PATVIRTINTA
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. G1 - 45
(6 priedas)
TEIKIAMOS PASLAUGOS „TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMAS
SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOMS“ APRAŠYMAS
Eil. Nr.
1.

Pavadinimas
Paslaugos pavadinimas

2.

Paslaugos apibūdinimas

Aprašymo turinys
Techninės pagalbos priemonių išdavimas savivaldybių
įstaigoms
Savivaldybės įstaigos įgaliotas asmuo techninės
pagalbos priemonių apskaitos informacinėje sistemoje
(toliau - TPPA IS) pateikia paraišką techninės pagalbos
priemonėms gauti. Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
viešųjų paslaugų teikimo skyriaus (toliau – Centro
teritorinis padalinys) specialistas paraišką užregistruoja
TPPA IS ir perduoda TPP panaudai, kurias
Savivaldybės įstaiga priima ne ilgiau kaip 15 metų
terminui. Centro teritorinio padalinio specialistas ir
Savivaldybės įstaigos įgaliotas asmuo pasirašo
neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių panaudos
sutartį ir neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių,
perduodamų pagal panaudos sutartį perdavimo ir
priėmimo aktą ir (ar) neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis perdavimo ir priėmimo aktą.
Savivaldybės įstaiga nenaudojamas TPP grąžina Centro
teritoriniam padaliniui perdavimo - priėmimo aktu, dėl
nusidėvėjusių judėjimo TPP teikia Centrui pasiūlymą
nurašyti ir tik gavus Centro sprendimą nurašyti
pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti turtą – pagal panaudos sutartis gautas TPP, jas
nurašo, o priemones: čiužinius praguloms išvengti,
pasėstus praguloms išvengti ir patiesalus praguloms
išvengti utilizuoja nustatyta tvarka, Centrui pateikdama
nurašymą ir (ar) utilizavimą pagrindžiančius
dokumentus.
Centro teritorinio padalinio specialistai (pagal
kompetenciją) savivaldybės įstaigos įgaliotam asmeniui
teikia informaciją apie neįgaliųjų aprūpinimo TPP ir šių
priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos
aprašo pakeitimus ir TPP naujoves. Teikia pasiūlymus,
rekomendacijas savivaldybių įstaigoms dėl TPP
efektyvaus panaudojimo. Savivaldybės įstaigos
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įgaliotas asmuo Centro teritorinių padalinių
specialistams sudaro sąlygas atlikti išduodamų TPP
išdavimo tvarkos reikalavimų vykdymo kontrolę.
Savivaldybės įstaiga atlieka metinę inventorizaciją ir
siunčia TPNC gauto turto pagal panaudą
inventorizacijos aprašus iki kitų metų sausio 31 d.
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.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m.
gruodžio 3 d. Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis tvarkos patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3
d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“.
Laisvos formos prašymas gauti TPP;
Kiekinė paraiška su vardiniu sąrašu ir (ar) kiekinė
paraiška.

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti
savivaldybės įstaigos
darbuotojas
Paslaugos teikėjas

6.

Paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės
priemonės vykdymo koordinatorius visose šalies
apskrityse, Finansų kontrolės ir buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjas vyriausiasis buhalteris.

7.

Paslaugos suteikimo trukmė

4.

Viešųjų paslaugų teikimo skyrius visose šalies
apskrityse, Finansų kontrolės ir buhalterinės apskaitos
skyrius.

•
•

8.

Paslaugos suteikimo kaina
(jei paslauga teikiama
atlygintinai)

Turimomis TPP savivaldybės įstaiga
aprūpinama tą pačią dieną;
Kai reikalingos TPP Centro teritoriniame
padalinyje nėra, Savivaldybės įstaigos
įgaliotam asmeniui teikiama informacija apie
TPP gavimo galimybes ir terminus.

Paslauga nemokama.
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9.

Prašymo forma

10.

Paslaugų teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

1. Laisvos formos prašymas gauti TPP;
2. Nustatytos formos kiekinė paraiška su vardiniu
sąrašu ir (ar) kiekinė paraiška;
3. Laisvos formos nenaudojamų TPP perdavimo –
priėmimo aktas;
4. Patvirtintos formos inventorizacijos aprašas.
Aprašymas įtraukiamas į TPNC dokumentų apskaitą
pagal nustatytą dokumentų valdymo tvarką.

________________________________________

