
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

JUDĖJIMO TECHNINĖS 

PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

PREKIAUJANČIOS ĮMONĖS 

UAB“Biomedika“ 

J.Janonio g. 10-3, Klaipėda 

Tel. 8 699 96826 

Adresas internete: www.biomedika.lt 

 

UAB „Kasko Group“ 

A.Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius 

Tel. 8 5 2167425 

Adresas internete: www.kid-man.eu 

 

UAB „Slaugivita“ 

Dubijos g.  16, 77172 Šiauliai 

Tel. 8 41 52 24 39 

Adresas internete: www.slaugivita.com 

 

UAB „Teida“ 

S.Daukanto g. 2, Klaipėda 

Tel. 8 650 94699 

Adresas internete : www. teida.lt 

 

 

 

 

 

 

 

Kretingos socialinių paslaugų darbo 

laikas 

Pirmadienis –Ketvirtadienis 8°°- 17°° 
Penktadienis      8°°- 15⁴⁵ 
Pietų pertrauka   12°°-12⁴⁵ 
 
 

 

 
 

KRETINGOS SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ CENTRAS 

 

 

 

ATMINTINĖ 
 

ASMENIMS, NORINTIEMS 

GAUTI NEĮGALIŲJŲ 

TECHNINĖS PAGALBOS 

PRIEMONES (NTPP) 
 

 
 
   
Klaipėdos g. 133 C, LT-97155 Kretinga  
Tel. 8 445  78 988 

Mob. 8 676 52338 

el.p. zaneta.dirvonskyte@spc.kretingos.lt 

http://www.biomedika.lt/
http://www.kid-man.eu/
http://www.slaugivita.com/
mailto:zaneta.dirvonskyte@spc.kretingos.lt


KAM SKIRIAMOS ŠIOS 

PASLAUGOS? 

• asmenims iki 18 metų, kuriems 

nustatytas neįgalumo lygis; 

• asmenims iki 18 metų, turintiems 

judesio raidos sutrikimų (kol jiems 

neįgalumo lygis dar nenustatytas); 

• asmenims per 18 metų, kuriems 

nustatytas darbingumo lygis; 

• asmenims sukakusiems senatvės 

pensijos amžiaus; 

• asmenims po ūmių traumų ar 

sužeidimų su akivaizdžiais 

neįgalumo požymiais, kurie laikui 

bėgant nepasikeis (kol jiems 

neįgalumas ar darbingumo lygis dar 

nenustatytas). 

DĖL TPP GAVIMO REIKIA 

PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS : 

• prašymą – paraišką (pildoma 

Kretingos socialinių paslaugų centre 

arba gyvenamosios vietos 

seniūnijoje); 

• gydančio gydytojo išrašą iš 

medicininių dokumentų (formą Nr. 

027/a). Išrašo galiojimo terminas -12 

mėnesių; 

• neįgalumą arba senatvės pensinį 

amžių patvirtinantį dokumentą; 

• asmens tapatybės dokumentą; 

• leidimą nuolat gyventi Lietuvoje 

(užsieniečiams); 

• specialiojo nuolatinės slaugos 

poreikio pažymą (asmenims, 

kuriems reikalingas elektrinis 

maudymosi suoliukas, lovos 
staliukas, priemonės praguloms 

išvengti (slaugos lova, čiužinys nuo 

pragulų ar pan.); 

 

TECHNINĖS PAGALBOS 

PRIEMONĖS (toliau- TPP), 

kurios skiriamos sumokant 

fiksuotą įmoką į Techninės 

pagalbos neįgaliesiems centro prie 

SADM atsiskaitomąją sąskaitą: 

  

• už naują automatiški reguliuojamą 

lovą – 72 Eur.; 

• už naudotą automatiškai 

reguliuojamą lovą – 35 Eur.; 

• už naują rankomis reguliuojamą lovą 

– 43 Eur.; 

• už naudotą rankomis reguliuojamą 

lovą – 20 Eur.; 

• už naują naktipuodžio kėdutę – 6 

Eur.; 

• už naudotą naktipuodžio kėdutę – 3 

Eur.; 

• už naują vaikštynę su staliuku – 9 

Eur.; 

• už naudotą vaikštynę su staliuku – 5 

Eur. 

 

Grąžinus automatiškai ar rankomis 

reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau 

kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo 

asmeniui dienos, grąžinamos šios 

įmokos: 

• 15 eurų už naują rankomis 

reguliuojamą lovą; 

• 8 eurai už pakartotinai išduotą 

rankomis reguliuojamą lovą; 

• 29 eurai už naują automatiškai 

reguliuojamą lovą; 

• 15 eurų už pakartotinai išduotą 

automatiškai reguliuojamą lovą. 

 

• Įmokos už naktipuodžio kėdutę ar 

vaikštynę su staliuku negrąžinamos. 

 

• Vaikai vaikštyne su staliuku ir 

naktipuodžio kėdute aprūpinami 

nemokamai. 

 

      KITOS TECHNINĖS 

PAGALBOS PRIEMONIŲ 

GAVIMO SĄLYGOS: 

 

• Techninės pagalbos priemonės 

(TPP) perduodamos pasirašant jų 

perdavimo aktą ar panaudos sutartį, 

kuri įpareigoja asmenis grąžinti TPP 

asmeniui mirus ar kai jos 

nebereikalingos per 30 kalendorinių 

dienų; 

• jei asmeniui reikiamos TPP neturime 

sandėlyje,  TPP yra užsakoma, 

asmuo įrašomas į laukiančiųjų 

asmenų  eilę TPP gauti; 

• Vaikščiojimo lazdelės, pasėstai nuo 

pragulų, poroloniniai pasėstai nuo 

pragulų; poroloniniai čiužiniai nuo 

pragulų, vasariniai antgaliai 

ramentam, žieminiai antgaliai 

ramentam, pažastinių ramentų 

užmautės ir kojinių apsimovimo 

priemonės išduodamos negrąžinamai 

su priėmimo –perdavimo aktu.  

• Asmenys turintys nustatytą 

specialųjį nuolatinės slaugos 

poreikį gali kreiptis dėl slaugos 

lovos, čiužinio nuo pragulų, 

maitinimo staliuko, elektrinio 

vonios suoliuko be gydytojo 

išrašo (forma 027/a). 


