
INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS 
PRIEMONES 

Kas turi teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones (toliau – TPP).  

Turi teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti TPP Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos 
Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka 
deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, 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). 

Kokius dokumentus turi pateikti gavėjas?  

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl TPP skyrimo 
(pildoma atvykus);  

2. Išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas – 12 
mėnesių), kurį išrašo:  
 asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai 
specialistai – kreipiantis pirmą kartą ar pasikeitus asmens sveikatos būklei;  
 asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai - 
kreipiantis pirmą kartą ar pasikeitus asmens sveikatos būklei dėl aktyvaus tipo vežimėlio, 
neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikui.  

3. Asmens arba vieno iš tėvų tapatybę patvirtinantį dokumentą;  
4. Neįgaliojo/pensininko pažymėjimą;  
5. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą dėl nustatyto nuolatinės slaugos poreikio – 

kreipiantis dėl lovos staliuko, vonios suoliuko elektrinio, valdomo pulteliu, rankomis arba 
automatiškai reguliuojamos lovos, čiužinio praguloms išvengti. 

Asmenį gydantis gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojas formoje Nr. 027/a arba E027 nurodo papildomą svarbią informaciją:  

- kokiam laikotarpiui asmeniui priemonė skiriama (nuolat ar laikinai naudotis);  
- 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;  
- kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.  

 



 Išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) pateikti nereikia kreipiantis dėl:  

- neįgaliųjų tvirtinimo sistemos (diržai, petnešos ir korsažai, naudojamus sėdint vežimėlyje), 
plaštakos apsauginių priemonių, padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis, padangos 
(įprastos) su kameromis, įvairių vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalių ir detalių, vaikščiojimo 
lazdelių, vasarinių ir (ar) žieminių antgalių, paminkštintos pažastinių ramentų pažasties 
dalių, paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlių, įvairių vaikščiojimo priemonių dalių ir 
detalių, sėdynes, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriaus, sėdimųjų baldų dalių, 
patiesalų praguloms išvengti, čiužinio užvalkalo.  

- kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus techninės pagalbos priemonės 
naudojimo laikui.  

- kreipiantis dėl čiužinio praguloms išvengti – pateikti išrašą iš medicinos dokumentų 027/a 
arba E027 formą tik tuo atveju, jei asmuo neturi specialiųjų poreikių nustatymo pažymos, 
tačiau jam yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų 
sutrikimui dėl Aprūpinimo tvarkos apraše nurodytų ligų arba asmeniui nustatytas 
paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis).  

- kreipiantis dėl rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos - pateikti išrašą iš medicinos 
dokumentų 027/a arba E027 formą tik tuo atveju, jei asmuo neturi specialiųjų poreikių 
nustatymo pažymos, tačiau asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis. 

Paslauga teikiama neatlygintinai.  

Asmuo sumoka vienkartinę įmoką įsigydamas:  

- Rankomis reguliuojama lova: už naują – 43 EUR, už pakartotinai išduodamą – 20 EUR;  
- Automatiškai reguliuojama lova: už naują – 72 EUR, už pakartotinai išduodamą – 35 EUR;  
- Naktipuodžio kėdutė: už naują – 6 EUR, už pakartotinai išduodamą – 3 EUR;  
- Vaikštynė su staliuku: už naują – 9 EUR, už pakartotinai išduodamą – 5 EUR.  

 

Aprūpinimo TPP terminai.  

Turimomis TPP asmenys aprūpinami prašymo pateikimo dieną, kai asmuo pateikia Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą, būtinus dokumentus priemonei gauti bei 
pateikia sumokėtą įmoką patvirtinančius dokumentus (jei reikalinga mokėti įmoką), nesant 
galimybės to padaryti, - ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jai asmeniui 
reikalingos TPP nėra, asmeniui teikiama informacija apie TPP gavimo galimybes ir terminus 
individualiai. 

Informaciją parengė: 

Vyriausioji socialinė darbuotoja Jolanta Poškaitė 

 

 


