ATMINTINĖ
APIE VEŽIMĖLIŲ, PASĖSTŲ
IR VARYTUVŲ ĮSIGIJIMO
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMĄ

JŪS GALITE GAUTI ŠIŲ NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ

aktyvaus tipo vežimėlio–vieną kartą per 5
metus iki 1450 eurų, bet ne daugiau už
faktines įsigijimo išlaidas, jei dėl
sveikatos būklės esate priverstas judėti
rankomis varomu vežimėliu ir esate
visiškai
savarankiškas
įprastoje
urbanistinėje ir gamtos aplinkoje;
 neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui
–vieną kartą per 5 metus iki 1450 eurų,
bet ne daugiau už faktines įsigijimo
išlaidas, kai dėl sveikatos būklės esate
priverstas
judėti
vežimėliu
su
paaukštinta nugaros atrama bei lankais
neslidžia danga;
 palydovo valdomo rankinio neįgaliojo
vežimėlio asmeniui iki 18 metų –vieną
kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne
daugiau už faktines įsigijimo išlaidas, jei
nustatyti specialieji poreikiai pagal
negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę;


1.

 palydovo valdomo rankinio neįgaliojo
vežimėlio -vieną kartą per 5 metus 80
procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne
daugiau kaip 869 eurus, jei nustatyti
specialieji poreikiai pagal negalios
priežastį, ligą ar fizinę būklę;
 mechaninio varytuvo -vieną kartą per 6
metus 80 procentų faktinių įsigijimo
išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų,
asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo
vežimėliais;
 elektrinio varytuvo -vieną kartą per 8
metus 80 procentų faktinių įsigijimo
išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 800 eurų,
kai
asmuo
naudojasi
neįgaliojo
vežimėliu, skirtu tetraplegikui.
 Pasėstui praguloms išvengti–vieną kartą
per 3 metus iki 70 procentų faktinių
įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150
eurų, jei dėl sveikatos būklės esate
priverstas judėti neįgaliojo vežimėliu.

Prieš įsigydamas neįgaliojo vežimėlį turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir
išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė
atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas
kompensacijos gavimo sąlygas.

Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus:

2.

 prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
 išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027)(išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį
išduoda asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai –
Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus aktyvaus tipo
vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikams, elektrinio varytuvo nustatytam terminui;
 išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027)(išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį
išduoda asmenį gydantis gydytojas. Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės
pakartotinai, pasibaigus palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų, palydovo
valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio nustatytam terminui;
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 neįgaliojo pažymėjimą;
 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

3. Komisija išnagrinėja prašymą bei per 10

4. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius

dienų
priima
sprendimą
dėl
kompensacijos skyrimo, sprendimas
galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo
dienos.

apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas
informuoja apie priimtą sprendimą.

5.

6.

Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo galite įsigyti neįgaliojo vežimėlį ir per 60
dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus:
 sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;
 lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės
nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo
(finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;
 atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN
4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, ir (ar) 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos
direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ reikalavimus).
 dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas.
 Aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui –ne mažiau kaip 5 metai;
palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio
asmeniui iki 18 metų rėmui –ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių dalims, išskyrus padangas ir
kameras, –3 metai, mechaniniam varytuvui – ne mažiau kaip 4 metai, elektriniam varytuvui –ne mažiau
kaip 6 metai, pasėsto praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.

Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų
kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės
buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl
kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

7.

Kompensacijos išmokamos ne vėliau kaip per 1
mėnesį nuo nurodytų dokumentų pateikimo
dienos.

