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DĖL PRAŠYMO ATSIŽVELGTI Į ONKOLOGINIŲ PACIENTŲ SITUACIJĄ  
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) dėkoja UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ (toliau – 
Bendrovė) už 2022 m. gruodžio 20 d. atsakymą „Dėl nemokamo parkavimo“, atsakant į POLA 2022 m. gruodžio 
19 d. pateiktą raštą (toliau – Atsakymas). Susipažinus su Atsakyme pateikta informacija, informuosime savo 
bendruomenės narius, apie daliai jų taikomą galimybę savaitinį arba mėnesinį parkavimo aikštelės abonementą 
įsigyti su specialia kaina. Vis dėlto prašytume Jūsų Bendrovės pakartotinai apsvarstyti jau taikomų nuolaidų 
išplėtimo galimybes dėl žemiau nurodytų priežasčių.  
 
Visų pirma, visi onkologiniai pacientai, nepriklausomai nuo jų ligos stadijos, patiria vienodas finansines išlaidas, 
susijusias su gydymo procesu, todėl, manome, kad galimybė gauti specialias kainas savaitiniam arba mėnesiniam 
parkavimo aikštelės abonementui turėtų būti nustatyta visiems onkologiniams pacientams. Bendrovė nurodė, kad 
šiuo metu speciali kaina yra taikoma tik tiems onkologiniams pacientams, kurie yra išskiriami Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003-12-31 įsakymu Nr. V-800 patvirtintame sunkių ligų sąraše, t. y. III ir IV stadijos 
vėžiu sergantiems pacientams (toliau – Sąrašas). Pažymime, kad minėtas Sąrašas nebuvo atnaujintas 20 metų t. y. 
nuo 2003 m., todėl yra praradęs savo aktualumą ir neatspindi visų sunkių ligų, kurios metams bėgant kinta ir pildosi. 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju metu, valstybės lygiu priimant sprendimus dėl analogiškos pagalbos, 
sergantys asmenys pagal ligos stadiją nebėra diferencijuojami.  
 
Geriausias to pavyzdys – 2020 m. patvirtinti Transporto lengvatos įstatymo pakeitimai, kuriais Lietuvos 
Respublikos Seimas nustatė, kad transporto lengvata (80 proc. nuolaida bilietams) nuo 2021 m. taikoma visiems 
onkologiniams pacientams t.y. Lietuvos Respublikos transporto įstatymo 5 str. 1 d. 3 p. formuluotė apibrėžia: 
„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: <…>taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys;”.  
Atkreiptinas dėmesys, kad ruošiant įstatymo projektą ir susijusius lydimuosius teisės aktus įstatymo rengėjai 
nesivadovavo Bendrovės minimu Sąrašu ir jame nurodytomis ligomis, o nustatė teisę gauti nuolaidą visiems 
onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims. Kaip ir buvo nurodoma įstatymo projektą lydinčiuose 
dokumentuose (aiškinamajame rašte), praktikoje dėl sudėtingo onkologinių ligų gydymo proceso, vėliau sekančios 
reabilitacijos finansinė pagalba ir parama yra reikalinga visiems onkologiniams pacientams. Onkologinių pacientų 
gydymosi ir reabilitacijos laikas yra ilgesnis, nei sergant kitomis ligomis. Daugelis onkologinių ligų yra lėtinės, todėl 
gydymo procesas yra nuolat besitęsiantis ir galintis trukti ne vienerius metus. Be to susirgę onkologine liga, 
onkologiniai pacientai patiria papildomų finansinių sunkumų, kadangi net ir vartojant kompensuojamus vaistus, 
pacientai tam, kad greičiau sustiprėtų po chemoterapijos, radioterapijos kursų ar chirurginių operacijų papildomai 
naudoja maisto papildus, keičia mitybą, be to, ne visi vaistai ir gydymas pacientams yra kompensuojami, tad asmuo 
susirgęs onkologine liga patiria ženkliai daugiau išlaidų.  
 
Atsižvelgus į tai, prašome taikyti specialias kainas visiems onkologine liga sergantiems asmenims, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos transporto įstatymo 5 str. 1 d. 3 p. formuluotės analogija: „onkologinėmis ligomis sergantys 
asmenys;” ir nediferencijuoti onkologinių pacientų pagal Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10) nurodytus ligų 
kodus.  
 



Antra, siekiant techniškai užtikrinti, kad savaitinį arba mėnesinį parkavimo aikštelės abonementą su specialia kaina 
įsigytų tie asmenys, kuriems ši lengvata yra apibrėžta, siūlome Bendrovei taikyti transporto lengvatos taikymo 
analogiją – nustatyti, kad speciali kaina galioja asmenims, pateikusiems POLA kortelę su užrašytu asmens vardu ir 
pavarde. 
 
Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus sprendimą dėl transporto lengvatos taikymo onkologiniams 
pacientams, įgyvendinamaisiais teisės aktais buvo nustatyta, kad norint pasinaudoti viešojo transporto lengvata, 
įsigydami bilietą, onkologiniai pacientai turi pateikti POLA kortelę ir asmens dokumentą. Manome, kad analogiška 
praktika galėtų būti taikoma ir Santariškių miestelio stovėjimo aikštelėje, suteikiant galimybę savaitinį arba mėnesinį 
parkavimo aikštelės abonementą įsigyti visiems onkologiniams pacientams, pateikus POLA kortelę. Pažymime, kad 
POLA kortelės yra vardinės ir jos išduodamos tik onkologine liga sergantiems pacientams. POLA kortelės yra 
nemokamos, jas gali gauti bet kuris asmuo, sergantis onkologine liga, pateikęs ligos išrašą (diagnozę patvirtinantį 
dokumentą) bei užpildytą POLA kortelės paraišką. Jeigu onkologinė liga diagnozuota nepilnamečiam asmeniui, 
POLA kortelė išduodama vienam iš jo tėvų/globėjų, kurie, norėdami gauti kortelę, turi pateikti giminystės ryšį 
(globėjo statusą) patvirtinantį asmens tapatybės ar kitą analogišką dokumentą.  
 
Papildomai, kaip ir minėjome ankstesniame rašte, praktikoje kyla poreikis nustatyti galimybę nemokamai arba su 
nuolaida įsigyti ir vienos valandos bilietus. Onkologiniams pacientams atliekamos įvairios procedūros, kurios 
neretai trunka trumpiau nei vieną valandą pvz. spindulinės terapijos procedūra įprastai trunka 15 min. Taip pat 
tokie pacientai ypač dažnai turi trumpus reguliarius apsilankymus, kurių metu turi pristatyti įvairius dokumentus. 
Toks pristatymas dažniausiai trunka 15-20 min. Įvertinus tokį praktinį poreikį, pakartotinai prašome apsvarstyti 
galimybę sukurti papildomą specialią kainą arba suteikti galimybę Santariškių medicinos miestelyje esančiose 
stovėjimo aikštelėse pirmąją valandą visiems onkologiniams pacientams automobilius statyti nemokamai. Kaip ir 
siūlėme aukščiau, techniškai tokia nemokama valanda arba specialia kaina galėtų pasinaudoti tik POLA kortelę 
turintys asmenys. Tokiu būdu būtų galima užtikrinti, kad suteikta lengvata negalėtų pasinaudoti kiti asmenys.  
 
Atkreipiame dėmesį, kad visi susitarimai dėl su POLA kortele taikomų nuolaidų taikymo yra viešinami: įmonės 
pavadinimas ir logotipas įtraukiami į POLA kortelės leidinį (jų per metus išdalinama apie 9000 vnt., skelbiama 
pola.lt interneto svetainėje, kurią per dieną aplanko apie 2000 asmenų, taip pat ši informacija viešinama POLA 
socialinių tinklų paskyrose). 
 
Atsižvelgus į tai, kas nurodyta aukščiau prašome: (i) suteikti galimybę savaitinį arba mėnesinį parkavimo 
aikštelės abonementą įsigyti su specialia kaina visiems onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims, 
pateikus POLA kortelę; (ii) suteikti galimybę Santariškių medicinos miestelyje esančiose stovėjimo 
aikštelėse pirmąją valandą visiems onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims automobilius statyti 
nemokamai arba sukurti papildomą specialią kainą, kaip šiuo metu yra daroma su parkavimo 
abonementais.  
 

*** 
POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų ir turinti daugiau nei 35 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, 
onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – siekti proveržio ir gerinti onkologinių 
pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su onkologine liga srityse. 
 

 
Kviečiame susisiekti asmeniškai, kreipiantis į POLA direktorę Neringą Čiakienę (mob. tel +370 630 60636; el. 
paštas neringa@pola.lt) arba POLA kortelės projekto vadovę Jolitą Vyšniauskienę (mob. tel. +370 650 56151 el. 
paštu jolita@pola.lt). 
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