ATMINTINĖ
APIE APRŪPINIMĄ ELEKTRINIAIS
VEŽIMĖLIAIS IR ELEKTRINIAIS VARYTUVAIS
JŪS GALITE ĮSIGYTI:
ELEKTRINĮ VEŽIMĖLĮ

ELEKTRINĮ VARYTUVĄ

vaikai nuo 14 metų – vieną kartą per
4 metus,
suaugusieji – vieną kartą per 8 metus, jei
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, esant abiejų rankų funkcijos
pakenkimui.

vieną kartą per 8 metus,
jei 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.

SVARBU!
Jūs galite gauti elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensaciją
(žr. „Atmintinė apie neįgaliųjų vežimėlių ir varytuvų įsigijimo išlaidų kompensavimą“).

1.
◼

◼

◼

◼
◼
◼

NORĖDAMI ĮSIGYTI PRIEMONES TURITE KREIPTIS Į CENTRO
TERITORINĮ PADALINĮ IR PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl elektrinio vežimėlio ar elektrinio
varytuvo skyrimo;
išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a arba E027)
(išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojai. Išraše turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti
elektrinį vežimėlį bei jų priedus ar elektrinį varytuvą. Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios
priemonės pakartotinai, pasibaigus elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo naudojimo laikui;
asmens arba vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
neįgaliojo pažymėjimą ir/ar specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
įsigyjant elektrinį vežimėlį, informaciją apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt.
(savivaldybės administracijos skyriaus išduota pažyma arba buities tyrimo aktas).

2.

Komisija išnagrinėja prašymą, per 15
dienų priima sprendimą dėl skyrimo ir
įrašo į eilę.

Įmoka įsigyjant elektrinį vežimėlį:

4.

◼

3.
5.

10 procentų kainos, likutinės vertės
ar vežimėlio remonto ir individualaus
pritaikymo išlaidų.

6.

Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius
apskrityje informuoja apie priimtą sprendimą
bei aprūpina eilės tvarka.

Įmoka įsigyjant elektrinį varytuvą:
◼

20 procentų kainos, likutinės vertės
ar varytuvo remonto ir individualaus
pritaikymo išlaidų.

Elektrinių vežimėlių ir elektrinių varytuvų remonto paslaugos:

◼

◼

pasibaigus garantiniam terminui priemonių remontą
organizuoja Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje;
Centras kompensuoja 90 procentų, Jūs sumokate
10 procentų remonto bei baterijų keitimo išlaidų.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIAUS ADRESAI
Alytaus
skyrius

Kauno
skyrius

Klaipėdos
skyrius

Marijampolės
skyrius

Panevėžio skyrius

Smėlio g. 10-1,
LT-62114
Alytus

Žemaičių pl. 37,
LT-48178 Kaunas

Šilutės pl. 4B,
LT-91173
Klaipėda

Parko g. 13,
LT-68219,
Marijampolė

Dainavos g. 23A,
LT-36247
Panevėžys

Šiaulių
skyrius

Telšių
skyrius

Utenos
skyrius

Tauragės skyrius

Vilniaus
skyrius

Vilniaus g. 40, LT76253 Šiauliai

Žalioji g. 4-4,
LT-87334
Telšiai

Maironio g. 34,
LT-28144
Utena

Žemaitės g. 5/
Gedimino g. 9,
LT-72236 Tauragė

Mindaugo g. 42A-1,
LT-01311
Vilnius

Centro darbo laikas

I-IV 800 – 1645

V 800 – 1530

1200 – 1230

Asmenys neaptarnaujami sanitarinių valandų laiku. Sanitarinės valandos nurodytos Centro interneto
svetainės skiltyje „Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus kontaktai ir darbo laikas“.

Smulkesnę informaciją galite sužinoti:

19989
Skaitydami Centro interneto svetainėje teikiamos paslaugos „Asmenų aprūpinimas
regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis“ aprašymą

Paskambinę trumpuoju
konsultacijų numeriu

