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Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos apraše pateiktas išsamus sąrašas priemonių, kuriomis gali būti 

aprūpinti asmenys, atitinkantys tvarkos apraše nurodytus kriterijus.  

ASMENIMS, KURIEMS NUSTATYTAS 

SPECIALUSIS NUOLATINĖS SLAUGOS POREIKIS ARBA VISIŠKA NEGALIA 

Rankomis reguliuojama lova:  

Vienkartinis 

mokestis: 

už naują 43 Eur. 

už pakartotinai 

išduodamą 20 Eur. 
 

Automatiškai reguliuojama lova:  

Vienkartinis 

mokestis: 

už naują 72 Eur. 

už pakartotinai 

išduodamą 35 Eur. 

 

 
 

Grąžinus lovą praėjus mažiau kaip 12 mėn., grąžinama dalis įmokos. 

Grąžinus lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn., nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka 

negrąžinama. 

Čiužinys pragulų profilaktikai 

Lovos staliukas (statomas virš ar šalia lovos) 

Šioms priemonėms gauti reikalingi dokumentai: 

1. Prašymas SP-10 (11) forma (pildomas Įstaigoje); 

2. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma; 

3. Kliento bei asmens, kuris pildo prašymą tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba 

asmens tapatybės kortelė). 

4. Med. dokumentų išrašo (forma 027a) nereikia asmenims, kuriems nustatytas spec. nuolatinės 

slaugos poreikis arba visiška negalia. 

KITIEMS ASMENIMS : 

TURINTIEMS TEISĘ GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES 

Naktipuodžio kėdutė: 

Vienkartinis 

mokestis: 

už naują 6 Eur. 

už pakartotinai 

išduodamą 3 Eur. 
 

Vaikštynė su staliuku: 

Vienkartinis 

mokestis: 

už naują 9 Eur. 

už pakartotinai 

išduodamą 5 Eur. 
 

Grąžinus priemonę įmoka negrąžinama. 

Alkūniniai, pažastiniai ramentai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/sfiQpzevJH
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/sfiQpzevJH
http://www.jurbarkosp.lt/images/TPP_sąrašai_iš_įsakymo.pdf


Vaikščiojimo lazdelė 

Vaikščiojimo lazda su 3(4) kojelėm 

Tualeto paaukštinimas 

Dušo kėdė 

Vonios suoliukas 

Vaikštynė su ratukais 

Pasėtas praguloms išvengti 

Universalaus tipo vežimėlis 

Palydovo valdomas vežimėlis 

Ramentų antgalis (vasarinis, žieminis antgalis) 

Šioms priemonėms gauti reikalingi dokumentai: 

1. Medicinos dokumentų išrašas Forma Nr. 027/a; 

2. Prašymas SP-10 (11) forma (pildomas Įstaigoje); 

3. Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio 

nustatymo pažyma; 

4. Kliento bei asmens, kuris pildo prašymą tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba 

asmens tapatybės kortelė). 

* Mokestis nustatytas pagal 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymą Nr. A1-1. 

** Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-338 (su vėlesniais pakeitimais): 

 Asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; 

 Asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar 

nenustatytas); 

 Asmenys, per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis; 

 Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių; 

 Asmenys, po ūmių traumų, sužaidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, 

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

nenustatytas). 

Prašymų formos: 

http://www.tpnc.lt/assets/Uploads/PRASYMU-FORMOS/A1-157-SP-101-forma-2017-04-12.doc 

http://www.tpnc.lt/assets/Uploads/PRASYMU-FORMOS/A1-157-SP-1010-forma-2017-04-

12.doc 


