
 

 

 Informacija asmenims, norintiems gauti techninės pagalbos priemones  
 

Kam skiriamos šios priemonės? 
 
  Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo 
išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat 
gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją 
vietą Lietuvos Respublikoje (kreipiantis į mūsų įstaigą asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą 
Klaipėdos rajone), kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės 
pagalbos priemones:                                                                                                                                    
-  asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; 
-  asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas); 
-  asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis; 
-  asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių; 
-  asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie 
laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas). 
 
Reikia pateikti šiuos dokumentus: 
 
- asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 
arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą; 
- socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (pildomas įstaigoje); 
- išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), kurį 
išrašo: 
- asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai 
(toliau vadinama – asmenį gydantis gydytojas) – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, 
nurodant jų valdymo būdą, skuterius ir aktyvaus tipo vežimėlius; 
- asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai 
specialistai (toliau vadinama – asmenį gydantis gydytojas) – įsigyjant kitas techninės pagalbos 
priemones; 
- asmenį gydantis gydytojas, nustatydamas asmens specialųjį poreikį įsigyti techninės pagalbos 
priemonę, nurodytoje formoje Nr. 027/a nurodo, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama 
techninės pagalbos priemonė: 
- nuolat naudotis – tais atvejais, kai yra akivaizdūs neįgalumo požymiai ir nustatoma, kad jie laikui 
bėgant nepasikeis; 
- laikinai naudotis – kai yra laikinas sveikatos pablogėjimas dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių, 
nurodydamas konkretų laikotarpį (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir t. t.); 
- asmenį gydantis gydytojas prireikus formoje Nr. 027/a pažymi papildomą informaciją, kad asmuo 
yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant 
nepasikeis, ar nurodo, kad vaikas turi judesio raidos sutrikimų; 
- neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar 
dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia; 
- asmens, kuris teikia prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui 
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą. 
 

 
 
 
 



Norint įsigyti elektrinį vežimėlį asmuo tiesiogiai kreipiasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyrių ir papildomai pateikia šiuos 
dokumentus: 
- informaciją apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt. (savivaldybės 
administracijos skyriaus pažyma arba buities tyrimo aktas); 
- pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl elektrinio vežimėlio įsigijimo tikslingumo 
asmenims iki 18 metų; 

Kai kreipiamasi dėl čiužinio praguloms išvengti ar skuterio įsigijimo kompensacijos skyrimo 
asmuo tiesiogiai kreipiasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Klaipėdos skyrių ir pateikia dokumentus, patvirtinančius šių priemonių įsigijimą: 
-  PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą; 
- kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą; arba mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu 
ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko 
įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje, arba kitą 
išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su įmonės, gavusios apmokėjimą, darbuotojo parašu ir 
įmonės antspaudu; 
- atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti 1993 m. birželio 14 d. 
Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“); 
- dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui – ne mažiau kaip 5 
metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai, kitoms dalims – 3 metai; čiužinio praguloms išvengti – 
ne mažiau kaip 1 metai. 
 
 
Kitos socialinės paramos skyrimo sąlygos:  
 
• techninės pagalbos priemonės perduodamos, pasirašant jų perdavimo aktą ar panaudos sutartį, kuri 
įpareigoja asmenis, grąžinti techninės pagalbos priemones per 30 kalendorinių dienų, kai jos nėra 
reikalingos; 
 
 
Teisės aktai, reglamentuojantys paramos skyrimą:  
 
• Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 
A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 
 


