
Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, 

įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti 

sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai. 

Pageidaujantys įsigyti techninės pagalbos priemonę, asmuo ar jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai 

vaikai jo globėjai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys kreipiasi į Šilalės rajono socialinių paslaugų 

namus arba į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. 

Rankomis reguliuojama lova: 

Mokestis:  43 eurai. 

Grąžinus lovą, praėjus daugiau kaip 12 

mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, 

įmoka negrąžinama. 

Grąžinus lovą praėjus mažiau kaip 12 

mėn. grąžinama dalis įmokos. 

Šiai kompensacinei technikai gauti reikalingi 

dokumentai: 

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

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

3. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio 

nustatymo pažyma (kopija); 

4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

(pasas arba asmens tapatybės kortelė) (kopija); 

5. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija); 

6. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 

 

Mokestis nustatytas pagal 2014 m. spalio 13 d. Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymą Nr. A1-484. 

Automatiškai reguliuojama lova: 

Mokestis:  72 eurai. 

Grąžinus lovą, praėjus daugiau kaip 12 

mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, 

įmoka negrąžinama. 

Grąžinus lovą praėjus mažiau kaip 12 

mėn. grąžinama dalis įmokos. 

Alkūniniai ramentai 

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) 

Pažastiniai ramentai 

Čiužinys pragulų 

profilaktikai 

Naktipuodžio kėdutė. 

Mokestis – 6  eurai. 

Vaikštynė su staliuku. 

Mokestis –  9  eurai. 

Vaikštynė su ratukais 

Vaikščiojimo rėmas 

Vežimėlis 

Vaikiška darbo kėdutė 

Lazdelė 

Tualeto paaukštinimas 

Suoliukas į vonią 

Dušo kėdė 



 

Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą 

per 3 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas. 

 

 

Ramentų antgalis 

Prašymas SP-10 (1), Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas 

arba asmens tapatybės kortelė) (kopija); Neįgaliojo pažymėjimas 

(kopija); 


