AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ PERKĖLIMO KELTAIS
TVARKA

I. NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ PERKĖLIMAS BENDRĄJA TVARKA
Asmenys, kuriems kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos nėra skirtos bilieto
kainai kompensuoti, perkeliami bendrąja tvarka, vadovaujantis 2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605
Lietuvos Respublikos Seimo priimtu „Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu“.
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnyje teigiama, kad:
1. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir
priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus
susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:
1) asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti
vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
2) asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės
aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1
d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3) į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys,
kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas
lydintysis);
4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę
senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų
poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–
13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
2. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir
priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus
susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi asmenys, pripažinti iš dalies
darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra
nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės
invalidais);
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3. Bilietus su nuolaida keleiviai įsigyja kėlimosi dieną bilietų pardavimo kasose. Keleivis,
perkantis bilietą su nuolaida, Klaipėdos miesto savivaldybės reikalavimu, privalo pateikti jo teisę į
lengvatą patvirtinantį - galiojantį pažymėjimą.
4. Lengvatos, numatytos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, teikiamos
važiuojantiems <…> reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais Lietuvos Respublikos piliečiams, kitų
Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir
turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių piliečiams ar
asmenims be pilietybės.
III. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS NEĮGALIESIEMS ASMENIMS
LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
5. AB „Smiltynės perkėla“ neatlygintino perkėlimo leidimus išduoda Lietuvos Respublikos
„Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo“ 9 straipsnio 5 dalyje išvardintiems
fiziniams ir juridiniams asmenims. Pabrėžtina, kad fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę į
perkėlimo keltais bilieto kainai kompensuoti, kategorijos nustatytos įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje
sąrašas yra baigtinis.
6. Įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšos gali būti naudojamos neįgaliųjų (nepriklausomai nuo neįgalumo lygio) ir jų
vairuojamų specialiųjų lengvųjų automobilių (neįgaliojo vairuojamos specialios paskirties
transporto priemonės registracijos liudijime turi būti žymos „SV“ – automobilis su rankiniu
valdymu arba „SH“ - neįgaliųjų vežimėliui pritaikyta transporto priemonė) perkėlimo keltais bilieto
kainai kompensuoti.
7. Remiantis valstybinės kelių transporto inspekcijos prie SM viršininko 2008 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintus „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių
pagal konstrukciją reikalavimus“, kurie nustato pagrindinius kelių transporto priemonių kėbulų
tipus, jų kodavimo ir klasifikavimo reikalavimus, specialios paskirties transporto priemonės
įvardijamos kaip – transporto priemonės, kurių pagrindinė paskirtis specialia įranga atlikti specialias
funkcijas. Šių reikalavimų 18.8 papunktyje nurodyta, kad „SH – neįgaliųjų vežimėliui pritaikyta
transporto priemonė – tai M1 klasės transporto priemonės, kurios sukonstruotos arba specialiai
pritaikytos tam, kad kelionės metu jose tilptų vienas arba daugiau asmenų, sėdinčių neįgaliųjų
vežimėliuose“, o 18.22 papunktyje nurodyta, kad raidėmis „SV“ žymimas „automobilis su rankiniu
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valdymu – transporto priemonė, kurioje įrengta speciali įranga, leidžianti valdyti automobilį
žmonėms su negalia“.
8. Taigi, neįgaliesiems asmenims neatlygintinam perkėlimui keltais leidimui gauti turi būti
tenkinamos visos trys sąlygos:
1) Neįgalusis turi pats vairuoti;
2) Automobilis turi būti specialusis (registracijos liudijime turi būti žyma SV arba SH);
3) Automobilis turi būti lengvasis.
9. Neatitinkant nustatytų sąlygų, neįgalieji asmenys keliami bendrąja tvarka, suteikiant
nuolaidas vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu.
IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
10.

Neįgaliesiems

ir

jų

vairuojamiems

specialiesiems

lengviesiems

automobiliams

neatlygintino perkėlimo leidimai išduodami pagal pateiktus šių asmenų prašymus. Prašymuose turi
būti nurodyta: lengvojo automobilio markė, tipas, valstybinis numeris, bendroji masė, asmens,
kuriam norima suteikti neatlygintino perkėlimo leidimą neįgaliojo pažymėjimo numeris. Kartu su
prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos: lengvojo automobilio registracijos pažymėjimo
liudijimas, neįgaliojo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas. Leidimas išduodamas pasirašytinai
AB „Smiltynės perkėloje“, Nemuno g. 8, LT-91191, Klaipėda. Tel. pasiteiravimui +370 46 365
018.
__________________________
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