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               NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

                                                          

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja neįgaliųjų 

aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo 

tvarką Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio socialinių paslaugų centre (toliau – Centras), bei 

Centro funkcijas, aprūpinant  asmenis techninės pagalbos priemonėmis. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų 

įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos 

Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka 

deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar 

laikinai naudoti techninės pagalbos priemones: 

3.1. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; 

3.2. asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar 

nenustatytas); 

3.3. asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis; 

3.4. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių; 

3.5. asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo 

požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar 

nenustatytas). 

 

II.  DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS 

ĮSYGYTI, PATEIKIMAS 

5. Asmuo (jo tėvai (įtėviai)), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo 

įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis 

darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau – asmuo), 

pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Centrą. Dokumentus 

priėmęs Centro socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais (toliau – socialinis darbuotojas), pagal 

pareigybės aprašymą dirbantis su techninės pagalbos priemonėmis,  privalo padaryti ir patvirtinti 



šių dokumentų kopijas (išskyrus asmens tapatybės dokumentus). Kopijas įdėti į bylas, išskyrus tuos 

atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir 

dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu 

būdu. 

6. Dokumentai, kurie pateikiami Centro socialinei darbuotojai, norint gauti judėjimo 

techninės pagalbos priemones: 

6.1. asmens ir vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą; 

6.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, 

kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra 

Lietuvos Respublikos gyventojų registre; 

6.3. prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo SP-10 (1) formą ,,Prašymas gauti 

judėjimo techninės pagalbos priemonę“, arba SP-10 (11) formą ,,Prašymas gauti rankomis arba  

automatiškai reguliuojamą lovą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu; 

6.4. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027). Išrašo galiojimo laikas – 

12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos; 

6.5. neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą, specialiojo nuolatinės slaugos 

poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška 

negalia. 

7. Už dokumentų priėmimą, registravimą atitinkamame dokumentų registre, už jame 

esančių įrašų teisingumą atsako registrų sąraše nurodytas atsakingas Centro socialinis darbuotojas. 

 

III. APRŪPINIMAS JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

 

8. Asmenis, nurodytus šio aprašo 3 punkte, naujomis arba atnaujintomis judėjimo (1 

priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Kupiškio socialinių paslaugų 

centras. 

9. Centras aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis visais atvejais, išskyrus 

asmenis, pageidaujančius gauti individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę arba 

pageidaujančius  gauti aktyvaus tipo vežimėlio, elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo, kojomis 

minamo triračio ar keturačio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, čiužinio praguloms išvengti, 

palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją.  



10. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Viešųjų paslaugų teikimo skyrius Panevėžio apskrityje (toliau – TPNC) perduoda 

judėjimo techninės pagalbos priemones Kupiškio socialinių paslaugų centrui: 

10.1 panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti  ir naudotis sudarydamas panaudos 

sutartis, 

10.2. perdavimo aktu, 

10.3. judėjimo techninės pagalbos priemones pagal vardines paraiškas, pagal iš anksto su 

TPNC suderintus kiekius. 

11. Centro socialinis darbuotojas patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina 

asmens judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį, prireikus patikrina asmens prašyme 

nurodytų teiginių pagrįstumą ir priima sprendimą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo. 

12. Centro socialinis darbuotojas pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį 

sudaro asmenų, pageidaujančių gauti judėjimo techninės pagalbos priemones, eiles. 

13.Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis 

atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka. 

14. Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai 

skiriama atnaujinta pagalbos priemonė. 

15. Asmuo, nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai 

tvarkinga bei atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų 

pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą. 

16. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, 

įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones. 

17. Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, esant galimybei 

skiriama nauja techninės pagalbos priemonė. 

18. Centro socialinis darbuotojas, aprūpindamas asmenis judėjimo techninės pagalbos 

priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis bei įformina šiuos dokumentus: 

18.1. sudaro aprūpinimo TPP nuolat naudoti sutartį SP-10 (9) formą ,, Asmens aprūpinimo 

techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu materialiniu turtu) sutartis“, SP-10 (18) formą 

,,Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis su įmoka sutartis dėl trumpalaikio 

materialiojo turto“, SP-10 (19) formą ,, Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis su 

įmoka perdavimo aktas“ arba SP-10 (8) formą ,,Asmens aprūpinimo techninės pagalbos 

priemonėmis (ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Sutarčių formos surašomas 2 egzemplioriais, vienas skirtas 

asmeniui, kitas lieka Centre. 



19. Asmenys, nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat 

naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones: reguliuojamas lovas, 

naktipuodžio kėdutes, vaikštynes su staliuku. 

20. Visos asmenims išduotos techninės pagalbos priemonės (išskyrus TPP išduotas su 

perdavimo aktu), kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios tvarkingos bei 

sukomplektuotos, grąžinamos Centrui. TPP grąžinus yra surašomas techninės pagalbos priemonės 

grąžinimo aktas. Aktas surašomas 2 egzemplioriais, vienas skirtas asmeniui, kitas lieka Centre. 

21. Judėjimo techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš Centro ne 

vėliau kaip per 30 dienų, nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus 

pageidaujamos judėjimo techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam 

asmeniui. 

22. Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti 

asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę įstaigai, išdavusiai šią priemonę. 

23. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę tik 

pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytame 

sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę, ir ją gražinęs į Centrą, išskyrus perdavimo aktu 

išduotas TPP. Negrąžinus turimos TPP, kita neišduodama. 

24. Nepasibaigus nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, 

kita judėjimo techninės pagalbos priemonė asmeniui išduodama eilės tvarka: 

24.1. pasikeitus jo sveikatos būklei ar fiziniams duomenims (pateikus išrašą iš medicininių 

dokumentų (forma 027/a arba E027) dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar fizinių duomenų), kai 

turimos techninės pagalbos priemonės negalima individualiai pritaikyti; 

24.2. kai gauta judėjimo techninės pagalbos priemonė naudojimosi laikotarpiu visiškai 

nusidėvėjo ir yra pripažinta nebetinkama naudoti. 

 

IV. APRŪPINIMAS RANKOMIS ARBA AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMOMIS 

LOVOMIS 

25. Kupiškio socialinių paslaugų centras asmenis aprūpina rankomis arba automatiškai 

reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų. 

26. Centras asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują rankomis arba 

automatiškai reguliuojamą lovą. 

27. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro siūlomą lovą, sumoka į techninės pagalbos neįgaliųjų 

centro atsiskaitomąją sąskaitą patvirtintą TPNC įmoką. 



28. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro siūlomos rankomis arba automatiškai reguliuojamos 

lovos, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos 

eilės pabaigą. 

29. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 

mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, TPNC grąžina asmens paveldėtojui arba asmeniui, 

pasirašiusiam techninės pagalbos priemonės (rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos) 

sutartį, dalį įmokėtos įmokos. 

30. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą praėjus daugiau kaip 12 

mėnesių nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.   

 

V. APRŪPINIMAS SUAUGUSIŲ ASMENŲ NAKTIPUODŽIO KĖDUTĖMIS (SU AR 

BE RATUKŲ) IR VAIKŠTYNĖMIS SU STALIUKU 

31. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis naktipuodžio kėdutėmis ar 

vaikštynėmis  su staliuku aprūpina Kupiškio socialinių paslaugų centras. 

32. Centras asmenis aprūpina naktipuodžio kėdutėmis ir vaikštynėmis su staliuku vieną 

kartą per 6  metus. 

33. Centras asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują naktipuodžio 

kėdutę ar vaikštynę su staliuku. 

34. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro siūlomą naktipuodžio kėdutę, išskyrus gautą paramos 

būdu, ar vaikštynę su staliuku, sumoka į TPNC atsiskaitomąją sąskaitą numatytą įmoką. 

35. Centras naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku, gautomis paramos būdu, 

asmenis aprūpina nemokamai. 

36. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro siūlomos naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su 

staliuku, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, 

eilės pabaigą. 

37. Vaikštynės su staliuku, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, 

tvarkingos ir sukomplektuotos grąžinamos Centrui. 

38. Grąžinus vaikštynę su staliuku Centrui įmoka asmeniui negrąžinama. 

39. Vaikai vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai. 

 

VI. KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FUNKCIJOS, APRŪPINANT 

ASMENIS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

40. Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais 

vykdo šias funkcijas: 



40.1. registruoja duomenis apie asmenų prašymų pateikimą, aprūpinimą techninės 

pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą Techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinėje 

sistemoje; 

40.2. tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo (išskyrus 

perdavimo aktu perduodamas priemones) apskaitą; 

40.3. teikia TPNC buhalterijai  pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusiais judėjimo techninės 

pagalbos priemones; 

40.4. tarpininkauja organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir 

individualaus pritaikymo paslaugas; 

40.5. nesant poreikio ir asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemones, eilės, 

techninės pagalbos priemones grąžina TPNC; 

40.6. tarpininkauja perduodant TPNC asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl 

judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų kompensavimo, dėl neįgaliųjų 

aprūpinimo elektriniais, aktyviais vežimėliais, skuteriais, čiužiniais praguloms išvengti; 

40.7. teikia TPNC per techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinę sistemą 

paraiškas gauti techninės pagalbos priemones nuolat naudoti bei įsigyti laikinai naudoti; 

40.8. tarpininkauja organizuojant asmenų aprūpinimą regos ir klausos techninės pagalbos 

priemonėmis; 

40.9. rūpinasi, kad asmenys būtų apmokyti naudoti techninės pagalbos priemonėmis; 

40.10. TPNC specialistams sudaro sąlygas atlikti išduodamų TPP išdavimo tvarkos 

reikalavimų vykdymo kontrolę; 

40.11. Apskaitos duomenų kontrolę vykdo Centro buhalterė;  

40.12. Duomenų, susijusių su techninės pagalbos priemonių paslaugos klausimais kontrolę 

užtikrina Centro direktorius. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

41. Asmuo privalo informuoti Kupiškio socialinių paslaugų centrą apie savo gyvenamosios 

vietos pasikeitimą. 

42. Techninės pagalbos priemonės yra išieškomos įstatymų nustatyta tvarka, kai jos yra 

negrąžinamos  Kupiškio socialinių paslaugų centrui šio aprašo nustatyta tvarka. 

43. Kupiškio socialinių paslaugų centro sprendimai dėl aprūpinimo techninės pagalbos  

priemonėmis gali būti skundžiami Kupiškio savivaldybės administracijos direktoriui. 

_____________________________________ 

 

 



 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės  

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių  

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos  

aprašo 

1 priedas 

 

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

1. Elektriniai neįgaliųjų 

vežimėliai 

  

1.1. elektriniai vežimėliai bei 

jų priedai asmenims nuo 

18 metų Y 

6 metai 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, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos 

1.2.  elektriniai vežimėliai bei 

jų priedai asmenims  iki 

18 metųY 

4 metai  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, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos 

1.3.  skuteriai Y 6 metai  Asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas vienos 

arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški 

ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis 

sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II 

laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės 

kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų 

kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir 

širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; 

persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas 

(suaugusiems asmenims) arba specialiojo lengvojo 

automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 

išlaidų kompensacijos poreikis 

1.4.  Elektriniai vežimėliai su 

perkėlimo įranga Y 

6 metai asmenims nuo 14 metų, kuriems 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, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos 

2.  Neįgaliųjų vežimėliai    

2.1.  palydovo valdomi 

rankiniai neįgaliųjų 

vežimėliai S 

  

2.1.1. asmenims iki 18 m. 4 metai III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III 



Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

2.1.2. asmenims nuo 18 m. 6 metai laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; 

hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; 

apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški 

ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų 

blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; 

judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų 

pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį; 

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos 

paslaugų poreikis 

2.2.  abiem rankom valdomi 

neįgaliųjų vežimėliai su 

varomaisiais 

užpakaliniais ratais S  

  

2.2.1  universalaus tipo 6 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, 

paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės 

ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis 

varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai 

savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros 

ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti); 

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos 

paslaugų poreikis 

2.2.2.  aktyvaus tipo****  5 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti 

rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra 

visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir 

gamtos aplinkoje  

2.3.  abiem rankom valdomi 

neįgaliųjų vežimėliai su 

varomaisiais priekiniais 

ratais S  

6 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti 

rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl 

specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali 

judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais  

2.4.  abiem rankom valdomi 

svirtiniai neįgaliųjų 

vežimėliai S  

5 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti 

rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl 

specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali 

judėti vežimėliu, varomu svirtimis  

2.5.  vienpusio varymo 

nevarikliniai neįgaliųjų 

vežimėliai S  

5 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti 

rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl 

įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti 

vienpusio varymo vežimėliu  

2.6.  neįgaliųjų vežimėliai, 

skirti tetraplegikams S  

5 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti 

vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei 

lankais neslidžia danga  

2.7.  individualiai pagaminti 

neįgaliųjų vežimėliai, 

skirti specialioms 

reikmėms (dušui, tualetui  

ir pan.) S  

6 metai  kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti 

neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, 

tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas 

specialioms reikmėms tenkinti  



Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

3.  Neįgaliųjų vežimėlių 

reikmenys  

  

3.1.  neįgaliųjų tvirtinimo  

sistemos N * (diržai, 

petnešos ir korsažai, 

naudojami sėdint 

vežimėlyje)  

5 metai  būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina 

užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą  

3.2.  plaštakos apsauginės 

priemonės N  

1 metai  tetraparezė, tetraplegija  

3.3.  varytuvai   

3.3.1. mechaniniai Y 6 metai  asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo 

vežimėliais 

3.3.2. elektriniai Y 8 metai asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai 

ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų 

atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, 

reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų 

pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo 

vežimėliu, skirtu tetraplegikui 

3.4. padangos su sustiprinta 

apsauga, su kameromis N 

2 metai asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo 

vežimėliais ir neįgaliųjų vežimėliais, skirtais 

tetraplegikams 

3.5. padangos (įprastos) su 

kameromis N 

3 mėn. asmenims, kurie naudojasi vežimėliais 

3.6. baterijos S 3 metai asmenims, kurie naudojasi elektriniais vežimėliais 

3.7.  įvairios vežimėlių ir 

kėdžių su ratukais dalys ir 

detalės N 

1 metai asmenims, kurie naudojasi vežimėliais ir kėdėmis 

su ratukais 

4.  Transporto priemonės   neteko galios nuo 2019-09-12 

5.  Per(si) kėlimo 

priemonės  

  

5.1.  slankiosios lentos ir 

slankieji kilimėliai N  

6 metai  asmenims, negalintiems vaikščioti  

5.2.  keliamieji diržai ir diržų 

komplektaiN  

5 metai  asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi  

6.  Dviračiai   

6.1. kojomis minami triračiais 4 metai asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų 

paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali 

judėti triračiu 

6.2. kojomis minami 

keturračiais 

4 metai asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų 

paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali 

judėti keturračiu 



Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

    

7.  Viena ranka valdomos 

vaikščiojimo priemonės  

  

7.1.  vaikščiojimo lazdelės N    

7.1.1.  medinės  2 metai  raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, 

apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista 

pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė 

sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų 

ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti 

artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės 

sutrumpėjimas)  

7.1.2.  metalinės  5 metai  

7.2.  vaikščiojimo lazdos su 

trimis ar daugiau kojelių 
N  

5 metai  esant pusiausvyros sutrikimams  

7.3.  alkūniniai ramentai N  5 metai  koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, 

insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, 

raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių 

endoprotezavimo  

7.4.  pažastiniai ramentai N    

7.4.1.  mediniai  3 metai  abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos 

sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių 

endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, 

nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių 

funkciją, traumų pasekmių 

7.4.2.  metaliniai  5 metai  

8.  Abiem rankom 

valdomos vaikščiojimo 

priemonės 

  

8.1. vaikščiojimo rėmai N  6 metai  apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir 

(ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas 

(išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, 

traumos); asmeniui nustatytas paliatyviosios 

pagalbos paslaugų poreikis 

8.2. vaikštynės su ratukais N  6 metai  apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir 

(ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas 

(išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, 

traumos, sunki reumatoidinio artrito forma); 

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos 

paslaugų poreikis 

8.3. vaikštynės su staliuku S  6 metai  būklės, nurodytos 8.2 papunktyje 

8.4. sėdimosios vaikštynės S  6 metai   

9.  Vaikščiojimo priemonių 

priedai  

  



Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

9.1.  vasariniai antgaliai N  Iki 

susidėvėjimo  

 

9.2.  žieminiai antgaliai N  3 metai   

9.3 paminkštintos pažastinių 

ramentų pažasties dalys N 

iki 

susidėvėjimo 

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais 

9.4. paminkštintos pažastinių 

ramentų rankenėlės N 

iki 

susidėvėjimo 

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais 

9.5.  įvairios vaikščiojimo 

priemonių dalys ir detalės 

N 

1 metai asmenims, kurie naudojasi vaikščiojimo 

priemonėmis 

10.  Tualeto reikmenys    

10.1  naktipuodžio kėdutės (su 

ratukais ar be jų) S 

6 metai  būklės, nurodytos 1 punkte ir 2.1 papunktyje; 

asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, 

turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems 

nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų 

poreikis; būklės, nurodytos 2.2 papunktyje; 

asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; 

asmenims, kurie sunkiai paeina su vaikščiojimo 

priemone ir kurie gyvena be patogumų“ 

10.2.  paaukštintos tualeto 

sėdynėsN  

  

10.2.1.  atskiros (stovimos)  8 metai  būklės po endoprotezavimo operacijų, kai 

sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės 

būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų 

paviršių  

10.2.2.  tvirtinamos ir 

netvirtinamos  

8 metai  

11.  Prausimosi, maudymosi 

vonioje ir duše 

priemonės  

  

11.1.  vonios (dušo) kėdės (su ir 

be ratukų) S  

8 metai  būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose  

11.2.  vonios suoliukai    

11.2.1.  nesudėtingos 

konstrukcijosN  

5 metai  būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose  

11.2.2.  elektriniai, valdomi 

pulteliu Y  

5 metai  asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška 

negalia  

11.3.  vonios lentos N  5 metai  būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose  

11.4.  vonios    

11.4.1  nešiojamosios 

(pripučiamosios) S**  

8 metai   



Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

11.4.2  sudedamosios S **  8 metai   

12.  Sėdimieji baldai    

12.1.  darbo kėdės S ***  10 metų  būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose  

12.2.  kėdutės S  10 metų   

12.3.  darbo kėdutės S ***  10 metų   

12.4.  sėdynės, sėdėjimo 

sistemos ir abdukcijos 

blokatoriai S  

4 metai  būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina 

užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą  

12.5.  sėdimųjų baldų dalys N 4 metai Asmenims, kurie naudojasi sėdimaisiais baldais 

13.  Stalai    

13.1.  lovos staliukai 

(naudojami greta, virš 

arba ant lovos) N  

10 metų  asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška 

negalia  

14. Priemonės praguloms 

išvengti ir jų priedai 

  

14.1.  lovos Y    

14.1.1. rankomis reguliuojamos 

lovos 

15 metų asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos 

paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką 

negalią 

14.1.2. automatiškai 

reguliuojamos lovos 

15 metų  

14.2.  čiužiniai praguloms 

išvengti Y 

  

14.2.1. poroloniniai 3 metai asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos 

paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką 

negalią; asmenims, kuriems yra pragulų atsiradimo 

tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo 

funkcijų sutrikimui dėl: 

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas 

obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų 

ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant 

malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų 

sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; 

endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, 

pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu 

nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; 

kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam 

funkciniam sutrikimui. 

14.2.2. pripučiami 3 metai  



Eil. Nr.  Techninės pagalbos 

priemonės pavadinimas  

Naujos 

techninės 

pagalbos 

priemonės 

naudojimo 

laikas  

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens 

poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones 

(negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė 

būklė)  

1  2  3  4  

14.3.  pasėstai praguloms 

išvengti S  

3 metai asmenims, besinaudojantiems vežimėliais 

14.3.1. poroloniniai 3 metai  

14.3.2. pripučiami oro 3 metai  

14.4. patiesalai praguloms 

išvengti N 

3 metai asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, 

turintiems visiška negalią  

14.5.  čiužinio užvalkalai N iki 

susidėvėjimo 

asmenims, kurie naudojasi čiužiniais praguloms 

išvengti 

15.  Judėjimo, jėgos ir 

pusiausvyros lavinimo 

įranga  

  

15.1.  stovėjimo atramos S    

15.1.1. vaikams 4 metai  hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, 

tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus 

hiperkinezinis sindromas ir pan. 
15.1.2.  suaugusiems  8 metai  

15.2.  ritiniai N  4 metai  asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba 

ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, 

tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus 

hiperkinezinio sindromo ir pan.  

15.3.  volai N  4 metai  

16.  Valgymo ir gėrimo 

priemonės  

  

16.1.  stalo įrankiai N  3 metai  asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į 

kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus  

17.  Neteko galios nuo 2021-02-16 

18.  Priemonės, padedančios 

atlikti ir (arba) 

pakeičiančios rankos ir 

(arba) plaštakos, ir 

(arba) piršto funkcijas  

  

18.1.  rankinės plokščiosios 

replės N  

5 metai  asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į 

kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, 

kuriems dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli 

esančius daiktus  

19.  Rengimąsi 

palengvinančios 

priemonės  

  

19.1.  kojinių ir pėdkelnių 

apsimovimo priemonės N  

5 metai  asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į 

kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, 

kuriems dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir 

apsimauti kojines ir pėdkelnes  
 



Pastabos: 
Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės; 

S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės; 

N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės; 

* – skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų 

užsakymą; 

** – skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems 

nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės 

pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; 

*** – skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi; 

**** – rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims. 

 

_________________ 

 


