ATMINTINĖ
APIE NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ IR VARYTUVŲ
ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMĄ

JŪS GALITE GAUTI ŠIŲ NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ:
◼
◼

◼

◼

◼

aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per
5 metus iki 1450 eurų, bet ne daugiau už faktines
įsigijimo išlaidas, jei dėl sveikatos būklės esate
priverstas judėti rankomis varomu vežimėliu ir
esate visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje
ir gamtos aplinkoje;
neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui – vieną
kartą per 5 metus iki 1450 eurų, bet ne daugiau
už faktines įsigijimo išlaidas, kai dėl sveikatos
būklės esate priverstas judėti vežimėliu su
paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia
danga;
palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio
asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus
iki 1450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo
išlaidas, jei nustatyti specialieji poreikiai pagal
negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę;
palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio vieną kartą per 5 metus 80 procentų faktinių
įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus,
jei nustatyti specialieji poreikiai pagal negalios
priežastį, ligą ar fizinę būklę;

◼

◼

mechaninio varytuvo - vieną kartą per 6
metus 80 procentų faktinių įsigijimo
išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų,
asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo
vežimėliais;
elektrinio varytuvo - vieną kartą per
8 metus 80 procentų faktinių įsigijimo
išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 800 eurų, kai
asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu,
skirtu tetraplegikui.
elektrinio vežimėlio:
◼
asmenims iki 18 metų – vieną kartą
per 4 metus 90 procentų faktinių
įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip
5000 eurų;
◼
asmenims nuo 18 metų – vieną kartą
per 6 metus 90 procentų faktinių
įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip
5000 eurų;
◼
su perkėlimo įranga – vieną kartą per 6
metus 90 procentų faktinių įsigijimo
išlaidų, bet ne daugiau kaip 9000 eurų;
kai asmeniui nustatyta labai ryški
tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų
atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės,
reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei
traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų
blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų
funkcijos pakenkimui.

Prieš įsigydamas neįgaliojo vežimėlį turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo
skyrių apskrityje ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo
išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau
gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

1.
2.
◼
◼

◼

◼

◼
◼

Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus:
prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027)
(išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos
įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai – Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos
pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio skirto
tetraplegikams, elektrinio varytuvo nustatytam terminui, elektriniams vežimėliams;
išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027)
(išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išduoda asmenį gydantis gydytojas. Išrašo pateikti
nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus palydovo valdomo rankinio
neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio
nustatytam terminui;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
neįgaliojo pažymėjimą;
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius
apskrityje ne vėliau kaip
per 5 dienas informuoja apie
priimtą sprendimą.

3.

Komisija išnagrinėja prašymą bei per 10 dienų
priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo,
sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo
dienos.

5.

Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo galite įsigyti techninės
pragalbos priemonę ir per 60 dienų nuo jos įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo
skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus:
◼
◼
◼
◼

◼

◼

4.

sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;
pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;
pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą
pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo
(finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į
priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo
(finansinės nuomos) būdu;
atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB,
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos
Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (techninės pagalbos priemonė turi būti
paženklinta atitikties ženklu CE). Jeigu techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje,
turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo
parašu;

◼

dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas. Aktyvaus tipo vežimėlio ir
neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip
5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio
neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių
vežimėlių dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai, elektrinio ir mechaninio
varytuvo rėmui – ne mažiau kaip 3 metai, elektrinėms ar akumuliatorinėms elektrinio ir
mechaninio varytuvo dalims – ne mažiau kaip 2 metai, elektrinio vežimėlio rėmui – ne
mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir baterijas, – 3 metai, padangoms
ir baterijoms – 1 metai;

6.

Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios
priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo
dienos.

7.

Kompensacijos išmokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo nurodytų dokumentų pateikimo
dienos.

8.

Prašymai dėl šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties,
nenagrinėjami.
Neįgaliųjų vežimėlius galite įsigyti iš tiekėjų ir gamintojų Lietuvoje ar užsienio šalyse.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIAUS ADRESAI

5.Alytaus

Marijampolės
skyrius

Panevėžio
skyrius

Šilutės pl. 4B,
LT-91173
Klaipėda
klaipeda@tpnc.lt

Parko g. 13,
LT-68219,
Marijampolė
marijampole@tpnc.lt

Dainavos g. 23A,
LT-36247 Panevėžys
panevezys@tpnc.lt

Telšių
skyrius

Utenos
skyrius

Tauragės
skyrius

Vilniaus
skyrius

Žalioji g. 4-4,
LT-87334
Telšiai
telsiai@tpnc.lt

Maironio g. 34,
LT-28144
Utena
utena@tpnc.lt

Žemaitės g. 5/
Gedimino g. 9,
LT-72236 Tauragė
taurage@tpnc.lt

Mindaugo g. 42A-1,
LT-01311
Vilnius
vilnius@tpnc.lt

Kauno
skyrius

Klaipėdos
skyrius

Smėlio g. 10-1,
LT-62114
Alytus
alytus@tpnc.lt

Žemaičių pl. 37,
LT-48178 Kaunas
kaunas@tpnc.lt

Šiaulių
skyrius
Vilniaus g. 40,
LT-76253 Šiauliai
siauliai@tpnc.lt

skyrius

Centro darbo laikas

I-IV 800 – 1645

V 800 – 1530

1200 – 1230

Asmenys neaptarnaujami sanitarinių valandų laiku. Sanitarinės valandos nurodytos Centro interneto
svetainės skiltyje „Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus kontaktai ir darbo laikas“.

Smulkesnę informaciją galite sužinoti:
8 800 800 89
Skaitydami Centro interneto svetainėje teikiamos paslaugos „Asmenų aprūpinimas
regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis“ aprašymą;

Paskambinę nemokamu
konsultacijų numeriu

