
Kaip gauti kompensaciją už aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlį?  

Asmuo gali gauti aktyvaus tipo (arba tetraplegikui pritaikyto) vežimėlio įsigijimo išlaidų 
kompensaciją, kai asmuo dėl sveikatos būklės yra priverstas  judėti rankomis varomu 
neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos 
aplinkoje. 

Kompensacija skiriama 

vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas. Jeigu vežimėlio 
kaina yra didesnė nei 1216 eurų, tuomet kainų skirtumą padengia perkantysis asmuo 
savomis lėšomis. 

Norėdami gauti aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensaciją, turite kreiptis 
į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos 
dokumentus: 

 asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį 
dokumentą; 

 dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, 
patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 
apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre; 

 socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (prašymą galima 
užpildyti TPNC skyriuje); 

 išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 
mėnesių), kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gydytojai. Tuo atveju, kai pakartotinai kreipiamasi dėl 
aktyvaus ar tetraplegikui pritaikyto vežimėlio, asmuo gali pateikti šeimos gydytojo 
išduotą medicinos išrašą. Išraše turi būti nurodyta, kad reikalingas aktyvaus tipo 
arba tetraplegikui skirtas neįgaliojo vežimėlis. 

 neįgaliojo pažymėjimą, išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, 
turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, bei vaikus, turinčius judesio raidos 
sutrikimų; 

Tolimesnė eiga 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija per 15 
dienų nuo pateiktų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima, bei įformina sprendimą 
apie asmens įrašymą į asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensavimą. Tuomet TPNC direktoriaus įgalioti darbuotojai informuoja 
asmenį apie leidimą gauti kompensaciją. 

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos, Jūs galite kreiptis į „Biomedikos 
centrą“ dėl vežimėlio įsigijimo. Mes parinksime, išmatuosime ir užsakysime Jums tinkamą 
vežimėlį. Išrašysime sąskaitą faktūrą su 30 dienų pinigų apmokėjimo atidėjimu. Šią 
sąskaitą turėsite pristatyti TPNC ir per 30 dienų, kol Jums į Jūsų sąskaitą bus pervesta 
kompensuojama 1216 eurų suma, mes pagaminsime Jūsų užsakytą vežimėlį. Gavę 

https://www.biomedikoscentras.lt/duk/judesys/
https://www.biomedikoscentras.lt/kategorija/judesys/neigaliuju-vezimeliai/?filter_vezimeliu-tipai=aktyvaus-tipo&query_type_vezimeliu-tipai=or
http://www.tpnc.lt/lt/apie-tpnc/struktura-ir-kontaktai/skyriu-kontaktai-ir-darbo-laikas
https://www.biomedikoscentras.lt/kontaktai/
https://www.biomedikoscentras.lt/kontaktai/


pavedimą, pervesite išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą į UAB 
„Biomedika“sąskaitą ir mes Jums pristatysime vežimėlį į namus. 

 


