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Palydovo valdomi rankiniai neįgaliojo vežimėliai asmenims iki 18 metų – tai tokie vežimėliai, kurie yra su trimis ar keturiais mažais
ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos diržais, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, padedančiomis išlaikyti
sėdimą padėtį bei tinkamais važiuoti lauke.
JŪS GALITE GAUTI PALYDOVO VALDOMO RANKINIO NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO ASMENIUI IKI 18 METŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ:
 Jei Jums nesukakę 18 metų;
 jei Jums nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudotis aktyviu vežimėliu pagal Jūsų negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę;
PALYDOVO VALDOMO RANKINIO NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO ASMENIMS IKI 18 METŲ įsigijimo išlaidų KOMPENSACIJA
vieną kartą per 4 metus iki 869 Eur, bet ne daugiau už faktines išlaidas.
NORĖDAMI GAUTI PALYDOVO VALDOMO RANKINIO NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO ASMENIMS IKI 18 METŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ:
turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių pagal savo gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos
DOKUMETUS:
 prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
 išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos
fizinėsmedicinos ir reabilitacijos gydytojai;
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 neįgaliojo pažymėjimą;
 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
TOLIMESNĖ EIGA:
1.

Per 15 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis
padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

2.

Įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo
priėmimo dienos.

3.

Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:



Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį
egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą
sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo
nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo
kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina,
pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;



pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu, jei priemonė
perkama ne Lietuvoje;



pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar
individualios veiklos pažymą;



lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje
numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į riemonės 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), ir jos vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;



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 asmeniui iki 18 metų rėmui –
ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių dalims, išskyrus padangas ir kameras, –3 metai.
Informacijos šaltinis: Techninės neįgaliųjų pagalbos centras
http://www.tpnc.lt/index.php?2057533867

