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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS          

                                                                   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centro) teikiamos transporto organizavimo 

paslaugos tikslinius gavėjus, jų  teises ir pareigas, paslaugos teikimo ir apmokėjimo už suteiktas 

paslaugas tvarką.  

2. Transporto organizavimo paslaugos poreikį renka Centro administracija, galimybes ją 

suteikti vertina ir paslaugą organizuoja  Centro aptarnavimo ir ūkio skyrius.  (toliau – Skyrius). 

3. Skyriaus darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė ir atskaitomybė numatyta pareigybių 

aprašymuose bei darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose. 

II. TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS GAVIMO SĄLYGOS 

4.  Transporto organizavimo paslaugą gali gauti negalią turintys asmenys, kurių faktinė 

gyvenamoji vieta yra Kauno mieste ir kurie dėl negalios ar ligos turi judėjimo sunkumų ir kurie negali 

naudotis visuomeniniu, individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti 

šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.  

5.  Transporto organizavimo paslauga teikiama: 

5.1 vykti į/iš gydymo ir reabilitacijos bei socialinių paslaugų įstaigas; 

5.2 vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo 

nustatymo tikslu; 

5.3 vykti į ortopedijos ar kt. specialiosios pagalbos priemonių įstaigas; 

5.4 į renginius, organizuojamus neįgaliems asmenims; 

5.5 kitais atvejais, pagal galimybes, t. y. nesant užsakymų ir įvertinus paslaugos poreikį. 

6. Transporto paslauga teikiama tik darbo dienomis ir darbo valandomis, laisvu laiku nuo 

Centro lankytojų poreikio pavėžėjimo paslaugai.  

7. Transporto organizavimo paslaugą sudaro: 

    7.1 pagalba nusileidžiant ir kylant laiptais, naudojantis laiptų kopikliu (jei reikalinga);  



    7.2 pagalba įsodinant/ išsodinant paslaugų gavėją į transporto priemonę; 

    7.3 paslaugų gavėjo vežimas transporto priemone iki paskyrimo vietos ir, jeigu reikia, atgal; 

    7.4 pagalba palydint (jei reikalinga) paslaugų gavėją iki paskyrimo vietos; 

                7.5 paslaugų gavėjo laukimas paskyrimo vietoje ( ne ilgiau kaip 2 val.) 

    7.6 paslaugų gavėjo pageidavimo vairuotojas gali dar kartą atvykti tą pačią dieną darbo 

laiku į paskyrimo vietą, jeigu tai netrukdo iš anksto sudarytam važiavimo grafikui. 

III. TRANSPORTO PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS 

8. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), norintis gauti 

transporto paslaugą turi ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas kreiptis į Centrą  elektroniniu paštu 

info@nckorys.lt  arba telefonu (8-37) 490415) ir nurodyti: 

1 Data, kurią reikalingas transportas 

2 Kelionės tikslas 

3 Paėmimo vietos adresas: 

4 Paskirties vietos adresas: 

5 Ar reikalinga parvežti atgal į paėmimo vietą? 

6 Ar reikia laukimo? Jei taip, kokia trukmė? 

7 Ar reikalinga vieta vežimėliui? 

8 Ar reikalingas neįgaliojo vežimėlis? 

9 Ar reikalingas kopiklis? 

10 Ar reikalingas lydintis asmuo iš Centro? 

 

9. Kriziniu atveju transporto paslauga gali būti užsakoma ir tą pačią dieną. 

10. Centro darbuotojas, priėmęs transporto paslaugos užsakymą, nedelsiant užpildo 

transporto priemonės poreikį Centro naudojamoje formoje „Autoparko užimtumas“, komentare 

nurodydamas  informaciją apie kelionės laiką, maršrutą, laukimo vietoje trukmę, asmens vardą ir 

pavardę bei asmens ir/ar lydinčio asmens kontaktinį telefoną. 

11. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas, įvertinęs faktines galimybes suteikti transporto 

paslaugą, prašymą patvirtina arba atmeta ir apie savo sprendimą informuoja užsakymą priėmusį 

darbuotoją.  

12. Jei paslaugos suteikti dėl objektyvių priežasčių neįmanoma, užsakymą priėmęs 

darbuotojas apie tai informuoja asmenį, kuriam reikalinga transporto paslauga, bet ne vėliau kaip 

sekančią dieną nuo kreipimosi.  
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13. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl 

transporto paslaugų skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar 

kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats. 

 

IV. TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS, MOKĖJIMAS IR APSKAITA 

14. Paslaugos teikimo dieną paslaugos gavėjas (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo 

globėjas, rūpintojas ), užpildo prašymo skirti transporto paslaugą formą (Tvarkos aprašo 1 priedas). 

15. Kartu su prašymu paslaugos gavėjas (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo 

globėjas, rūpintojas) pateikia asmens su negalia asmenybės tapatybės kortelės (gimimo liudijimo, 

jei vežamas negalią turintis asmuo iki 16 m. ) bei neįgalumą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

16. Vairuotojas, suteikęs transporto paslaugą, užpildo Transporto paslaugos suteikimo 

akto formą (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir duoda pasirašyti paslaugos gavėjui / (vienam iš suaugusių 

šeimos narių ar jo globėjui, rūpintojui), kad jis sutinka su apskaičiuota paslaugos kaina.  

17. Transporto paslaugos gavėjui apmokėjimas už paslaugą apskaičiuojamas pagal 

transporto priemonės spidometro rodmenis nuo paėmimo vietos iki galutinio kelionės tikslo. Už 

laukimą mokestis neimamas.  

18. Už transporto organizavimo paslaugą mokama pagal Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu patvirtintą Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašą (toliau – Mokėjimo aprašas) ir jo 1 priede nurodytus įkainius. 

19. Vairuotojas pagal apskaičiuotą paslaugos kainą išrašo pinigų priėmimo kvitą ir antrą 

jo dalį atiduoda paslaugų gavėjui (vienam iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjui, rūpintojui).  

20. Keletui asmenų vienu metu naudojantis mokama transporto paslauga, mokestis už 

suteiktą paslaugą dalijamas proporcingai iš paslaugą gavusių asmenų skaičiaus. 

21. Suteikus transporto paslaugą, paslaugos gavėjas pagal pinigų priėmimo kvitą turi 

sumokėti vairuotojui už suteiktą paslaugą grynaisiais pinigais.  

22. Vairuotojas surinktas lėšas už transporto paslaugą pristato Centro darbuotojui, 

atsakingam už apskaitą, kuris pinigus įneša į Centro atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

23. Transporto organizavimo paslaugos apskaitą veda  Centro darbuotojas, atsakingas 

už apskaitą.  

IV.   PASLAUGOS GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

                  24. Transporto organizavimo paslaugos gavėjai privalo suteikti teisingą ir išsamią 

informaciją apie paslaugos poreikį, datą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jei toks yra). 



                  25. Jei paslaugos gavėjui reikalingos papildomos paslaugos (pagalba einant, lydėjimas po 

gydymo įstaigas ir pan.), jis privalo pasirūpinti lydinčiu asmeniu, o nesant tokiai galimybei, iš anksto 

apie tai informuoti Skyriaus darbuotoją, atsakingą už transporto paslaugos organizavimą. 

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

aplinkybėms, apie tai iš anksto informuoti Skyriaus darbuotoją, atsakingą už transporto paslaugos 

organizavimą. 

                  27. Paslaugos gavėjas, iš karto po paslaugos suteikimo, turi pasirašyti ant transporto 

paslaugos suteikimo akto. Jei paslaugos gavėjas dėl objektyvių priežasčių pats negali pasirašyti, 

pasirašo jį lydintis asmuo. 

                 28. Paslaugų gavėjas privalo tą pačią dieną atsiskaityti grynaisiais už suteiktą paslaugą.  

                 29. Paslaugos gavėjas turi teisę teikti skundus bei pasiūlymus dėl suteiktos paslaugų 

kokybės Centre vadovaujantis Centro skundų ir pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo tvarka..   

                 30. Jei paslaugos gavėjas nesilaiko šiame tvarkos apraše nustatytų paslaugos gavimo 

sąlygų ir tvarkos, transporto organizavimo paslauga jam gali būti neteikiama arba sustabdoma. 

 

 

  



Transporto 

organizavimo paslaugų 

tvarkos aprašo 1 priedas 

 

(Prašymo skirti transporto paslaugas ir kainos forma) 

 

 

(Prašymą pateikiančio (arba atstovaujamo) asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis) 

 

(gyvenamoji vieta) (ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas) 

 

(atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis) (ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas) 

 

PRAŠYMAS 

SKIRTI TRANSPORTO PASLAUGAS 

 

_____________________________ 

(data) 

 

Prašau skirti transporto paslaugas: 

Data, kurią reikalingas transportas  

Kelionės tikslas  

Paėmimo vietos adresas:  

Paskirties vietos adresas:  

Ar reikalinga parvežti atgal į paėmimo vietą?  

Ar reikia laukimo? Jei taip, kokia trukmė?  

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapas; 

 

2. Neįgaliojo pažymėjimo kopija, ___ lapas; 

 

    

(parašas)                                                                  (vardas, pavardė) 

 

  



Transporto 

organizavimo 

paslaugų tvarkos 

aprašo 2  priedas 

 

(Transporto paslaugas suteikimo akto forma) 

 

TRANSPORTO PASLAUGOS SUTEIKIMO AKTAS 

 

_________________   _Nr. ________ 

data 

 

Transporto paslaugos gavėjas_______________________________________________________ 

Maršrutas ______________________________________________________________________ 

Vykimo tikslas___________________________________________________________________ 

Vykimo data____________________________________________________________________ 

 

PASLAUGOS KAINOS SKAIČIAVIMAS 

Transporto paslaugos kaina – 0,  80 Eur  už vieną kilometrą. (patvirtinta 2020-06-23 Kauno miesto 

Tarybos sprendimu Nr. TA - .........) 

Asmenys moka už suteiktas transporto paslaugas: 

a Paslaugas teikęs vairuotojas  

b Kelionės lapo  Nr.  

c Pradinis spidometro parodymas  

d Galutinis spidometro parodymas  

e Nuvažiuotų kilometrų skaičius  

(e = d-c) 

 

f Iš viso mokėti už suteiktą paslaugą  

(f= e x 0,80 Eur) 

 

 

Duomenis suvedė ir skaičiavimus atliko : 

 

 

................................................................ 

 
(Vairuotojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Su atliktu paslaugos kainos apskaičiavimu ir 

mokėtina suma sutinku:  

 

............................................................................. 

 
(Paslaugos gavėjo vardas, pavardė, parašas) 

 


