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VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Specialiojo transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl 

negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.  

 

II. SPECIALIOJO TRANSPORTO NAUDOJIMAS 

 

2. Specialusis transportas naudojamas šiais atvejais: 

2.1. gydymo ir reabilitacijos tikslais nuvykti į: 

2.1.1. rajono ir šalies gydymo ir reabilitacijos įstaigas; 

2.1.2. ortopedijos įmones; 

2.1.3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinius skyrius pirminiam 

ar pakartotiniam nedarbingumo (neįgalumo) lygiui nustatyti; 

2.1.4. įstaigas, turinčias specialiojo mokymo klases ir grupes; 

2.2. vykti neįgaliesiems į socialinių paslaugų įstaigas; 

2.3. neįgaliųjų kultūrinėms reikmėms tenkinti – vykti į šalies ir regioninius 

seminarus,  kultūrinius ir sportinius renginius, religines šventes. 

3. Specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis: 

3.1. didelių specialiųjų poreikių lygio neįgalieji ir vienas lydintis asmuo;   

3.2. vidutinių specialiųjų poreikių lygio neįgalieji; 

3.3. senyvo amžiaus asmenys (75 m. ir daugiau) turintys judėjimo funkcijų 

sutrikimus, ir vienas lydintis asmuo; 

3.4. neįgalieji, turintys psichikos sutrikimų, negalintys naudotis bendruoju 

transportu ir reikalingi kito lydinčio asmens paslaugų; 

3.5. neįgalūs vaikai su judėjimo ar intelektine negalia, turintys didelių ar vidutinių 

specialiųjų poreikių, ir vienas lydintis asmuo; 

3.6.  asmenys po sunkių traumų (išskyrus transportuojamus gulimoje padėtyje); 

3.7. neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos; 

3.8. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų socialiniai 

darbuotojai, kai vykdo tarnybines pareigas; 

3.9. Socialinės rizikos šeimos. 

 

III. SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

 

4. Specialiojo transporto paslaugų teikimą administruoja ir organizuoja VšĮ  Biržų 

rajono socialinių paslaugų centras. 
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5. Asmuo, pageidaujantis gauti specialiojo transporto paslaugą, kreipiasi į VšĮ Biržų 

rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus: 

5.1. prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo 

priežastį; 

5.2. asmens dokumentą; 

5.3. neįgaliojo (pensijos gavėjo) pažymėjimą; 

5.4. dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą. 

6. Nevyriausybinės organizacijos, įstaigos, teikiančios paslaugas neįgaliesiems, 

pageidaujančios gauti nuolatinio pobūdžio specialiojo transporto paslaugas, kreipiasi į VšĮ 

Biržų  rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus: 

6.1. prašymą, kuriame nurodo pageidaujamų  vežioti asmenų vardus, pavardes, 

neįgalumo lygį, gyvenamąją vietą; 

6.2. vežiojimo  grafiką, kuriame nurodo reikalingų vežioti asmenų skaičių, datą, 

laiką (dienas, valandas) ir kitas aplinkybes. 

7. Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto 

paslaugą numatytai datai (šventė, renginys  ir kt.), VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų 

centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą. 

8. Prašymai VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui pateikiami ir specialusis 

transportas užsakomas prieš 10 dienų. 

9.  Specialiojo transporto paslaugoms apskaityti pildomas prašymų registravimo 

žurnalas, kuriame nurodomos transporto paslaugos, gavėjo vardas, pavardė (įstaigos, 

organizacijos pavadinimas), gyvenamoji vieta (įstaigos, organizacijos adresas), neįgalumo 

lygis, vykstančių asmenų skaičius, maršrutas, kelionės data. 

10.  Biržų rajone specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai: 

10.1. Neįgaliems vaikams su judėjimo, intelekto ar kitokia negalia, turintiems 

vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį; 

10.2. asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo, kuriems nustatytas didelių 

specialiųjų poreikių lygis; 

10.3. senyvo amžiaus asmenims (75 m. ir daugiau), kurie turi judėjimo negalią, 

kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. 

11. Asmenys, kuriems reikalingos specialiojo transporto paslaugos, Biržų rajone 

moka 0,29 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą. 

12. Į šalies gydymo įstaigas vežami  Biržų rajono neįgalieji, senyvo amžiaus 

asmenys (75 m. ir daugiau) moka 70 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal 

UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis). 

13.  Asmuo, lydintis neįgalųjį, bei senyvo amžiaus asmenį (75 m. ir daugiau) į šalies 

gydymo įstaigas moka 70 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal UAB Biržų 

autobusų parko pateiktus duomenis). 

14. Esant laisvų vietų, specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis ir kiti rajono 

gyventojai. Jie užmoka už kelionę 100 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal 

UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis). 

15. Jei į šalies gydymo įstaigą specialiuoju transportu vyksta vienas asmuo ar su 

lydinčiu asmeniu, moka 0,29 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą. 

16. Nuomojant specialųjį transportą neįgaliųjų organizacijoms vykti į renginius, 

vieno kilometro kaina – 0,29 Eur, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur. 
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17. Kitais atvejais (kai Socialinių paslaugų centro transporto priemonė nenaudojama 

įstaigos funkcijoms vykdyti) Biržų rajono gyventojams bei įstaigoms ir organizacijoms 

nuomos kaina – 0,40 Eur už kilometrą, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur. 

18. Visais atvejais vykimo specialiuoju transportu maršrutas (kilometrais) 

skaičiuojamas nuo išvykimo iš VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro, esančio Rotušės 

16 A, Biržuose, iki paskirties taško ir grįžimo atgal į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų 

centrą.  

19. Pagal šį tvarkos aprašą už neįgalių vaikų pavėžėjimą apmokama iš įstaigai tam 

tikslui skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų. 

 

 

_______________________ 
 


