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TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ LAIKINAI NAUDOTI NUOMOS  

TVARKOS APRAŠAS 
  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Techninės pagalbos priemonių laikinai naudoti nuomos tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) 

nustato techninės pagalbos priemonių laikinai naudoti nuomos organizavimo sąlygas. 

2. Techninės pagalbos priemonė (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar 

standartinis įrenginys, padedantis išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių 

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

3. Nuomojamos techninės pagalbos priemonės – tai techninės pagalbos priemonės, įsigytos 

Neringos socialinių paslaugų centro (toliau – Centras)  biudžeto lėšomis ar gautos paramos būdu.  

4. Techninės pagalbos priemonių laikinai naudoti nuomos, nuomojamų techninės pagalbos 

priemonių transportavimo įkainius (vienai parai ir vienam mėnesiui) nustato Neringos savivaldybės 

taryba. 

  

II. TEISĖ NUOMOTIS LAIKINAI NAUDOTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES 
  

5. Teisę išsinuomoti laikinai naudoti TPP turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat 

Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta 

tvarka deklaravę gyvenamąją Neringos savivaldybėje, turintys negalią, sukakę senatvės pensijos 

amžiaus asmenys, asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo 

požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar 

nenustatytas), kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudotis TPP.  

6. TPP laikinai naudotis gali išsinuomoti ir neįgalūs asmenys, sukakę senatvės pensijos 

amžiaus asmenys, asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, atvykę poilsiauti ar gydytis į 

Neringos savivaldybę, jei tuo metu TPP nėra pageidaujančių išsinuomoti Aprašo 5 punkte įvardintų 

asmenų. Tokiu atveju papildomai turi būti reikalaujamas užstatas už TPP, kuris grąžinamas 

sugrąžinus tinkamą pakartotinai naudoti TPP į Centrą. Laiptų kopiklis nuomojamas tik 

vienkartiniam naudojimui Centro darbo valandomis. 

7. TPP laikinai naudoti gali būti nuomojamos šiais atvejais: 

7.1. kai asmuo nepatenka į Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių 

priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, nurodytas asmenų grupes; 

7.2. kai asmuo turi teisę gauti TPP laikinai naudoti bendra tvarka, tačiau pageidauja gauti jas 

be eilės; 

7.3. kai asmeniui nustatytas laikinas sveikatos pablogėjimas dėl traumos, sužeidimo, ligos ar 

kitų priežasčių ir jam nustatytas poreikis naudoti TPP, kol  pasveiks arba bus nustatytas darbingumo 

lygis. 

  

III. TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ LAIKINAI NAUDOTI NUOMOS TVARKA 
 

8. Prašymo išnuomoti TPP ir TPP laikinai naudoti nuomos sutarties formas tvirtina Centro 

direktorius. 
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9. Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti TPP, kreipiasi į Centrą, pateikia nustatytos formos 

prašymą dėl TPP laikinai naudoti nuomos ir šiuos dokumentus:   

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą 

nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir pan.); 

9.2. esant būtinumui, kitus dokumentus, patvirtinančius TPP reikalingumą, pagal Centro 

nurodymą. 

10. Centras, gavęs TPP nuomai reikiamus dokumentus, priima sprendimą išnuomoti 

turimą TPP technikos priemonę. Išnuomojamos tik techniškai tvarkingos TPP priemonės.  

11. Asmuo su Centru sudaro nustatytos formos TPP laikinai naudoti nuomos sutartį. 

12. Asmuo išnuomotą TPP iš Centro pasiima ir grąžina į Centrą pats. Centras gali pristatyti 

TPP į asmens namus, jei asmuo sumoka už transportavimo paslaugą.  

13. Asmeniui mirus ar pasibaigus TPP nuomos sutarties terminui, TPP grąžinama Centrui. 

Išnuomota TPP turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. Jei TPP asmeniui 

reikalinga ilgesniam terminui nei nustatyta sutartyje, sutartis gali būti pratęsta. 

14. Asmuo ar jo artimieji, kiti atstovaujantys asmenys  privalo nedelsdami informuoti TPP 

nuomojančią įstaigą apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su TPP nuoma: kai pasikeičia asmens 

gyvenamoji vieta; kai TPP sugenda; kai asmuo, besinaudojantis TPP, miršta; kai nebelieka poreikio 

nuomotis TPP ir kt.   

15. Kai nuomojamos TPP negrąžinamos, kilę klausimai ar ginčai sprendžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 


