
Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis 

 

Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis – tai visiškai arba iš dalies 

kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus 

ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, 

sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, 

ugdymuisi, darbinei veiklai). 

 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre techninės pagalbos priemones  įsigyti nuolat ar laikinai 

naudoti techninės pagalbos priemones gali Kauno rajono savivaldybėje savo gyvenamąją vietą 

deklaravę Lietuvos Respublikos piliečiai, 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 naudotis techninės pagalbos 

priemonėmis: 

• 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). 

 

Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, norėdami įsigyti nuolat 

ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas 

turi keiptis Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinį padalinį. Asmenų, kuriems 

suteikta laikinoji apsauga, poreikį nuolat ar laikinai naudotis techninės pagalbos priemonėmis nustato 

ir techninės pagalbos priemones parenka atsakingas Techninės pagalbos neįgaliesiems centro 

teritorinio padalinio darbuotojas, įvertinęs šiems asmenims jų kilmės valstybėje išduotus negalią 

patvirtinančius dokumentus ir (arba) vizualiai įvertinęs asmenų, kurių poreikis nuolat ar laikinai 

naudotis techninės pagalbos priemonėmis nustatomas, judėjimo funkcijų sutrikimus ir juos bei 

individualius techninės pagalbos priemonių poreikius aptaręs su tais asmenimis ar jų atstovais 

(pavyzdžiui, artimaisiais giminaičiais, sutuoktiniais, atstovais pagal įstatymą). 

 

Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą, individualiai pagamintą 

specialią techninės pagalbos priemonę arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, 

skirto tetraplegikui, čiužinio praguloms išvengti, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio 

asmeniui iki 18 metų ir pasėsto praguloms išvengti ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, 

kreipiasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinius padalinius. 

 

Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas 

atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba 

asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau – asmuo), norintis įsigyti techninės 

pagalbos priemonę, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro atsakingam socialiniam darbuotojui 

turi pateikti šiuos dokumentų originalus (dokumentus priėmęs darbuotojas privalo padaryti ir 

patvirtinti šių dokumentų, išskyrus asmens tapatybės dokumentus, kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai 

dėl atitinkamos priemonės kreipiamasi elektroniniu būdu (spausti ČIA): 

https://www.tpnc.lt/lt/apie-tpnc/struktura-ir-kontaktai/viesuju-paslaugu-teikimo-skyriaus-kontaktai-ir-darbo-laikas/
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• asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą; 

• dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo 

yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos 

Respublikos gyventojų registre; 

•  socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą; 

• išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo 

išrašymo dienos) (išskyrus neįgaliųjų tvirtinimo sistemas (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint 

vežimėlyje) , plaštakos apsauginės priemones, mechaninius varytuvus, padangas su sustiprinta apsauga, su 

kameromis, padangas (įprastas) su kameromis, baterijas, įvairias vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalis ir detales, 

vaikščiojimo lazdeles, vasarinius ir žieminius antgalius, paminkštintas pažastinių ramentų pažasties dalis, 

paminkštintas pažastinių ramentų rankenėles, įvairias vaikščiojimo priemonių dalis ir detales, elektrinius, 

valdomus pulteliu vonios suoliukus, sėdynes, sėdėjimo sistemas ir abdukcijos blokatorius, sėdimųjų baldų 

dalis, lovos staliukus, lovas ir čiužinius praguloms išvengti (taikoma tik techninės pagalbos priemones 

įsigyjant asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir asmenims, 

turintiems visišką negalią), patiesalus praguloms išvengti, čiužinio užvalkalus; šias priemones įsigyjant 

išrašas nereikalingas); 

• neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ar 

dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių 

traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių). 

 

Techninių pagalbos priemonių sąrašą galima rasti: https://www.tpnc.lt/lt/katalogas/judejimo-

tpp/ 

 

Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų 

fizinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka. 

 

Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai skiriama 

atnaujinta techninės pagalbos priemonė. 

 

Asmuo, nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai tvarkinga bei 

atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti 

šią priemonę, eilės pabaigą. 

 

Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo 

teisę gauti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones. 

 

Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, esant galimybei skiriama nauja 

techninės pagalbos priemonė. 

 

Asmenys, kuriems reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės, yra apmokomi jomis naudotis 

ir su jais sudaromos aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu 

materialiuoju turtu) sutartys.  

 

Kai išduotos judėjimo techninės pagalbos priemonės, išskyrus neįgaliųjų tvirtinimo sistemos (diržai, 

petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje), plaštakos apsauginės priemonės, padangos su 

https://www.tpnc.lt/lt/katalogas/judejimo-tpp/
https://www.tpnc.lt/lt/katalogas/judejimo-tpp/


sustiprinta apsauga, su kameromis, padangos (įprastos) su kameromis, medinės ir metalinės 

vaikščiojimo lazdelės, vaikščiojimo priemonių priedai, sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos 

blokatoriai, čiužiniai praguloms išvengti, pasėstai praguloms išvengti, patiesalai praguloms išvengti, 

čiužinio užvalkalai, naktipuodžio kėdutės paaukštintos tualeto sėdynės, stalo įrankiai, kojinių ir 

pėdkelnių apsimovimo priemonės ir asmens lėšomis įsigytos judėjimo techninės pagalbos priemonės 

tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, jos turi būti grąžinamos išdavusiai įstaigai švarios, 

tvarkingos, sukomplektuotos. 

 

Asmenys nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai 

naudoti, išskyrus elektrinius vežimėlius, elektrinius varytuvus, lovas, naktipuodžio kėdutes ar 

vaikštynes su staliuku, už kuriuos turi būti sumokamos įmokos. 

 

 Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:  

• Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 

• Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašas. 

 

Už paslaugos organizavimą atsakingas: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių 

paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja Liucija Gadliauskienė, Ežero g. 23, Kaunas, tel. (8 37) 32 81 

95, 8 62095171, el. p. socdarbuotojas@kaunorspc.lt 
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