PATVIRTINTA
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. G1-45
(9 priedas)
TEIKIAMOS PASLAUGOS „TAM TIKRŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ
PRISTATYMAS IR SUSIGRĄŽINIMAS“ APRAŠYMAS

Eil. Nr.
1.

Pavadinimas
Paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Tam tikrų techninės pagalbos priemonių pristatymas ir
susigrąžinimas

2.

Paslaugos apibūdinimas

Judėjimo techninės pagalbos priemonių pristatymas ir
susigrąžinimas vykdomas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Alytaus, Telšių apskrityse. Centro teritoriniai
padaliniai organizuoja pristatymą, surinkimą bei paruošimą
naudojimui ir susigrąžinimą tik iš Centro teritorinio
padalinio išduotų TPP:
1. elektrinis vežimėlis;
2. rankomis ar automatiškai reguliuojama lova;
3. individualiai pagamintas neįgaliojo vežimėlis.
Centro teritorinis padalinys racionaliai naudoja lėšas, TPP
pristato ir susigrąžina pagal asmenų ir (ar) atstovų pateiktus
prašymus, derindamas važiavimo maršrutą pagal
prašymuose nurodytus faktinės gyvenamosios vietos
adresus.
Gavus prašymą dėl elektrinio vežimėlio, rankomis ar
automatiškai
reguliuojamos
lovos,
pristatymas
organizuojamas tik gavus Centro Buhalterijos patvirtinimą
dėl nustatyto dydžio įmokos už minėtas TPP gavimo į
Centro sąskaitą.
Centro teritorinio padalinio darbuotojas, pristatydamas TPP,
asmeniui ir (ar) atstovui pateikia: asmens aprūpinimo
techninės pagalbos priemonėmis (ilgalaikiu materialiuoju
turtu) sutartis ir (ar) asmens aprūpinimo techninės pagalbos
priemonėmis (trumpalaikiu materialiuoju turtu) sutartis – 2
egz., iš kurių vienas paliekamas asmeniui, o antras egz.,
asmens pasirašytas yra grąžinamas į Centro teritorinį
padalinį. Centro teritorinio padalinio darbuotojas,
susigrąžindamas TPP, asmeniui ir (ar) atstovui pateikia:
priedą prie (sutarties data, sutarties numeris) dėl šios
sutarties nutraukimo – 2 egz., iš kurių vienas paliekamas
asmeniui, o antras egz., asmens pasirašytas yra grąžinamas
į Centro teritorinį padalinį. Aukščiau nurodytos priemonės
turi
būti
grąžinamos
švarios,
tvarkingos
bei
sukomplektuotos.
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Regos techninės pagalbos priemonių pristatymas.
Asmeniui ir (ar) atstovui pageidaujant Centro teritoriniai
padaliniai organizuoja šių TPP pristatymą per Siuntų
tarnybą:
1. kūno termometras (kalbantis);
2. rankinis laikrodis: Brailio arba kalbantis;
3. stalinis laikrodis (kalbantis);
4. taktilinė (balta) lazdelė;
5. balta (atraminė) lazdelė;
6. skysčio lygio rodytuvas;
7. didinamasis stiklas su ar be apšvietimo įrenginiu;
8. didinamasis stiklas stalinis su apšvietimo įrenginiu;
9. elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis);
10. laidinis telefonas (kalbantis arba Brailio);
11. rašymo rėmelis (Brailio lentelė su rašymo įrankiu);
12. ilgio matuoklis;
13. virtuvinės svarstyklės (kalbančios);
14. Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti;
15. diktofonas;
16. mechaninė Brailio rašomoji mašinėlė.
Asmeniui aukščiau nurodytos TPP siunčiamos paruoštos
naudoti (sureguliuotos, nustatytos ir pan.).
Centro teritorinio padalinio darbuotojas paruošia siuntą
pagal sutartyje nurodytus Siuntų tarnybos reikalavimus ir
prideda dokumentus: asmens aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis aktą ir techninės pagalbos priemonių
perdavimo - priėmimo aktą – po 2 egz., iš kurių po vieną
paliekama asmeniui, o kiti du, asmens pasirašyti, per Siuntų
tarnybą yra grąžinami į Centro teritorinį padalinį.
Asmeniui ir (ar) atstovui atsisakius priimti siuntą ar
nepasirašius dokumentų arba prašyme nurodytu adresu
neradus asmens ir (ar) atstovo, Siuntų tarnybos darbuotojas
susisiekia su Centro teritorinio padalinio darbuotoju ir pildo
vieną iš galimų procedūrų: nerastas, grąžinimas,
peradresavimas.
Klausos techninės pagalbos priemonių pristatymas.
Asmeniui ir (ar) atstovui pageidaujant Centro teritorinis
padalinys organizuoja šių TPP pristatymą per Siuntų
tarnybą:
1. vibruojantis žadintuvas;
2. žadintuvas su vibruojančia pagalvėle;
3. laidinis telefonas;
4. prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamas įtaisas;
5. durų skambutis;
6. garso rodytuvas (elektroninė auklė);
7. įspėjamasis durų įtaisas;
8. judesio rodytuvas;
9. gaisro signalizatorius;
10. dujų signalizatorius;

3

11. dūmų signalizatorius.
Asmeniui siunčiamos paruoštos (sureguliuotos, nustatytos
ir pan.) naudoti TPP.
Gavus prašymą dėl garso rodytuvo (elektroninės auklės)
(išskyrus asmenis, auginančius vaikus iki 3 metų), prie
radijo ir televizijos imtuvų jungiamojo įtaiso, įspėjamojo
durų įtaiso, judesio rodytuvo, gaisro signalizatoriaus, dujų
signalizatoriaus, dūmų signalizatoriaus, pristatymas
organizuojamas tik gavus Centro Buhalterijos patvirtinimą
dėl nustatyto dydžio įmokos už minėtas TPP gavimo į
Centro sąskaitą.
Centro teritorinio padalinio darbuotojas paruošia siuntą
pagal sutartyje nurodytus Siuntų tarnybos reikalavimus ir
prideda dokumentus: asmens aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis aktą ir techninės pagalbos priemonių
perdavimo - priėmimo aktą – po 2 egz., iš kurių po vieną
paliekama asmeniui, o kiti du, asmens pasirašyti, per Siuntų
tarnybą yra grąžinami į Centro teritorinį padalinį.
Asmeniui ir (ar) atstovui atsisakius priimti siuntą ar
nepasirašius dokumentų arba prašyme nurodytu adresu
neradus asmens ir (ar) atstovo, Siuntų tarnybos darbuotojas
susisiekia su Centro teritorinio padalinio darbuotoju ir
formina vieną iš galimų procedūrų: nerastas, grąžinimas,
peradresavimas.
Komunikacijos
techninės
pagalbos
priemonių
pristatymas.
Asmeniui ir (ar) atstovui pageidaujant Centro teritorinis
padalinys organizuoja šių TPP pristatymą per Siuntų
tarnybą:
1. Kalbiniai dialoginiai įtaisai;
2. Pelės įtaisai;
3. Klaviatūros;
4. Kompiuterių valdymo svirtys;
5. Atminties lavinimo priemonės, laiko planavimo
priemonės.
Asmeniui siunčiamos paruoštos (sureguliuotos, nustatytos
ir pan.) naudoti TPP.
Centro teritorinio padalinio darbuotojas, suderinęs su
asmeniu ir (ar) atstovu siuntos pristatymo laiką, organizuoja
TPP pristatymą per 5 darbo dienas nuo prašymo pristatyti
TPP registravimo dienos.
Centro teritorinio padalinio darbuotojas paruošia siuntą
pagal sutartyje nurodytus Siuntų tarnybos reikalavimus ir
prideda dokumentus: asmens aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu materialiuoju turtu)
sutartis – 2 egz., iš kurių vienas paliekamas asmeniui, o
antras egz., asmens pasirašytas yra grąžinamas į Centro
teritorinį padalinį arba asmens aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis aktą ir techninės pagalbos priemonių
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3.

Teisės aktai
reglamentuojantys
paslaugos teikimą

4.

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

5.

6.

perdavimo - priėmimo aktą – po 2 egz., iš kurių po vieną
paliekama asmeniui, o kiti du, asmens pasirašyti, per Siuntų
tarnybą yra grąžinami į Centro teritorinį padalinį.
Asmeniui ir (ar) atstovui atsisakius priimti siuntą ar
nepasirašius dokumentų arba prašyme nurodytu adresu
neradus asmens ir (ar) atstovo, Siuntų tarnybos darbuotojas
susisiekia su Centro teritorinio padalinio darbuotoju ir
formina vieną iš galimų procedūrų: nerastas, grąžinimas,
peradresavimas.
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3
d. įsakymu Nr. G1-71 (Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. G1-41
redakcija).
Laisvos formos prašymas (gali būti telefonu 19989 el. paštu,
atvykus, į Centro teritorinį padalinį, žodžiu)
VĮRC – asmens deklaruota gyvenamoji vieta.
NDNT – neįgalumo lygis, darbingumo lygis.

•

Dėl judėjimo TPP Centro viešųjų paslaugų teikimo
skyrius Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,
Alytaus, Telšių apskrityse.
• Dėl regos, klausos ir komunikacijos Centro viešųjų
paslaugų teikimo skyrius visose šalies apskrityse.
Viešųjų paslaugų organizavimo ir kontrolės skyrius
Judėjimo TPP pristatomos ir (ar) susigrąžinamos asmenų
prašymų pateikimų eilės tvarka kiekvieno mėnesio 1 ir 15
darbo dieną.
Centro teritorinio padalinio darbuotojas, suderinęs su
asmeniu ir (ar) atstovu siuntos pristatymo laiką,
organizuoja regos, klausos ir komunikacijos TPP
pristatymą per 5 darbo dienas nuo prašymo pristatyti TPP
registravimo dienos.

7.
8.

Paslaugos vadovas
Paslaugos suteikimo
trukmė

9.

Paslaugos suteikimo
Paslauga teikiama neatlyginamai.
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma,
Laisva forma.
pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Paslaugų teikimo
Aprašymas įtraukiamas į TPNC dokumentų apskaitą pagal
aprašymų įtraukimas į
nustatytą dokumentų valdymo tvarką.
dokumentų apskaitą
____________________________________

10.

11.

