
Transporto organizavimo paslauga 

 

Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti paslaugą pagal poreikius asmenims, kurie dėl 

negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali 

naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Paslauga teikiama asmenims, galintiems sėdėti 

automobilio sėdynėje arba neįgaliojo vežimėlyje. 

 

Transporto organizavimo paslauga  teikiama SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbo 

dienomis ir darbo valandomis pagal poreikį. 

 

Paslaugą gali gauti Kauno rajono gyventojai, deklaravusiems ir faktiškai gyvenantiems Kauno 

rajono savivaldybėje: 

• vaikai su negalia ir jų šeimos; 

• suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 

• senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 

• socialinę riziką patiriančios šeimos; 

• kiti asmenys ir šeimos, atsidūrę krizinėje situacijoje bei patiriantys fizinį ar psichologinį smurtą 

arba grėsmę asmens fiziniam ar emociniam saugumui. 

 

Transporto organizavimo paslauga teikiama šiais atvejais: 

• gydymo ir reabilitacijos tikslais vykti į (iš) sveikatos priežiūros, reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų 

konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), ortopedijos 

įmones; 

• vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos, hemodializės ir kt. rūšies medicinines procedūras ir 

parvykti iš jų; 

• atlikti kitus medicininius, ekspertizės tyrimus; 

• asmens higienos ir priežiūros tikslais, vykti į (iš) dušą (pirtį) ar kitas asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, kurios yra arčiausiai paslaugos gavėjo; 

• vykti į (iš) stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas, savarankiško gyvenimo namus ir kitas 

laikino apgyvendinimo paslaugas teikiančias įstaigas;  

• pristatyti techninės pagalbos priemones paslaugos gavėjui į namus arba grąžinti iš paslaugos 

gavėjo į Socialinių paslaugų centrą; 

• vykti paslaugą galintiems gauti Kauno rajono gyventojams į visuomeninius, sociokultūrinius 

renginius, organizuojamus Socialinių paslaugų centro arba Kauno rajono savivaldybės;  

• kitais nenumatytais atvejais, siekiant padėti įveikti krizinę situaciją. 

 

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantys gauti 

transporto organizavimo paslaugą, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją ar SBĮ Kauno 

rajono socialinių paslaugų centrą , užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti ir pateikia 

šiuos dokumentus: 

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą (pasas ar asmens tapatybės kortelė) arba leidimą laikinai 

gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams); 

2. rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei išduoti); 

3. asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensijos gavėjo, neįgaliojo pažymėjimą, 

darbingumo lygio pažymą;  

4. kitą informaciją apie lydinčius asmenis ir naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis. 

https://www.kaunorspc.lt/wp-content/uploads/2022/04/Prasymas-paraiska-socialinems-paslaugoms-gauti-SP-8.docx


Mokėjimas už paslaugą: 

• Gydymo ir reabilitacijos tikslais transporto paslauga teikiama nemokamai.  

• Kitais atvejais, asmens pajamos ir mokesčio už paslaugą dydis apskaičiuojamos, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu. 

 

Paslaugos teikimas: 

Asmuo ar jo atstovas, kuriam paskirta transporto organizavimo paslauga, pasirašius sprendimą ir 

transporto organizavimo paslaugos teikimo sutartį , prireikus transporto organizavimo paslaugos, gali 

ją užsakyti telefonu ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki vykimo, kreipiantis į: SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugu skyrių, tel. (8 37) 328195, 862095169, el.p. 

u.kudulyte@kaunorspc.lt 

Pokalbio metu prašoma nurodyti įstaigą, į kurią vykstama, kelionės tikslą, tikslų adresą, vykimo datą, 

laiką, pateikti kitą būtiną informaciją paslaugai suteikti. Paslaugų gavėjas, kuriam būtinas lydintis 

asmuo, privalo juo pasirūpinti pats. 

  

Paslaugos teikimą reglamentuoja: 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų katalogas 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas „Dėl Mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo 

amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos 

patvirtinimo“; 

5. Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialiniu paslaugu poreikio nustatymo ir skyrimo 

tvarkos aprašas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 

TS-121 „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialiniu paslaugu poreikio nustatymo ir 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

6. Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, 

patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

7. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialiniu paslaugų centro teikiamų socialiniu 

paslaugu kainos patvirtintos Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022 sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-

45 “Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialiniu paslaugu centro teikiamų 

socialiniu paslaugu kainų patvirtinimo”; 

8. Kauno rajono savivaldybės transporto organizavimo paslaugos tvarkos aprašas patvirtintas 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymų Nr. ĮS-1722 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės transporto organizavimo paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

 

Už paslaugos organizavimą atsakingi darbuotojai: 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja Urtė 

Kudulytė, tel. 837 328195, 862095169, el. p. u.kudulyte@kaunorspc.lt 
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