
 

 

 
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR NUOMOS 
KAINOS PATVIRTINIMO 

 
2017 m. gegužės 31 d. Nr. T2-150 

Palanga 
 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 37 punktu, Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų 
aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a :  

Patvirtinti pridedamus:  
1. Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašą; 
2. Nuomojamų techninės pagalbos priemonių sąrašą ir įkainius. 
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam 

teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 
 

 
Meras Šarūnas Vaitkus 

______________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BALSAVIMO REZULTATAI: 
Užsiregistravo – 16. 
Balsavo: už – 14, prieš – 1, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra. 

Vaidotas 
Bacevičius 

Arvydas 
Dočkus 

Donatas 
Elijošius 

Irena 
Galdikienė 

Edmundas 
Krasauskas 

Sondra 
Kulikauskien

ė 

Elena 
Kuznecova 

Rimantas 
Antanas 

Mikalkėnas 

Danas 
Paluckas 

Ilona 
Pociuvienė 

Antanas 
Sebeckas 

Saulius Simė 
Eugenijus 

Simutis 
Mindaugas 
Skritulskas 
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Vaidas 
Šimaitis 

Bronius 
Vaitkus 

Šarūnas 
Vaitkus 

Gediminas 
Valinevičius 

Dainius 
Želvys 

Eimutis 
Židanavičius 

Julius Tomas 
Žulkus 
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PATVIRTINTA 
Palangos miesto savivaldybės tarybos  
2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-150 
1 punktu 

  
TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS  

TVARKOS APRAŠAS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) 
nustato techninės pagalbos priemonių nuomos organizavimo ir apmokėjimo už jų nuomą 
sąlygas. 

2. Techninės pagalbos priemonė – 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 Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis ar 
gautos paramos būdu.  

4. Techninės pagalbos priemones nuomai įsigyja Palangos miesto socialinių 
paslaugų centras (toliau tekste – Centras), kuris vykdo neįgaliųjų aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis funkciją.  

5. Techninės pagalbos priemonių nuomos įkainius nustato Savivaldybės taryba. 
  

II. TEISĖ NUOMOTIS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES 
  

6. Išsinuomoti laikinai naudoti techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) teisę 
turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, 
nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą savivaldybėje, turintys judėjimo negalią, sukakę 
senatvės pensijos amžių, asmenys, patyrę traumas, ir (ar) asmenys, dėl sveikatos sutrikimų 
negalintys savarankiškai judėti, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti TPP. 
TPP laikinai naudoti (išskyrus funkcinę elektrinę slaugos lovą) gali išsinuomoti neįgalūs 
asmenys, atvykę į Palangą poilsiauti ar gydytis, jei tuo metu TPP nėra pageidaujančių 
išsinuomoti savivaldybės gyventojų. 

7. TPP 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 ir kuriam nustatytas poreikis laikinai naudoti TPP; 

7.2. kai asmuo turi teisę gauti TPP 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 NUOMOS TVARKA 

 
8. Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti TPP, kreipiasi į Centrą, pateikia nustatytos 

formos prašymą dėl TPP nuomos ir šiuos dokumentus:   
8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės 

kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir pan.); 
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8.2. neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo 
pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (jei tokius 
dokumentus turi); 

8.3. pensininko pažymėjimą, jei nenustatytas specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis; 

8.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 
3 mėnesiai), kurį išrašo asmenį gydantis gydytojas, nustatydamas asmens specialųjį poreikį 
TPP naudoti. Formoje Nr. 027/a turi būti nurodoma, kokiam laikotarpiui asmeniui yra 
skiriama TPP (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir pan.) ir dėl kokių priežasčių (laikinas 
sveikatos pablogėjimas dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių),– tais atvejais, kai pageidaujama 
išsinuomoti funkcinę elektrinę slaugos lovą;  

8.5. esant būtinumui, kitus dokumentus, patvirtinančius TPP reikalingumą, pagal 
Centro nurodymą. 

9. Prašymą išsinuomoti TPP gali pateikti asmuo (vienas iš suaugusių šeimos 
narių) ar jo globėjas (rūpintojas) arba kitas asmens atstovas.  

10. Centras, gavęs TPP nuomai reikiamus dokumentus, priima sprendimą 
išnuomoti turimą TPP technikos priemonę. Išnuomojamos tik techniškai tvarkingos TPP 
priemonės. Laiptų kopiklio nuoma yra vienkartinė su Centro darbuotojo aptarnavimu 
užkeliant asmenį laiptais arba nuleidžiant. Funkcinę elektrinę slaugos lovą Centras atveža, 
pareiškėjo gyvenamoje vietoje surenka naudojimui, įskaičiuojant atvežimo ir surinkimo 
išlaidas į kainą.  

11. Asmuo (jį atstovaujantis asmuo) su Centru sudaro nustatytos formos 
techninės pagalbos priemonės nuomos sutartį. 

12. Asmuo išnuomotą TPP iš Centro pasiima pats. Jei asmuo pats negali paimti 
TPP ir neturi artimųjų, galinčių tai padaryti, Centras gali pristatyti jas į asmens gyvenamąją 
vietą sutartu laiku, sumokėjus už transportavimo paslaugą. 

13. Asmeniui mirus ar pasibaigus TPP nuomos sutarties terminui, TPP grąžinama 
Centrui. Jei asmuo pats negali atvežti TPP ir neturi artimųjų, galinčių tai padaryti, Centras gali 
parsivežti jas pats, asmeniui ar jam atstovaujančiam asmeniui sumokėjus už transportavimo 
paslaugą.  

14. Už transportavimo paslaugą mokama individualaus specialiojo transporto 
paslaugos teikimo įkainiu, nustatytu Savivaldybės tarybos sprendimu. 

15. Išnuomota TPP turi būti grąžinta nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 kalendorines 
dienas, pasibaigus sutarties terminui ar nebesant poreikio TPP naudoti. Tuo atveju, jeigu TPP 
laiku negrąžinama, asmuo už negrąžintą laikotarpį moka visą TPP nuomos kainą pagal 
patvirtintus nuomos įkainius.  

Jei TPP asmeniui reikalinga ilgesniam terminui negu nustatyta sutartyje, sutartis 
gali būti pratęsta. 

2021 m. vasario 4 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-2 redakcija 

  
IV. TTP NUOMOS ĮKAINIO NUSTATYMAS IR MOKĖJIMAS UŽ TECHNINĖS PAGALBOS 

PRIEMONIŲ NUOMĄ 
  

16. TPP nuomos įkainis nustatomas pagal formulę:  
N = (L x T x Ki) + Ai, kur: 
N – TPP nuomos kaina, Eur; 
L – išnuomojamos TPP įsigijimo kaina, Eur; 
T – turto nusidėvėjimo normatyvas; 
Ki – nuomos kainos koregavimo koeficientas; 
Ai – administracinės išlaidos. 
 17. Administracines išlaidas (Ai) sudaro Centro administracinių išlaidų dalis, 

tenkanti TPP nuomai organizuoti ir teikti (administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo 
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personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, išlaidos ryšiams, kitoms 
prekėms, kitoms paslaugoms). Centras apskaičiuoja TPP nuomos įkainius, juos patvirtina 
Savivaldybės taryba. 

18. TPP nuomos įkainiai nustatomi vienam kartui, parai, mėnesiui. Funkcinės 
elektrinės slaugos lovos su čiužiniu trumpiausias nuomos laikas 1 mėnuo, laiptų kopiklio 
nuoma yra vienkartinė su Centro darbuotojo aptarnavimu. 

19. Sudarius TPP nuomos sutartį, asmuo, norintis išsinuomoti TPP vienai ar 
dviem paroms (išskyrus funkcinę elektrinę slaugos lovą), už nuomą sumoka iš karto pagal 
nustatytus TPP nuomos įkainius. 

20. Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti TPP ilgesniam laikotarpiui (vienam 
mėnesiui ar ilgesniam laiko tarpui), už TPP nuomą už pirmą nuomos mėnesį sumoka iš karto, 
už vėlesnį TPP nuomos laikotarpį pagal Centro išrašytą sąskaitą iki kito mėnesio 5 dienos. 

21. Už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą TPP nuomos mokestį mokami 
delspinigiai –  0,03 proc. mokamos TPP nuomos įkainio sumos už kiekvieną uždelstą dieną.   

22. Asmeniui grąžinus TPP anksčiau ar vėliau nei numatyta sutartyje, nuomos 
mokestis perskaičiuojamas. 
  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

23. Centro direktorius tvirtina prašymo išnuomoti techninės pagalbos priemonę 
techninės pagalbos priemonių nuomos sutarties ir kitų TPP nuomai reikalingų dokumentų 
formas. 

24. 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. 

25. Kai nuomojamos TPP negrąžinamos, jos išieškomos teisės aktų nustatyta 
tvarka. 
  
 

___________________ 
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PATVIRTINTA 
Palangos miesto savivaldybės tarybos  
2017 m. gegužės 31 d. sprendimo  Nr. T2-150 
2 punktu 

 
NUOMOJAMŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI 

   
 

Eil. 
Nr. 

TPP pavadinimas Nuomos kaina, Eur* Vienkartinis 
aptarnavimo 

mokestis, 
Eur 

1 parai/vienkartiniam 
naudojimui 

1 mėn. 

1. Funkcinė elektrinė slaugos  
lova su čiužiniu 

– 17,58 – 

2. Centro darbuotojo funkcinės 
elektrinės slaugos lovos 
surinkimas/išardymas 

– – 2,73 

3. Pažastiniai ramentai (2 vnt) 0,32 9,86 – 
4. Alkūniniai ramentai (2 vnt.) 0,33 10,15 – 
5. Universalus mechaninis 

vežimėlis 
0,42 12,91 – 

6. Laiptų kopiklis  1,92 – – 
7.  Centro darbuotojo asmens 

aptarnavimas naudojant laiptų 
kopiklį 

– – 2,73 

8.  Mobilus keltuvas 1,09 33,13 - 
*Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje, 

techninių pagalbos priemonių nuoma teikiama nemokamai. 
2021 m. vasario 4 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-2 redakcija 

 
_________________ 

 


