Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis
paslauga
Kelmės rajono socialinių paslaugų centre techninės pagalbos priemones išduodamos Lietuvos
Respublikos piliečiams, taip pat kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems
savo gyvenamąją vietą Kelmės rajone.
Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu Nr. A1-223 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių
priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" įveisti mokesčiai už kai
kurias techninės pagalbos priemones:
Rankomis reguliuojama lova:
Šiai kompensacinei technikai gauti reikalingi
Mokestis: 43 eurai.
dokumentai:
Grąžinus lovą, praėjus daugiau kaip 12
mėn., nuo jos išdavimo asmeniui dienos,
1. Medicinos dokumentų išrašas Forma Nr. 027/a;
įmoka negrąžinama.
2. Prašymas SP-10 (11) forma (pildomas Įstaigoje);
Grąžinus lovą praėjus mažiau kaip 12
3. Specialiojo
nuolatinės
slaugos
poreikio
mėn., grąžinama dalis įmokos 15 eurų.
nustatymo pažyma (kopija);
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Automatiškai reguliuojama lova:
(pasas arba asmens tapatybės kortelė) (kopija);
Mokestis: 72 eurai.
5. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija);
Grąžinus lovą, praėjus daugiau kaip 12
6. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
mėn., nuo jos išdavimo asmeniui dienos,
įmoka negrąžinama.
Mokestis nustatytas pagal 2014 m. spalio 13 d. Lietuvos
Grąžinus lovą praėjus mažiau kaip 12
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
mėn., grąžinama dalis įmokos 29 eurai.
įsakymą Nr. A1-484.
Alkūniniai ramentai
Pažastiniai ramentai
Čiužinys pragulų
profilaktikai
Naktipuodžio kėdutė.
Mokestis – 6 eurai.
Vaikštynė su staliuku.
Mokestis – 9 eurai.
Vaikštynė su ratukais
Lazdelė
Tualeto paaukštinimas

Šiai kompensacinei technikai gauti reikalingi dokumentai:
1. Medicinos dokumentų išrašas Forma Nr. 027/a
2. Prašymas SP-10 (1) forma (pildomas Įstaigoje);
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens
tapatybės kortelė) (kopija);
4. Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas (kopija);
5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Čiužinys pragulų profilaktikai – Specialiojo nuolatinės slaugos
poreikio nustatymo pažyma (kopija)

Suoliukas į vonią
Dušo kėdė
Ramentų antgalis

Prašymas SP-10 (1), Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas
arba asmens tapatybės kortelė) (kopija); Neįgaliojo pažymėjimas
(kopija);

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai per 30 dienų privalo grąžinti asmens
turėtą techninės pagalbos priemonę.
Kelmės rajono socialinių paslaugų centras priemones atsiveža iš Techninės pagalbos
neįgaliesiems centro prie SADM, Šiaulių skyriaus, pagal pateiktas vardines paraiškas ir jas išduoda
Kelmės rajono gyventojams, sudarydami dvišales sutartis.
Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93
,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas
Nr. A1-223 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

_____________________________

