KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TRANSPORTO PASLAUGŲ, TEIKIANT
PAGALBĄ VAIKUI IR ŠEIMAI, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. T-219
Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 12 p. ir 44 p.,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 7 str. 2 d. 13 str., Socialinių paslaugų katalogo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 5.6 pp., 10.6 pp., Kalvarijos
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Kalvarijos socialinių
paslaugų centro steigimo“ patvirtintų Kalvarijos socialinių paslaugų centro nuostatų 13.2 pp., 14.7
pp. ir atsižvelgdama į Kalvarijos socialinių paslaugų centro 2018-12-07 raštą Nr. KC-250 „Dėl
informacijos pateikimo“, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai,
organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės
al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Vincas Plikaitis

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 19 d.
sprendimu Nr. T-219
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TRANSPORTO PASLAUGŲ, TEIKIANT PAGALBĄ
VAIKUI IR ŠEIMAI, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai,
organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto paslaugų organizavo tvarką,
teikimo atvejus, kategorijas asmenų, kuriems gali būti teikiamos transporto paslaugos.
2. Transporto paslaugų organizavimo tikslas – teikti transporto paslaugas asmenims, kurie
dėl socialinių įgūdžių stokos ir (ar) dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar
individualiu transportu.
3. Gauti transporto paslaugas turi teisę Kalvarijos savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą
arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kalvarijos savivaldybėje Lietuvos
Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla
grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, transporto paslaugos gali būti suteiktos ir kitos
savivaldybės gyventojui.
5. Transporto paslaugas teikia Kalvarijos socialinių paslaugų centras (toliau – Centras).
6. Apraše vartojamos sąvokos:
6.1. Vaiko minimali ir vidutinė priežiūra (toliau – paslaugos) – vaikui teikiama švietimo
pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio
pokyčių.
6.2. Kompleksinė pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau –
paslaugos) – koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
6.3. Kita būtinoji pagalba vaikui ir šeimai (toliau – paslaugos) – kitos paslaugos, skirtos
stiprinti šeimos gebėjimus spręsti iškylančias problemas, siekiant kurti saugią, sveiką ir darnią
aplinką savo šeimoje.
II SKYRIUS
ASMENYS, KURIEMS GALI BŪTI TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS
7. Transporto paslaugos gali būti teikiamos:
7.1. vaikams iki 18 metų ir asmenims iki 21 metų, turintiems didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ir juos lydintiems asmenims, jei nėra pakankamų galimybių naudotis
viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba jis yra, tačiau neužtikrina, kad paslaugų
gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą, ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta
apimtimi) ar asmeniniu transportu;
7.2. suaugusiems asmenims ir juos lydintiems asmenims, jei nėra pakankamų galimybių
naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba jis yra, tačiau neužtikrina, kad
paslaugų gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą, ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos
numatyta apimtimi) ar asmeniniu transportu;
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7.3. šeimoms ir asmenims, kuriems reikalinga pagalba, kurie dėl nepakankamų pajamų
negali naudotis visuomeniniu transportu ar individualiu transportu, negalintiems susimokėti už
transporto paslaugas;
7.4. socialinių problemų turintiems (patiriantiems fizinį ar psichologinį smurtą) asmenims ar
šeimoms.
III SKYRIUS
TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJAI IR TRANSPORTO PASLAUGŲ
ORGANIZAVIMAS
8. Transporto paslaugos gali būti teikiamos:
8.1. vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas ir parvykti iš jų;
8.2. vykti į specialistų konsultacijas ir parvykti iš jų;
8.3. kitais krizinių situacijų atvejais.
9. Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir darbo valandomis, išimtiniais atvejais
(specialistų konsultacijos, krizinė situacija ar kt.) gali būti teikiamos ir kitu metu.
10. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti
transporto paslaugas, pateikia prašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (toliau –
įgaliotas asmuo). Prašyme nurodoma įstaiga, į kurią vykstama, vykimo data, laikas, pateikiama
informacija apie priklausymą vienai iš Aprašo 6 punkte išvardytų asmenų grupių ir kita papildoma
informacija. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti sprendimo priėmimui būtini dokumentai.
11. Asmens (šeimos), pageidaujančio gauti transporto paslaugas, finansinės galimybės
nevertinamos, kai asmuo sutinka su galiojančiais mokėjimo už transporto paslaugas įkainiais,
patvirtintais Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu, ir sutinka mokėti visą paslaugos kainą.
12. Prašymas dėl transporto paslaugų turi būti pateiktas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas iki paslaugos suteikimo.
13. Asmens galimybę mokėti už transporto paslaugas lemia asmens (šeimos) gaunamų
pajamų dydis. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba
asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui) yra
mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydį, bei jį lydinčiam vienam asmeniui (jei
toks yra) transporto paslaugos teikiamos nemokamai.
14. Transporto paslaugos skiriamos atlikus konkretaus atvejo individualų vertinimą (šeimos
socialiniai įgūdžiai, motyvacija, gebėjimas savarankiškai pasirūpinti savo šeima). Sprendimą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, skirti transporto paslaugas
priima įgaliotas asmuo.
15. Priėmus teigiamą sprendimą skirti transporto paslaugas, prašymas ir pateikti papildomi
dokumentai ne vėliau kaip kitą dieną perduodami Centrui.
16. Asmenys už suteiktas transporto paslaugas moka 0,15 Eur/km (1 km savikaina) šias
paslaugas suteikusiai įstaigai – Centrui.
17. Asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, kuriam būtinas lydintis asmuo,
privalo juo pasirūpinti pats.
18. Duomenis apie suteiktas transporto paslaugas įgaliotas asmuo suveda į Socialinės
paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę.
19. Centras už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 d. pateikia įgaliotam asmeniui Centro
direktoriaus patvirtintą praėjusio mėnesio suteiktų transporto paslaugų registro kopiją (priedas) ir
patvirtintą praėjusio mėnesio automobilio kelionės lapo kopiją.
20. Centras, vadovaudamasis šiuo Aprašu, parengia gyventojų prašymų suteikti transporto
paslaugas priėmimo ir nagrinėjimo tvarką, apmokėjimo už paslaugas tvarką, apskaitos vedimo
tvarką.
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IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Centras atsako už kokybišką transporto paslaugų teikimą bei šio Aprašo nuostatų
laikymąsi.
22. Įgaliotas asmuo kontroliuoja teikiamų transporto paslaugų kokybę bei šio Aprašo
įgyvendinimą.
__________________

Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant
pagalbą vaikui ir šeimai, organizavimo tvarkos aprašo
priedas
TRANSPORTO PASLAUGŲ REGISTRAS Nr.
Data

Išvykimo
laikas

Paslaugos
gavėjo
vardas,
pavardė,
sprendimo
Nr.

Paslaugos
gavėjo
tel.nr.

Paslaugos
gavėjo
gyvenamoji
vieta

Maršrutas

Nuvažiuoti
km

__________________

Vairuotojo
vardas, pavardė

Paslaugos gavėjo parašas

