JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS
PRIEMONĖMIS PREKIAUJANČIOS ĮMONĖS
UAB „Biomedika“
Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius
Tel. 8 5 2709055
Adresas internete: www.biomedika.lt
UAB „Kasko Group“
A.Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius
Tel.: (8 5) 2167425
Adresas internete: www.kid-man.eu

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS
CENTRO SKYRIŲ ADRESAI:
Alytaus skyrius
Smėlio g. 10-1, - LT 62114 Alytus,
Tel.: 8 315 21619
Kauno skyrius
Žemaičių pl. 37, - LT 48178 Kaunas,
Tel.: 8 37 478377

UAB „Slaugivita“
Dubijos 16 g. , 77172 Šiauliai.
Tel. 8 41 52 24 39
Adresas internete: www.slaugivita.com
UAB „Teida“
Puodžių g. 44288 Kaunas
Tel. 8 37 32 35 76, 22 93 08
Adresas internete: www.teida.lt

Klaipėdos skyrius
Šilutės pl. 4B, LT - 91173 Klaipėda,
Tel.: 8 46 210563
Marijampolės skyrius
Parko g. 13, LT- 68219, Marijampolė,
Tel.: 8 343 71407
Panevėžio skyrius
Dainavos g. 23A, LT - 36247 Panevėžys,
Tel.: 8454 36386

IR KITOSE ĮMONĖSE, PREKIAUJANČIOSE
TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

TECHNINĖS PAGALBOS
NEĮGALIESIEMS CENTRAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS

ATMINTINĖ
APIE NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ
ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSAVIMĄ

Šiaulių skyrius
Vilniaus g. 40, LT - 76253 Šiauliai,
Tel.: 8 41 550084
Telšių skyrius
Žalioji g. 4-4, LT - 87334 Telšiai,
Tel.: 8 444 60326
Utenos skyrius
Maironio g. 34, LT - 28144 Utena,
Tel.: 8 389 61343

Centro darbo laikas
Pirmadienis – Ketvirtadienis
Penktadienis
Pietų pertrauka

800 - 1645
800 - 1530
1200 - 1230

Tauragės skyrius
Žemaitės g. 5/ Gedimino g. 9, LT - 72236 Tauragė,
Tel.:8 446 55698
Vilniaus skyrius
Mindaugo g. 42A-1, LT - 01311 Vilnius,
Tel.: 8 5 2337344

Mindaugo g. 42A-1, 01311 Vilnius
Tel./faks.: (8-5) 272 11 06

www.tpnc.lt
el.paštas: centras@tpnc.lt

AKTYVAUS TIPO VEŽIMĖLIS - manevringas,
lengvo metalo lydinio, abiem rankomis valdomas, su
varomaisiais užpakaliniais ratais neįgaliųjų vežimėlis,
kurio masė ne daugiau kaip 13 kg.

JŪS GALITE GAUTI PALYDOVO VALDOMO
RANKINIO
NEĮGALIOJO
VEŽIMĖLIO
ASMENIUI IKI 18 METŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ:

JŪS GALITE GAUTI AKTYVAUS TIPO
VEŽIMĖLIO
ĮSIGIJIMO
IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ:


jei Jūs esate dėl sveikatos būklės priverstas judėti
rankomis varomu vežimėliu ir esate visiškai
savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos
aplinkoje.

Aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimo išlaidų
KOMPENSACIJA SKIRIAMA vieną kartą per 5
metus, bet ne daugiau kaip 1216 EUR.
NEĮGALIOJO
VEŽIMĖLIS,
SKIRTAS
TETRAPLEGIKUI – manevringas, lengvo metalo
lydinio, su paaukštinta nugaros atrama, stūmimo
rankenomis, varomaisiais užpakaliniais ratais, valdomas
abiem rankomis neslidžiais lankais, padengtais sukibimą
padidinančia danga, neįgaliųjų vežimėlis.

JŪS
GALITE
GAUTI
NEĮGALIOJO
VEŽIMĖLIO, SKIRTO TETRAPLEGIKUI
ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ:


jei Jums nustatyti specialieji poreikiai nuolat
naudotis tetraplegikui skirtu vežimėliu pagal Jūsų
negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę kai asmuo dėl
sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su
paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia
danga.

Neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui
įsigijimo išlaidų KOMPENSACIJA SKIRIAMA
vieną kartą per 5 metus, bet ne daugiau kaip 1216
EUR.
PALYDOVO
VALDOMAS
RANKINIS
NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIS ASMENIUI IKI 18
METŲ – neįgaliojo vežimėlis su trimis ar keturiais
mažais ratais, stūmimo rankena ar rankenomis, saugos
diržais, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis
atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį bei
tinkamas važiuoti lauke.




Asmuo, kuriam aktyvaus tipo vežimėlio ar neįgaliojo
vežimėlio, skirto tetraplegikui, poreikis nustatytas pirmą
kartą, dėl šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo
gali kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo
neįgalumo ar darbingumo lygio asmeniui nustatymo
dienos. Iki to laiko asmuo aprūpinamas Centro turimomis
ir jo sveikatos būklę ar fizinius duomenis atitinkančiomis
judėjimo techninės pagalbos priemonėmis.

KUR
KREIPTIS
DĖL
KOMPENSACIJOS GAVIMO?






2.

3.



Jei Jums nesukakę 18 metų;
jei Jums nustatyti specialieji poreikiai nuolat
naudotis aktyviu vežimėliu pagal Jūsų negalios
priežastį, ligą ar fizinę būklę;

Palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio
asmeniui iki 18 metų įsigijimo išlaidų
KOMPENSACIJA SKIRIAMA vieną kartą per 4
metus iki 869 EUR.
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4.






VEŽIMĖLIO

Asmuo, pageidaujantis gauti techninės pagalbos
priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turi
kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos
dokumentus:
prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a),
kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos
įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
neįgaliojo pažymėjimą;
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Per 15 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir
priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.
Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5
dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą
dėl kompensacijos skyrimo.
Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų
kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo
įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos
skyrimo priėmimo dienos.





Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro
teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:
sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį
dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų
orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio
kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar
mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad
mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos
internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl
pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai
priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas,
kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos
priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir
vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo
termino atidėjimas;
pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio
dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo
parašu, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;
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 (gaminys turi būti paženklintas
CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN
4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis
reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d.
įsakymu Nr. V-18, ir (ar) 1993 m. birželio 14 d.
Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl
medicinos prietaisų“ reikalavimus). Jeigu 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 asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau
kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių dalims, išskyrus
padangas ir kameras, – 3 metai.

