitus dokumentus, įrodančius paslaugos 

reikalingumą. 

31. Prašymai Įstaigai pateikiami ne vėliau  nei prieš 3 darbo dienas iki vykimo dienos. 

32. Įstaiga be išankstinio suderinimo turi teisę neskirti transporto priemonės prašymo 

pateikimo dieną. 

33. Vykstant už Jurbarko rajono savivaldybės ribų Specialiojo transporto paslaugos, esant 

galimybei, organizuojamos taip, kad ta pačia transporto priemone ir tuo pačiu maršrutu būtų 

vežami keli asmenys. 

34. Specialiojo transporto paslaugų skyrimas, jei važiuojama už Jurbarko rajono 

savivaldybės ribų, įforminamas Įstaigos direktoriaus įsakymu. 

35. Asmuo, atsakingas už Specialiojo transporto paslaugų organizavimą, duomenis apie 

paslaugos suteikimą asmeniui suveda į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų 

bazę (SPIS). 

36. Specialiojo transporto priemonei sugedus ir nesant galimybės suteikti paslaugos, apie 

tai nedelsiant pranešama paslaugą užsisakiusiam asmeniui ar organizacijai. 

 

V. PASLAUGŲ TEIKĖJO IR GAVĖJŲ TEISĖS, PAREIGOS 

 

 37. Specialiojo transporto paslaugas pageidaujantis gauti asmuo (vienas iš suaugusių 

šeimos narių), globėjas (rūpintojas) privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės 

datą, laiką, maršrutą, lydintį asmenį (jeigu toks yra), asmens (šeimos) pajamas. 

 38. Specialiojo transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo (arba vienas iš suaugusių 

šeimos narių, arba jo globėjas (rūpintojas), arba įgaliotas asmuo) privalo už jas sumokėti per 3 

darbo dienas po minėtų paslaugų suteikimo. 

 39. Paslaugos gavėjas turi laikytis susitarimo dėl vykimo laiko ir maršruto, o pasikeitus 

aplinkybėms apie tai iš anksto informuoti Įstaigą. 

 40. Įstaiga atsako už kokybišką transporto paslaugų teikimą. 

 

VI. SPECIALIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMA 

 

41. Tuo atveju, jei Specialiojo transporto priemonės nenaudojamos šiame Apraše 

nurodytiems tikslams, jos gali būti išnuomojamos kitiems asmenims ar įstaigoms/organizacijoms 

pagal transporto priemonių nuomos sutartį. 

42. Specialiojo transporto priemonės gali būti nuomojamos ir poilsio ar valstybinių 

švenčių dienomis. 

43. Specialiojo transporto priemonių nuomos kaina negali būti mažesnė negu praėjusių 

metų faktinės transporto priemonės eksploatavimo bei išlaidos vairuotojo atlyginimui kartu su 

darbdavio mokama valstybinio socialinio draudimo įmokos dalimi. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44. Šio Aprašo nuostatų vykdymą kontroliuoja Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyrius. 

______________ 


