
Atmintinė dėl transporto organizavimo paslaugų 
Transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų 

ir dėl to, ar nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. 

Specialiojo transporto organizavimo paslaugos skyrimo, mokėjimo, teikimo atvejus, asmenų kategorijas, kurioms gali 

būti teikiamos paslaugos, reglamentuoja ,,Molėtų socialinės paramos centro specialiojo transporto organizavimo 

paslaugos skyrimo, teikimo, mokėjimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 2015 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-25 bei Molėtų 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu nr. B1-213 ,,Dėl Molėtų socialinės paramos centro 

teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo ir suderinimo“. 

Asmenų, kuriems gali būti teikiamos transporto paslaugos, kategorijos: 
• vaikai, turintys vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį dėl judėjimo funkcijos sutrikimų ar kompleksinių sutrikimų; 
• judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (nustatyta 0 – 25 proc. darbingumo); 
• judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (nustatyta 30-55 proc. 
darbingumo); 
• judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatyti dideli specialieji poreikiai; 
• judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai; 
• socialinės rizikos šeimų vaikai iki 18 metų amžiaus bei šeimos nariai, vykstantys į gydymo įstaigas ar priklausomybių 
ligų centrus, antialkoholinei terapijai; 
• pagalbos į namus paslaugos gavėjai; 
• senyvo amžiaus asmenys, turintys judėjimo funkcijų sutrikimų; 
• asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų gavėjai nuvykti/parvykti į/iš paslaugų teikimo vietą/-os; 
• kiti asmenys, kurie dėl ligos, negalios, amžiaus, socialinės atskirties ir kitais atvejais, patenkantys į socialinių 
paslaugų teikimo sritį dėl įvairių gyvenimo aplinkybių. 
 
Dokumentai, reikalingi skirti transporto paslaugą: 
• asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti Transporto paslaugas, ne 
vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki išvykimo pateikia Centrui Prašymą – paraišką; 
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi 
Lietuvoje); 
• gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre; 
• pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą; 
• darbingumo lygio nustatymo/specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo/specialiojo nuolatinės 
slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją; 
• dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą ar kt.); 
• kitus transporto paslaugai gauti reikalingus dokumentus. 
Dokumentai, pateikiami vieną kartą per kalendorinius metus. Praėjus kalendoriniams metams pateikiamas naujas 
Prašymas-paraiška ir nurodyti dokumentai. 
Atvejai, kuriais gali būti teikiamos transporto organizavimo paslaugos: 
1.Transporto paslaugos teikiamos vykti į (iš): 
1.1.gydymo ir reabilitacijos įstaigas; 
1.2.ortopedijos įmones; 
1.3.Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK); 
1.4.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius 
(NDNT); 
1.5.stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas; 
1.6.ugdymo ir mokymo centrus; 
1.7.Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrius neįgaliųjų asmenų aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis, 
šių priemonių remonto organizavimui, pristatymui neįgaliesiems bei pasiėmimui iš jų. 
Transporto organizavimo paslaugos kainos: 

1.  transporto paslauga važiuojant Molėtų mieste - 5 eurai už 1 paslaugą; 
2.  transporto paslauga važiuojant Molėtų rajono ir kitų rajonų ribose – 0,50 euro už kilometrą; 
3. transporto paslauga pristatant/grąžinant techninės pagalbos priemones paslaugų gavėjams Molėtų mieste 

– 5 eurai; 
4. transporto paslauga pristatant/grąžinant techninės pagalbos priemones paslaugų gavėjams Molėtų rajone 

– 5 eurai + 0,50 euro už kilometrą; 

Dėl transporto organizavimo paslaugos prašome kreiptis į Socialinės paramos centro socialinę darbuotoją Sandrą 

Kaušinienę, mob. 8 607 90382 el.p. s.kausiniene@parama.moletai.lt 
 


