PATVIRTINTA
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. G1 - 45
(7 priedas)
TEIKIAMOS PASLAUGOS „JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ
REMONTO BEI INDIVIDUALAUS PRITAIKYMO ORGANIZAVIMAS“ APRAŠYMAS

Eil. Nr.
1.
2.

Pavadinimas
Paslaugos
pavadinimas
Paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto bei
individualaus pritaikymo organizavimas
Elektra valdomų judėjimo techninės pagalbos
priemonių remonto bei individualaus pritaikymo
organizavimas.
Remontas, individualus pritaikymas bei baterijų keitimas
organizuojamas tik iš Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
viešųjų paslaugų teikimo skyriaus (toliau – Centro
teritorinis padalinys) asmenims išduotų elektrinių
vežimėlių. Elektriniai vežimėliai įsigyti asmens lėšomis
remontuojami ar individualiai pritaikomi bei keičiamos jų
baterijos, jei asmuo pateikia:
1. Išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a
arba E027) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių),
kurį išrašo:
• asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos
įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojai;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Neįgaliojo pažymėjimą;
4. Buities tyrimo aktą arba laisvos formos raštą, kurį
išduoda Socialinės paramos centras arba Seniūnija,
kuriame būtų parašyta, kad būstas pritaikytas
laikyti ir naudoti elektrinį vežimėlį;
5. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Asmuo kreipiasi į Centro teritorinį padalinį (elektroniniu
paštu, atvykdamas ar skambindamas) nurodydamas
asmens kuris naudojasi priemone vardą ir pavardę,
naudojamos priemonės modelį, gedimą ir t.t.
Centro teritorinio padalinio specialistas registruoja
prašymą ir užpildo elektra valdomų techninės pagalbos
priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų
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užsakymą techninės pagalbos priemonių administravimo
informacinėje sistemoje (TPPA IS).
Užsakymas perduodamas remonto įmonei. Remonto
įmonės atstovas susisiekia su asmeniu ir remontą bei
individualų pritaikymą atlieka jo gyvenamojoje vietoje,
prieš tai užpildydamas elektra valdomų techninės pagalbos
priemonių defektavimo aktą. Nesant galimybei atlikti
remontą asmens gyvenamojoje vietoje, remonto įmonės
darbuotojas remontą atlieka remonto įmonėje, o
suremontuotą elektra valdomą priemonę grąžina (pristato)
asmeniui į jo gyvenamąją vietą. Dėl elektrinio vežimėlio,
elektrinio varytuvo bei baterijų asmuo elektra valdomų
techninės pagalbos priemonių defektavimo akte pasirašo
sutikimą sumokėti 10 procentų remonto išlaidų sumos.
Remonto įmonės darbuotojas Centro teritorinio padalinio
specialistui pateikia užpildytą ir pasirašytą atliktų remonto
paslaugų aktą. Po to Centro padalinio specialistas sutikrina
remonto metu atliktų darbų sąrašą ir priemonės
defektavimo aktą, ir jei nėra neatitikimų, pasirašydamas
patvirtina atlikto remonto paslaugą.
Judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto
darbai Centro teritoriniuose padaliniuose.
Centro Vilniaus, Kauno Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus,
Telšių, Marijampolės teritoriniai padaliniai teikia šias
smulkaus remonto paslaugas: padangų ar (ir) kamerų
keitimas, kamerų pripūtimas, neįgaliojo vežimėlio
priekinių ratukų keitimas, neįgaliojo vežimėlio ar
vaikštynės stabdžių remontas, pažastinio ramento
pažasties ir (ar) rankenos užmaučių keitimas, vasarinių ir
(ar) žieminių antgalių keitimas.
Asmuo norintis gauti Centro teikiamą remonto paslaugą,
pristato TPP į Centro teritorinį padalinį, kartu su teritorinio
padalinio darbuotoju užpildo prašymą TPPA IS TPP
remontui. Asmuo informuojamas kiek laiko bus
atliekamas remontas ir paprašomas palaukti arba atvykti
pasiūlytu laiku.
Baigus remonto darbus pasirašoma neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones,
remonto arba individualaus pritaikymo paslaugų
užsakymo ir vykdymo ataskaita.
Judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto
organizavimas, išskyrus elektra valdomų TPP.
Asmuo turi galimybę kreiptis į remonto įmonę, Centro
teritorinį padalinį arba savivaldybės įstaigą (elektroniniu
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paštu, atvykdamas ar skambindamas) nurodydamas
asmens kuris naudojasi priemone vardą ir pavardę,
naudojamos priemonės modelį, gedimą ir t.t.
Jei asmuo kreipiasi į remonto įmonę, remonto įmonės
darbuotojas vyksta pas asmenį ir atlieka remontą bei
individualų pritaikymą jo gyvenamojoje vietoje. Nesant
galimybei atlikti remontą asmens gyvenamojoje vietoje,
remonto įmonės darbuotojas remontą atlieka remonto
įmonėje, o suremontuotą priemonę grąžina neįgaliajam
asmeniui į jo gyvenamąją vietą. Atlikus remonto darbus
pasirašoma neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių,
išskyrus elektra valdomas priemones, remonto arba
individualaus pritaikymo paslaugų užsakymo ir vykdymo
ataskaita.
Jei asmuo kreipiasi į Centro teritorinį padalinį arba
savivaldybės įstaigą, darbuotojas registruoja prašymą
techninės
pagalbos
priemonių
administravimo
informacinėje sistemoje (TPPA IS) ir užpildo neįgaliųjų
techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas
priemones, remonto arba individualaus pritaikymo
paslaugų užsakymo ir vykdymo ataskaitoje užsakymą su
reikalingų paslaugų aprašymu.
Užsakymas perduodamas remonto įmonei ir remonto
įmonės atstovas remontą bei individualų pritaikymą atlieka
Centro teritoriniame padalinyje arba savivaldybės
įstaigoje. Nesant galimybei atlikti remontą Centro
teritoriniame padalinyje arba savivaldybės įstaigoje
remontas atliekamas remonto įmonėje. Suremontuotą
priemonę remonto įmonės darbuotojas pristato į Centro
teritorinį padalinį arba savivaldybės įstaigą.
Baigus remonto darbus pasirašoma neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones,
remonto arba individualaus pritaikymo paslaugų
užsakymo ir vykdymo ataskaita.
3.

Teisės aktai
reglamentuojantys
paslaugos teikimą

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“.
Elektroninės sveikatos ir paslaugų bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinės sistemos elektroninių
medicininių dokumentų, atitinkančių statistines apskaitos
formas, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d.
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Įsakymo Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. Rugsėjo
27 d. Nr. įsakymo Nr. V-1121 redakcija).
Laisvos formos prašymas.

6.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo
Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi gauti TPNC
(Prašymą
nagrinėjantis
specialistas)
Paslaugos teikėjas

7.

Paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės
vykdymo koordinatorius visose šalies apskrityse

8.

Paslaugos suteikimo
trukmė

Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse asmenų
naudojamos priemonės suremontuojamas ne daugiau kaip
per 10 dienų nuo priemonės paėmimo dienos, Klaipėdos
apskrityje – ne daugiau kaip per 7 dienas nuo priemonės
paėmimo dienos. Centro teritorinių padalinių bei
savivaldybių įstaigų perduotos priemonės – ne daugiau
kaip per 20 dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

9.

Paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.
Už elektrinių vežimėlių remontą, elektrinio varytuvo
remontą bei baterijų keitimą asmuo sumoka į Centro
atsiskaitomąją sąskaitą 10 proc. remonto ir baterijų
keitimo išlaidų sumos.

10.

Prašymo forma

11.

Paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

1. Prašymas gauti elektra valdomos techninės pagalbos
priemonės remonto ar (ir) individualaus pritaikymo
paslaugą;
2. Prašymas gauti techninės pagalbos priemonės remonto
ar (ir) individualaus pritaikymo paslaugą.
Aprašymas įtraukiamas į Centro dokumentų apskaitą
pagal nustatytą dokumentų valdymo tvarką.

4.

5.

VĮRC - duomenys apie deklaruotą gyvenamą vietą.
NDNT – darbingumo lygis, neįgalumo lygis.

Viešųjų paslaugų teikimo skyrius visose šalies apskrityse,
Savivaldybės įstaigos tarpininkavimas.
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