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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS KREIPIMOSI 

 
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje 2011-03-04 gautas Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus kreipimasis dėl kelionės išlaidų kompensavimo 
moksleiviams, kurie dėl sunkios negalios negali vykti visuomeniniu transportu į kitų savivaldybių 
teritorijoje esančias mokyklas. 

Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriaus 2009-02-09 pažymoje Nr. 4A-2008/4-1255 buvo siūlyta 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apsvarstyti galimybę kompensuoti kelionės išlaidas asmenims 
(nepilnamečiams), turintiems sunkų neįgalumo lygį, besimokantiems kitų savivaldybių ar apskričių 
specialiuosiuose mokyklose ir neįgalintiems į jas vykti visuomeniniu transportu.  

Į šias rekomendacijas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2009-04-17 
raštu Nr. (25.6-34)SD-3407 atsakė, kad įgyvendinant Seimo kontrolieriaus rekomendaciją apsvarstyti 
galimybę kompensuoti važiavimo išlaidas asmenims, turintiems sunkų neįgalumo lygį, besimokantiems 
kitų savivaldybių ar apskričių specialiosiose mokyklose ir negalintiems į jas vykti visuomeniniu 
transportu, Ministerija pagal kompetenciją kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir miestų (rajonų) 
savivaldybių administracijas dėl papildomos informacijos pateikimo. Šios institucijos pritarė galimybei 
kompensuoti tokias važiavimo išlaidas. Ministerija taip pat sutiko, kad būtina spręsti tokių važiavimo 
išlaidų kompensavimo klausimą, todėl pagerėjus šalies ekonominei situacijai, ministerija ieškos 
finansinių galimybių kompensuoti šias išlaidas.  

Tuo tarpu, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos pateiktame Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-01-13 rašte Nr. (25.6-34) Sd-261 nurodyta, kad 2010 m. 
rugsėjo mėn. buvo organizuotas pakartotinas pasitarimas sprendžiant klausimą dėl išlaidų 
kompensavimo. Pasitarime dalyvavo Seimo kontrolieriaus patarėja, Lietuvos savivaldybių asociacijų 
atstovas ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. 
Nustatyta, kad savivaldybių pateiktoje informacijoje nurodoma apie 150 asmenų, kuriems yra nustatytas 
sunkus neįgalumo lygis ar iki 25 proc. darbingumo lygis, ir besimokantiems kitų savivaldybių ar 
apskričių specialiosiose mokyklose ir dėl negalios sunkumo negalintiems į jas vykti visuomeniniu 
transportu. Pasitarime buvo nuspręsta, kad atsižvelgiant į tai, jog šeimoms, auginančios neįgalų vaiką 
(įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, vieną kartą per 6 metus turi 
teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų 
kompensaciją, šiems vaikams kompensuojami ir kiti nustatyti specialieji poreikiai (slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) tikslinės kompensacijos), nupirkta ir paskirstyta savivaldybių socialinės paramos skyriams 111 
specialiųjų mikroautobusų, neįgaliųjų asociacijoms skirta 61 automobilis, kurie skirti neįgaliesiems 
transporto paslaugoms teikti, papildomai kompensuoti pavėžėjimą į ugdymo įstaigas būtų netikslinga ir 
socialiai neteisinga kitų neįgaliųjų atžvilgiu.  

Tačiau būtina pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 
2 punktas nustato, jog savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių 
paslaugų, kultūros ir meno įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas vaikų 
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globos namuose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu 
maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo 
autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. Todėl, vaiko teisių 
apsaugos kontrolierės nuomone, transporto paslaugų kompensavimo tvarka turėtų būti užtikrinama ir 
vaikams, kurie negali važiuoti visuomeniniu transportu į kitas savivaldybės teritorijoje esančias 
mokyklas. Taip manytina, nes šiuo metu transporto išlaidos kompensuojamos šeimoms, kurių vaikai 
visuomeniniu transportu vyksta į kitų savivaldybių teritorijoje esančias mokyklas ir šioms šeimoms taip 
pat gali būti skiriama šalia šios kompensacijos ir kita valstybės finansinė parama, todėl tai akivaizdžiai 
diskriminuoja šeimas, kurių neįgalūs vaikai negali vykti visuomeniniu transportu į kitų savivaldybių 
teritorijoje esančias mokyklas, kadangi šeimos negauna jokios kompensacijos už vaikų nuvežimą 
asmeniniu transportu į mokyklas (šios išlaidos yra nuolatinės, trunkančios ilgą laiko tarpą). Todėl 
manytina, kad parama šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia ir kurie dėl sunkios negalios 
negali vykti visuomeniniu transportu į kitų savivaldybių teritorijoje esančias mokyklas, turėtų būti 
kompensuojamos išlaidos, bent minimaliai kompensuojant tokią dalį, kuri būtų išleista, jei vaikas vyktų 
į mokyklą visuomeniniu transportu.   

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome dar kartą apsvarstyti moksleivių, dėl sunkios negalios 
negalinčių vykti visuomeniniu transportu į kitų savivaldybių teritorijoje esančias mokyklas, bent dalinį 
kelionės išlaidų kompensavimą. 
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